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 رنامج األكاديميوصف الب

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.

استمارة وصف البرنامج األكاديمي 

 للكليات والمعاهد 
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 كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة تكريت / المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية  القسم العلمي / المركز  .2

 التربية الفنية  اسم البرنامج األكاديمي او المهني  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 الكالسروم(  –كتروني التعليم المدمج )حضوري + ال برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/4/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانوية.-1

عملية في لفنية الرات امعرفة النظرية والمهاتمكين الطلبة من االلمام بمادة التربية الفنية من حيث اكتساب ال -2

 الفنون التشكيلية والمسرحية، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في هذا المجال.

 ة.المتنوع لفنيةتعزيز إدراك الطلبة بآفاق ثقافة التربية الفنية قديماً وحديثاً، واكسابهم المهارات ا -3

 ربية الفنية وتعرفيهم بمناهجها وطرائق تدريسها.   االرتقاء بوعي الطلبة في فهم الت -4

 اسبها منما ينبإكساب المتخرجين مهارات تدريس مادة التربية الفنية لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد  -5

 طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة. 
 

 

 التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق  .10

 االهداف المعرفية   -أ

 أن يتمكن الطالب من معرفة اتجاهات التربية الفنية. -1أ

 أن يتمكن الطالب من معرفة أهمية التربية الفنية وأهدافها. -2أ

 أن يلم الطالب بالمدارس الفنية واالتجاهات النقدية. -3أ

 تربية الفنية. أن يلم الطالب بأساليب التدريس الحديثة لل-4أ

 أن يلم الطالب باألساليب الحديثة في دراسة التربية الفنية.  -5أ
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 أن يتمكن الطالب من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .- 1ب 

 وقة.يقة مشل مادة علمية بحيث يقدمها بطرأن يتمكن الطالب من اختيار طريقة التدريس المناسبة لك- 2ب 

 ريات علمنة بنظأن يتمكن الطالب من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعا- 3ب 

 النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة التربية الفنية وتدريسها.

 نية بمختلف أنواعها.أن يتمكن الطالب من تنفيذ األعمال الف- 4ب 

 أن يتمكن الطالب من استخدام الخامات المتنوعة.  - 5ب 

 أن يتمكن الطالب من نقد األعمال الفنية بمختلف أنواعها. - 6ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة اإللقائية. -1

 طريقة حل المشكالت. -2

 طريقة ما وراء المعرفة.  -3

 طرائق التقييم      

 قويم الصفي(.تها ،التمتابعولبنائي أو التكويني )االمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية التقويم ا-

 التقويم التشخيصي)االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب(. -

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 ها في تعزيز التوازن النفسي. إدراك الطالب لمكانة التربية ودور-1ج         

 التعرف على مواطن القوة  في التربية الفنية واتجاهاتها.-2ج

 تنمية التذوق الفني والوعي الجمالي.-3ج

 العمل على النهوض بواقع التربية الفنية وإيقاظ وعي الطالب بأهميتها. -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

لمعرفية ألهداف اينها كاطرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقتعتمد في األهداف الوجدانية  ال

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله.-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3

 

 طرائق التقييم    

لبة لوك الطاحظة سوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل يتم االعتماد على مالال يتم تقويم األهداف ال

لوجدانية ألهداف الها لومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمث  

 والقيمية.
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 شخصي(.لتطور الالمتعلقة بقابلية التوظيف واالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى  -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

 مية . مهارات التقنيات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العل -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 ستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . مهارات حل المشكالت التربوية باال -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية(. -

 طريقة حل المشكالت. -

ة على القدرإقامة الدورات والندوات التدريبية إلكساب الطلبة القدرة على التواصل مع المجتمع، و -

 لتربوية بالطرائق العلمية.الحوار المثمر، وحل المشكالت ا

 ا . التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلوله -

 

 طرائق التقييم          

 
 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية، النظرية والعملية.  -
وح مل برالمالحظة المباشرة ألداء الطالبة في مجاالت الحوار، والتواصل الفكري والعلمي، والع -

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة. 
 ت . مشكالتكليف الطلبة بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهم على التفكير واالستنتاج وحل ال -

 
 
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق سية المرحلة الدرا

 عملي     نظري      

 
 األولى

  2 أسس التربية  

  2 علم النفس التربوي  

  2 اللغة العربية   

  2 اللغة اإلنكليزية   

 1 1 حاسوب  

حقوق اإلنسان   

 والديمقراطية 
2  

  2 تاريخ المسرح   

 2 1 فن التمثيل   

الخط العربي والزخرفة   

 اإلسالمية 
1 2 
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  2 عناصر الفن   

 4  تخطيط وألوان   
  2 علم نفس النمو  المرحلة الثانية 

التعليم الثانوي واإلدارة   

 التربوية 
2  

  2 اللغة اإلنكليزية   

  2 علم الجمال   

  2 منظور  

  2 تاريخ الفن التشكيلي  

 4  ألوان زيتية   

 4  نحت   

 2 1 أساليب تمثيل  

 2 1 صوت وإلقاء  

  2 مبادئ اإلخراج المسرحي  
  2 اإلرشاد والصحة النفسية   المرحلة الثالثة 

طرائق تدريس التربية   

 الفنية 
2  

  2 منهج البحث العلمي   

  2 التذوق والنقد الفني   

 4  خزف  

 2 1 إنشاء تصويري  

 2 1 مسرح مدرسي  

  2 فن كتابة المسرحية   

 2 1 إخراج مسرحي   

  2 اللغة اإلنكليزية   
  2 علم نفس الشخصية   المرحلة الرابعة 

  2 قياس وتقويم   

  2 مشاهدة وتطبيق   

  2 وسائل اتصال   

 4  أشغال يدوية   

 2 1 تقنيات مسرحية   

 4  مشروع تخرج مسرحي  

 4  روع تخرج تشكيلي مش  

  2 بحث تخرج   

  2 لغة إنكليزية   
 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12
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ي فالتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة   -
 االختصاصات المماثلة. 

ت شكالل الموحى البحث سام المماثلة ، لتنمية القدرة علاالطالع على دراسات عالمية في االق -

 العلمية .  
  ث . االنخراط في اكتساب خبرات ومهارات علمية حديثة في مجال التواصل التقني الحدي -

 
 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

علمي ث الالبحلي ووزارة التعليم العا ظام التوزيع المركزي الذي تنتهجهيتبع القبول في الكلية ن -

ا حصل ب ومبحسب استمارة القبول في الجامعات والمعاهد العراقية وبالموازنة بين رغبة الطال

 عليه من مجموع . 
 دم إلداءلمتقأما القبول في قسم التربية الفنية فهو مباشر بأكثر من قناة والذي يخضع فيه ا -

 امتحان تنافسي.

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 البرنامج على شبكة االنترنت ، وتطبيقاته في الجامعات المماثلة. رابط  -

هد لف المعاي مختفالدورات التدريبية التي أقامتها أقسام الجودة واألداء الجامعي حول البرنامج  -

 والكليات في العراق. 
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 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

 السنة 

2019-2020 
 أساسي اسم المقرر

 ريأم اختيا
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 x      x x x x       أساسي ربيةأسس الت المرحلة األولى 

 x x x x             أساسي علم النفس التربوي
  x  x             أساسي اللغة العربية  

  x       x x       أساسي اللغة اإلنكليزية

                 أساسي حاسوب 

حقوق اإلنسان 

 والديمقراطية

                 أساسي

       X       x   أساسي ح تاريخ المسر 

    x  X     X   x  X أساسي فن التمثيل

الخط العربي والزخرفة  

 اإلسالمية 

      X  X     X   X أساسي

      X  x     x   X أساسي عناصر الفن  

      x x      x   X أساسي تخطيط وألوان  

 x         X       أساسي علم نفس النمو المرحلة الثانية 

التعليم الثانوي واإلدارة  

 التربوية 

 X     x    x       أساسي
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  x  X             أساسي اللغة اإلنكليزية  

     X  x      x x x x أساسي علم الجمال  

      X  X     x   x أساسي منظور 

     X  X        x x أساسي تاريخ الفن التشكيلي 

      X  X     X   X اسيأس ألوان زيتية  

      X  X     X   X أساسي نحت  

    x  X     X  X   X أساسي أساليب تمثيل 

    X    X x        أساسي صوت وإلقاء 

مبادئ اإلخراج  

 المسرحي

  X     x  X  x   X   أساسي

اإلرشاد والصحة  المرحلة الثالثة 

 النفسية 

 x     x  x   x    x  أساسي

طرائق تدريس التربية  

 الفنية 

 x x x x         X    أساسي

 X   x x            أساسي منهج البحث العلمي  

     X x x      x  x x أساسي التذوق والنقد الفني  

      X  X     X   x أساسي خزف 

      x  X     X   x أساسي إنشاء تصويري 

  X     X  X  X   X   أساسي مسرح مدرسي 
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  X     X  x  x   x   أساسي فن كتابة المسرحية  

  x     x  x  x   x   أساسي إخراج مسرحي  

  x  x             أساسي اللغة اإلنكليزية  

 x         x       أساسي علم نفس الشخصية  المرحلة الرابعة

            x     أساسي قياس وتقويم  

     x x x x     x    أساسي ق مشاهدة وتطبي 

   x              أساسي وسائل اتصال  

  X    x   x        أساسي أشغال يدوية  

      X     X   X   أساسي تقنيات مسرحية  

     X     X   X X   أساسي مشروع تخرج مسرحي 

     X     X   x X   أساسي مشروع تخرج تشكيلي  

 x     x    x   x X   اسيأس بحث تخرج  

  x  x             أساسي لغة إنكليزية  
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم معة تكريت /جا المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

 تاريخ مسرح اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وية.كات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانة التربية بمالوزاررفد  -1
 .تاريخ المسرحتمكين الطلبة من معرفة  -2
 .لنقل الرسالة  المسرحتعزيز ادراك الطلبة بأهداف ووظائف  -3
 في مختلف مجاالت التعليم والحياة. المسرحإكساب الطلبة مهارات  -4
 . المسرح تمكنهم من معرفة اهداف وغاياتالتي الفنية تعريف الطلبة بأسس التربية  -5
 على المتلقين. أثيرهبت المسرحعتمد عليها يالطلبة باألسس النظرية التي  اكساب -6
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 . من تاريخ المسرح لبةأن يتمكن الط -1أ

 .المسرحباألسس النظرية التي تنظم ملمين  بةلالط يكونأن  -2أ

 .يالمجتمعالتأثير في   المسرحبأهمية  ةبلأن يدرك الط -3أ
 يقدم على خشية المسرح . مامن معرفة مقاصد  ةبلأن يتمكن الط-4أ
 عملية اقناع المتلقي والتأثير عليه في   بتاريخ المسرح  ةبلأن يلم الط -5أ

 

  مقرر.لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .من ممارسة العروض المسرحية ةبأن يتمكن الطل - 1ب

 . تاريخ المسرح من  ةبلأن يتمكن الط – 2ب

 جمهوريصال رسالته الفنية للإل الناجح   المسرح من استعمال  ةبلأن يتمكن الط  – 3ب

  .جمهورلل التي يرسل رسالته بها من معرفة اللغة  ةبلأن يتمكن الط   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة اإللقائية. -1
 .التطبيق العمليطريقة  -2
 طريقة حل المشكالت. -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

، التقويم متابعتهايتية والتقويم البنائي أو التكويني )االمتحانات اليومية، المناقشة الصفية، الواجبات الب -1

 .الصفي(
 م النجاحواحكا والنهائية إلصدار احكام المفاضلة بين الطلبة التقويم الشخصي ) االمتحانات الفصلية -2

 والرسوب (.

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 وأهميته في البناء النفسي المطلوب.المسرح   لمكانة  ةبلادراك الط-1ج

 .  المسرح ألطر اتجاهات الفنيةالتعرف على أهمية التربية  -2ج

 .المسرحي  عرض ال غة اللفظية واللغة الجسدية اثناء تنمية معرفة مدلوالت الل -3ج

 في مجاالت الحياة كافة.المسرح   أهمية  ة يدركونبلالط جعل   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ف ا كاألهدالقينهتال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال يمكن 

 عتمد :المعرفية لذا ي  

 لقدوة الحسنة فيمن حوله.ا للطلبةتمث ل -1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3
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 طرائق التقييم    

 

البة سلوك الط الحظةمال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل يتم االعتماد على 

الوجدانية  ا لألهدافثُّلهابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمومق

 والقيمية.

 

 
 لشخصي(.التطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

  مية .مهارات التقنيات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العل -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د
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 بنية المقرر .11

 مخرجات الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

كيف نشأ  2 االول
 المسرح

 

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

متابعتها، التقويم البيتية و

 الصفي(.

الدراما  2 الثاني

 االغريقية
 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح اجيدياالتر 2 الثالث

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح اسخلوس 2 الرابع

راء طريقة ما و-2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التقويم الشخصي )  الكتروني تاريخ مسرح سوفوكليس 2 الخامس

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

لطلبة واحكام النجاح ا

 والرسوب (.

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح يوربيدس 2 السادس

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الملهاة  2 السابع

 الكوميدياو
 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

المسرح  2 الثامن

 الروماني
 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الكوميديا  2 التاسع

الشعبية ) 

 الميموس (

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 ريقة حل المشكالت.ط-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.
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  2 العاشر

 في المسرح
 : الكنيسة
 

التقويم الشخصي )  الكتروني تاريخ مسرح

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

لطلبة واحكام النجاح ا

 والرسوب (.

المسرحيات  2 الحادي عشر

 االخالقية
 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 مسرحيات 2 ثاني عشرال
 الفواصل
 الهزلية

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

المسرح في  2 الثالث عشر

 ايطاليا
 الطريقة اإللقائية.-1 اريخ مسرحت

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

المسرح في  2 الرابع عشر

عصر 

 النهضة

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الملهاة 2 الخامس عشر
 في والمأساة
 ايطاليا

التقويم الشخصي )  الكتروني تاريخ مسرح

هائية االمتحانات الفصلية والن

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الفصل  -األول

 الثاني
 المسرحية 2

واالوب الريفية
 را

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

الواجبات  المناقشة الصفية،

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 في المسرح 2 الثاني
 فرنسا

 

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 ي(.الصف

 في المسرح 2 الثالث

 انجلترا
 الطريقة اإللقائية.- تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

االتجاة  2 الرابع

 الرومانسي
 الطريقة اإللقائية.- تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

التقويم البنائي أو التكويني  الطريقة اإللقائية.- تاريخ مسرح المسرحية 2 الخامس
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طريقة ما وراء -2 الصنع الجيدة

 عرفة.الم

 طريقة حل المشكالت.-3

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

 الحركة 2 السادس
 في المسرحية

 القرن بداية
 عشر الثامن

 الطريقة اإللقائية. تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 شكالت.طريقة حل الم-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

 الطريقة اإللقائية. تاريخ مسرح الواقعية 2 السابع

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

ة، )االمتحانات اليومي

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح الطبيعية 2 الثامن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

قويم البيتية ومتابعتها، الت

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح الرمزية 2 التاسع

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التقويم الشخصي )  نيالكترو تاريخ مسرح التعبيرية 2 العاشر

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

المسرح في  2 الحادي عشر

الوطن 

 العربي

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

حانات اليومية، )االمت

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

بداية المسرح  2 الثاني عشر

 في لبنان

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

الواجبات المناقشة الصفية، 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

بداية المسرح  2 الثالث عشر

 في سوريا

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

ويم البيتية ومتابعتها، التق

 الصفي(.

بداية المسرح  2 الرابع عشر

 في مصر

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ مسرح

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التقويم الشخصي )  الكتروني تاريخ مسرحمسرح بداية ال 2 الخامس عشر

االمتحانات الفصلية والنهائية 
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  البنية التحتية .12

   تاريخ المسرحكتب   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 تاريخ المسرحبحوث    )المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2

 
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

المجالت )  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

  تاريخ المسرحفي  مجلة الباحث

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
  الشبكة العنكبوتيةالمتاحة على مكتبة ال

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 مماثلة. ات الالتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاص-

  علمية . ت الاالطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكال -

 واصل التقني الحديث .  االنخراط في اكتساب خبرات ومهارات علمية حديثة في مجال الت -

 بالمكتبات والمجالت العالمية الرصينة. التمثيلالبحث عن كل ما هو جديد في مجال  -

 

 

 
 

إلصدار احكام المفاضلة بين  في العراق

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية  / المركز علمي القسم ال .2

 فن التمثيل اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

  2021-2020 الفصل / السنة .5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 قررأهداف الم .8

 رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة وال سيما باألنشطة الالصفية -1
 

 تمكين الطلبة من تحويل جزء من المنهاج الى التعليم التمثيلي -2
 تعليم الطالبة مهرات االداء التمثيل كوسيلة مساعدة لفهم المناهج الدراسية -3
 زيادة الجرأة االدبية والشاعة اثناء التمثيل -4
 
 
 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات الجمخر .10

  هداف المعرفية األ -أ
 ان يتمكن الطالب من معرفة ايصال المادة من خالل التمثيل  -1أ

 يعطي للطالب فسحة من االبداع  التعلم اثناء التمثيلان  -2أ

 جديدالتعلم اثناء التمثيل بعد خروج الطالب من النمط التعليمي الى نمط تعليمي  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يحلل الطالب  المادة العلمية – 1ب

 ان يجعل الموضوعات اشبه بالنص المسرحي  - 2ب

 يتم التدريب عليها جيدا  – 3ب

    زيادة ثقة الطالب بالنفس -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة ) التلقينية( -1
 ضرة )عملية( تطبيقيةمحا  -2
 المناقشة -3
 تحليل نماذج -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات )التحريرية( -1
 االختبارات المفاجأة -2
 االختبارات العملية )التطبيقية -3

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح العمل الجماعي -1ج

 زيادة جرأة الطالب من خالل االداء-2ج

 باط بالمواعيدالحرص واالنض -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 اختبار المهارات -3جانب تطبيقي     -2المشاركة       -1
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 طرائق التقييم    

 التحضير اليومية ومشاركة الطالب -1
 االمتحانات التحريرية  -2
 االمتحانات التطبيقية )_العملية( -3

 

 لشخصي (.االتطور ارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والمنقولة ) المهالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 العمل الجماعي -1د

 المهارات التحليلية -2د

 الحوار والمناقشة-3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اختبار يومي المحاضرة فن التمثيل ظاهرة التمثيل 3 1

 اختبار يومي المحاضرة فن التمثيل ظاهرة التشبه 3 2

 اختبار شفهي المناقشة فن التمثيل مفهوم التمثيل 3 3

القصف  فن التمثيل خصوصية التمثيل 3 4

 الذهني
 اختبار يومي

 اختبار يومي المحاضرة فن التمثيل اساليب التمثيل 3 5

 اختبار يومي المحاضرة فن التمثيل اقعيةاسلوب الو 3 -6

 اختبار فصلي اختبار فن التمثيل امتحان فصل 3 7
الواقعية  3 8

 استانسالفسكي

 اختبار يومي محاضرة فن التمثيل

 اختبار شفهي محاضرة فن التمثيل الواقعية /الطبيعية 3 9

اندريه –الطبيعية  3 10

 انطوان

 اختبار يومي محاضرة فن التمثيل

 اختبار يومي محاضرة فن التمثيل خطوات التمثيل 3 11

 اختبار يومي محاضرة فن التمثيل خطوات فهم الشخصية 3 12

 اختبار يومي محاضرة فن التمثيل اقعياالداء الو 3 14

 اختبار فصلي اختبار فن التمثيل امتحان فصلي 3 15

 اختبار يومي محاضرة فن التمثيل المسرح الملحمي 3 16

المسرح الملحمي/  3 17

 التعليمي

 اختبار يومي محاضرة فن التمثيل

 اختبار تطبيقي محاضرة فن التمثيل مسرحة المناهج 3 18

 اختبار تطبيقي محاضرة فن التمثيل مسرحة المناهج 3 19

 اختبار تطبيقي محاضرة فن التمثيل مفهوم التقمص للدور 3 20

 تبار فصلياخ اختبار فن التمثيل امتحان فصل 3 21

 اختبار يومي محاضرة فن التمثيل المسرح الحديث 3 22

 اختبار يومي محاضرة فن التمثيل التيارات المعاصرة 3 23

القصف  فن التمثيل تيار العبث  3 24

 الذهني

 اختبار يومي

 اختبار يومي محاضرة فن التمثيل االرتجال 3 25

 يومياختبار  محاضرة فن التمثيل مسرح الطفل  3 26

التمثيل في رياض  3 27

 االطفال

 اختبار يومي محاضرة فن التمثيل

 اختبار تطبيقي محاضرة فن التمثيل التركيز االسترخاء 3 28

 اختبار يومي محاضرة فن التمثيل االيقاع في التمثيل 3 29

 امتحان فصلي امتحان فن التمثيل اختبار فصل 3 30
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 تأليف د. سامي عبد الحميد–كتاب مبادئ فن التمثيل  رة المطلوبة ـ الكتب المقر1

 نظريات فن التمثيل تأليف د. عقيل مهدي يوسف  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 المخرج في المسرح المعاصر تأليف سعد اردش

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... المجالت العلمية , التقارير ,) 
                االسس في نظريات التمثيل واالخراج تأليف جالل الشرقاوي

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم معة تكريت /جا المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

 خط العربي والزخرفة االسالميةال اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/4/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 هداف المقررأ .8

 وية.كات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانوزارة التربية بمالرفد  -1
 لمجتمع.لطلبة وااالفنية الى  وإيصال رسالته الخط العربي والزخرفة االسالميةتمكين الطلبة من معرفة  -2
نفسية ية والالتربوية والفن لبة بأهداف ووظائف الخط العربي والزخرفة االسالميةطتعزيز ادراك ال -3

 .واالجتماعية 
 . مهارات الخط العربي والزخرفة االسالمية  اب الطلبةإكس -4
 . كل أنواعهتمكنهم من معرفة التي  ف الطلبة بأسس الخط العربي والزخرفة االسالميةيتعر -5
ظيفها فية تووكي التي يعتمد عليها الخط العربي والزخرفة االسالمية ليم الطلبة باألسس النظريةتع -6

 على المتلقين. للتأثير
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 .لب من معرفة أنواع الخط العربي والزخرفة االسالميةاأن يتمكن الط -1أ

 .يةرية التي تنظم عمل الخط العربي والزخرفة االسالمظباألسس الن الطالب أن يلم -2أ

 . لطلبةالفنية ل شخصيةال في بناء الخط العربي والزخرفة االسالميةأهمية يدرك الطالب أن  -3أ
 .األهداف الفنية والتربوية واالقتصادية للخط العربيأن يتمكن الطالب من معرفة -4أ
لتأثير والمتلقي في عملية تطوير االخط العربي والزخرفة االسالمية   أن يلم الطالب بمعرفة أهمية -5أ

 .هب
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  الخط العربي والزخرفة االسالمية  يتمكن الطالب من ممارسة  أن - 1ب

 .الخط العربي والزخرفة االسالمية   أنواعأن يتمكن الطالب من تمييز  – 2ب

الفكرية  هفي إيصال رسالت الخط العربي والزخرفة االسالمية أن يتمكن الطالب من استعمال    – 3ب

 . الفنية للمتلقيو والتربوية

ة ته التربويفي إيصال رسال الخط العربي والزخرفة االسالمية  دورأن يتمكن الطالب من معرفة    -4ب

  للمتلقي. والفنية( 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة اإللقائية. -1
 طريقة ما وراء المعرفة. -2
 طريقة حل المشكالت. -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

، التقويم متابعتهايتية والتقويم البنائي أو التكويني )االمتحانات اليومية، المناقشة الصفية، الواجبات الب -1

 .الصفي(
 م النجاحواحكا التقويم الشخصي ) االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار احكام المفاضلة بين الطلبة -2

 والرسوب (.

 

 

 
 وجدانية والقيمية األهداف ال -ج

 .بةنية للطلالشخصية الف بناءفي  الخط العربي والزخرفة االسالمية  ميةوأه ادراك الطالب لمكانة-1ج

 لزخرفةالخط العربي وا  تعرف على أهمية التربية الجمالية والتذوق الفني ألطر اتجاهاتال -2ج

 .االسالمية

 .السالميةالخط العربي والزخرفة ا تنمية معرفة مدلوالت  -3ج

ت في مجاال ثيرهوتأ  الخط العربي والزخرفة االسالميةعي الطالب في أهمية و تنمية العمل على  -4ج

 الحياة كافة.
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

ف ا كاألهدالقينهتال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال يمكن 

 يُعتمد : المعرفية لذا

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله.-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3

 
 طرائق التقييم    

 

البة سلوك الط الحظةمال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل يتم االعتماد على 

الوجدانية  ا لألهدافثُّلهمقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمو

 والقيمية.

 

 
 لشخصي(.التطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

 الثقافيةفنية وال صل مع المؤسساتوالتواالخط العربي والزخرفة االسالمية  مهارات التقنيات الحديثة في -2د

 والمراكز العلمية . 

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د



  
 4الصفحة 

 
  

  المقرر بنية .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

نشأة الكتابة  3 االول

 وتطورها
الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

 التقويم البنائي أو التكويني

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

المواد التي  3 الثاني

استعملت في 

الكتابة )قبل 

عصر 

 الورق(

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التكويني  التقويم البنائي أو

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الُرقم)األلواح  3 الثالث

 الطينية(
الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

متحانات اليومية، )اال

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخط العربي  الرق والجلد 3 الرابع

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

الصفية، الواجبات المناقشة 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخط العربي  البردي 3 الخامس

 والزخرفة االسالمية
التقويم الشخصي )  الكتروني

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الورق وأثر  3 السادس

صناعته في 

الحياة 

 يةالفكر

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

تاريخ الكتابة  3 السابع

 العربية
الخط العربي 

 الزخرفة االسالميةو

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخط العربي  3 الثامن

في صدر 

 االسالم

الخط العربي 

 سالميةوالزخرفة اال

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخط العربي  3 التاسع

في العصر 

 األموي

 

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.
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الخط العربي  3 العاشر

في العصر 

 العباسي

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

تقويم الشخصي ) ال الكتروني

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
أشهر  3

الخطاطين 

في العصر 

العباسي )ابن 

 مقلة(

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
الخط العربي  ابن البواب 3

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

ويني التقويم البنائي أو التك

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
ياقوت  3

  المستعصمي

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

اليومية، )االمتحانات 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
الخطاطون  3

 المعاصرون

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

شة الصفية، الواجبات المناق

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
امتحان  3

 شهري

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

التقويم الشخصي )  الكتروني

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

 -األول

الفصل 

 الثاني

في  الجمالية 3

 الخط العربي

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

شروط الخط  3 الثاني

 الجميل

العربي الخط 

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

أنواع الخط  3 الثالث

 العربي

الخط العربي 

 الميةوالزخرفة االس

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

 

الخط العربي  الخط الكوفي  3 الرابع

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

 

الخط العربي  خط الثلث 3 الخامس

 والزخرفة االسالمية

 اإللقائية.الطريقة -1

طريقة ما وراء -2
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 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

الخط العربي  خط النسخ 3 السادس

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

 

الخط  3 السابع

 الفارسي

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

قة ما وراء طري-2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

 

الخط العربي  خط الرقعة 3 الثامن

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

تقويم البيتية ومتابعتها، ال

 الصفي(.

الخط  3 التاسع

 الديواني

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التدريب على  3 العاشر

كتابة 

الحروف 

بالخط 

 الكوفي

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

التقويم الشخصي )  الكتروني

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
المبادئ  3

األساسية في 

قواعد 

 الزخرفة

الخط العربي 

 ميةوالزخرفة االسال

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
الزخارف  3

 الهندسية

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

 لقائية.الطريقة اإل-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
الزخارف  3

 النباتية

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

ما وراء طريقة -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
الزخارف  3

 الحيوانية

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
امتحان  3

 شهري

الخط العربي 

 والزخرفة االسالمية

التقويم الشخصي )  الكتروني

االمتحانات الفصلية والنهائية 

المفاضلة بين  إلصدار احكام

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.
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  البنية التحتية  .12

  الخط العربي نشأته وتطوره/ عادل اآللوسي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مصور الخط العربي/ هاشم محمد الخطاط )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

   
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

المجالت  ) بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

  ةالفنية التقارير والبحوث الفنيمجلة الباحث 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
  مواقع فنون التاريخ على تطبيق الفيس بك

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 مماثلة. ات المع كوادر كفوءة في االختصاص التواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك-

  علمية . ت الاالطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكال -

 .    ةالخط العربي والزخرفة االسالميمية حديثة في مجال االنخراط في اكتساب خبرات ومهارات عل -

ة ت العالميكتبات والمجالفي الم  الخط العربي والزخرفة االسالمية  في مجال هو جديد  ماالبحث عن كل  -

 الرصينة.
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةالتربية للعلوم  ةكلي / جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية / المركز علمي القسم ال .2

 عناصر فن اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 5/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 رأهداف المقر .8

 .الفنفي مجال  مخرجات الجامعاتتطوير قدرات  .1
 .األكاديميةوفق الخطوات  .تمكين المتعلم على معرفة عناصر الفن2
 .عناصر الفن بأهميةالمتعلمين  إدراكتعزيز .3
 .ةخالل انتخاب وسائل وطرائق ناجح من. زيادة فاعلية التدريس 4
 لدى الطلبة. البحث واالستكشاف.تعزيز روح 5
 للمتعلمين. التفكير االبداعي.تنمية 6

 

 
 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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 هداف المعرفية األ -أ
 ان يتمكن الطالب من معرفة عناصر الفن-1أ

 .عناصر الفنان يتمكن الطالب من التميز بين  -2أ

 . عناصر الفن ان يتعرف الطالب على   -3أ

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 عناصر العمل الفنيان يحدد – 1ب

 هيكلية العمل الفنيان يحدد – 2ب

 ._ان نجز عمال فنيا تتوافر فيه العناصر الفنية3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 (اإللقائيةالمحاضرة.) .1
 التعلم بالعمل. .2
 المناقشة. .3
 العصف الذهني .4

. 
 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 )والتكوينية والبنائية( بأشكالهااالختبارات  .1
 والتقارير. األسبوعيةالواجبات  .2

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الطلبة.عية للبحث واالستقراء واالستنباط لدى الداف تعزيز-1ج

 لدى المتعلم.مهارة التفكير المنظم تنمية -2ج

 .األنسبحل المشكالت التربوية عن طريق المنهج العلمي -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المشاركة  .1
 التعلم بالعمل .2

 
 طرائق التقييم    

 األسبوعيةالتقارير .1

 . االختبارات2
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 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات - د

 العصف الذهني-1د

 الحوار والمناقشة-2د

 العمل الجماعي-3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 التقييمطريقة  طريقة التعليم

 اختبار يومي المحاضرة عناصر فن الفنمفهوم  2 1

 اختبار يومي العصف الذهني عناصر فن الفن في الكهوف 2 2

 اختبار يومي المحاضرة عناصر فن الخط 2 3

 اختبار يومي المحاضرة عناصر فن اللون 2 4

 اختبار يومي المناقشة عناصر فن مصادر االلوان 2 5

 اختبار يومي المحاضرة عناصر فن تصنيف االلوان 2 6
 امتحان فصلي امتحان عناصر فن امتحان 2 7

التخطيط لتلوين العمل  2 8

 الفني
 اختبار يومي التعلم بالعمل عناصر فن

 اختبار يومي التعلم بالعمل عناصر فن انسجام االلوان 2 9
الدالالت الرمزية  2 10

 والتعبيرية لاللوان
 اختبار يومي بالعملالتعلم  عناصر فن

 اختبار يومي التعلم بالعمل عناصر فن المزج في الصبغات 2 11
 اختبار يومي العصف الذهني عناصر فن االضافة في االلوان 2 12

 اختبار يومي العصف الذهني عناصر فن الشكل "تكوين فني" 2 13
 اختبار يومي العصف الذهني عناصر فن الشكل والهيئة 2 14

 امتحان فصلي امتحان عناصر فن امتحان 2 15
 اختبار يومي محاضرة عناصر فن الشكل والمضمون 2 16

 اختبار يومي محاضرة عناصر فن تصنيف االشكال 2 17
 اختبار يومي محاضرة عناصر فن انواع االشكال 2 18

العالقات التي تنشأ بين  2 19

 االشكال
 اختبار يومي المناقشة عناصر فن

 اختبار يومي محاضرة عناصر فن الفضاء 2 20
 اختبار يومي العصف الذهني عناصر فن مدلول الفضاء 2 21

 اختبار يومي محاضرة عناصر فن الملمس 2 22
 فصلي امتحان امتحان عناصر فن امتحان 2 23

اوجه االختالف في  2 24

 مالمس االشياء
 اختبار يومي محاضرة عناصر فن

 اختبار يومي محاضرة عناصر فن مصطلحات فنية 2 25
 اختبار يومي محاضرة عناصر فن مصطلحات فنية 2 26

 اختبار يومي محاضرة عناصر فن مصطلحات فنية 2 27
 اختبار يومي محاضرة عناصر فن مصطلحات فنية 2 28

 اختبار يومي محاضرة عناصر فن مصطلحات فنية 2 29
 امتحان فصلي امتحان عناصر فن امتحان 2 30
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 التواصل المعرفي عبر المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية. .1
 االطالع على الدراسات المناظرة في المحيط العربي واالقليمي. .2
 .القراءة المتواصلة لكل ما هو جديد .3

 

 

 

 
 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 فنكتاب عناصر ال )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 التي تختص في الفنونكل البحوث 

االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

.... 
 مجلة االكاديمي

 مجلة جامعة تكريت 

 مجلة االستاذ

 مجلة نابو



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 التربية للعلوم اإلنسانية ةكلي / عة تكريتجام المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية / المركز علمي القسم ال .2

 تخطيط وألوان  اسم / رمز المقرر .3

 حضوري + الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021-2020 الفصل / السنة .5

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 5/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 مقررأهداف ال .8

 تطوير قدرات مخرجات الجامعات في مجال الفن. .1
 .تمكين المتعلم من التخطيط والتلوين باأللوان المائية على وفق الخطوات األكاديمية.2
 .تعزيز إدراك المتعلمين بأهمية التخطيط والتلوين باأللوان المائية. 3
 .. زيادة فاعلية التدريس من خالل انتخاب وسائل وطرائق ناجحة4
 .تعزيز روح البحث واالستكشاف لدى الطلبة.5
 .تنمية التفكير اإلبداعي للمتعلمين.6

 
 
 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 أن يتمكن الطالب من معرفة اتجاهات التربية الفنية. -1أ

 نية وأهدافها. أن يتمكن الطالب من معرفة أهمية التربية الف-2أ

   

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 أن يتمكن الطالب من تنفيذ األعمال الفنية بمختلف أنواعها.- 4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة اإللقائية. -1

 طريقة حل المشكالت. -2

 طريقة ما وراء المعرفة.
 طرائق التقييم      

 قويم الصفي(.تها ،التمتابعولتكويني )االمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية التقويم البنائي أو ا-

 التقويم التشخيصي)االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب(.-
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  تنمية التذوق الفني والوعي الجمالي.-3ج

 والتعلم  طرائق التعليم    

لمعرفية ااألهداف ينها كتعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلق ال

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله.-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3

 طرائق التقييم    

لبة لوك الطاحظة سال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل يتم االعتماد على مال

لوجدانية ألهداف الها لومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمث  

 والقيمية.

 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 1

 ية. اتجاهات التربية الفن

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

  

التعريف بالمواد 

والخامات المطلوبة 

 للتخطيط 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

يني )االمتحانات التكو

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 2

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

 

التعريف بالمواد 

والخامات المطلوبة 

 للتخطيط

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 3

 هات التربية الفنية. اتجا

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

 

تمارين في رسم أنواع 

 الخطوط واتجاهاتها 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

ئي أو التقويم البنا

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 4

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

لف األعمال الفنية بمخت

 أنواعها.

 

تمارين في رسم أنواع 

 الخطوط واتجاهاتها

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

فة أن يتمكن الطالب من معر- 4 5

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

 

تمارين في تخطيط 

األشكال الهندسية 

المجسمة )دراسة الظل 

 والضوء( 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

يقة حل طر-3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 6

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

ب من تنفيذ أن يتمكن الطال-

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

 

تمارين في تخطيط 

األشكال الهندسية 

المجسمة )دراسة الظل 

 والضوء(

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

تابعتها، البيتية وم

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 7

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

تمارين في تخطيط 

 الطبيعة الصامتة 

 الطريقة اإللقائية.-1

قة ما وراء طري-2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.



  
 4الصفحة 

 
  

 

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 8

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 هدافها. أهمية التربية الفنية وأ

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

 

تمارين في تخطيط 

 الطبيعة الصامتة

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

ها، البيتية ومتابعت

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 9

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

 

تمارين في تخطيط 

 ودراسة وجه اإلنسان 

 الطريقة اإللقائية.-1

ما وراء  طريقة-2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 10

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 دافها. أهمية التربية الفنية وأه

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

 

تمارين في تخطيط 

 ودراسة وجه اإلنسان

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

عتها، البيتية ومتاب

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 11

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

 

تمارين في تخطيط 

 ودراسة جسم اإلنسان 

 الطريقة اإللقائية.-1

يقة ما وراء طر-2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 12

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 وأهدافها. أهمية التربية الفنية 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

 

تمارين في تخطيط 

 ودراسة جسم اإلنسان

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

تابعتها، البيتية وم

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 13

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

 

تمارين في تخطيط 

 ودراسة المنظر الطبيعي 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 14

 اتجاهات التربية الفنية. 

ة أن يتمكن الطالب من معرف-

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

 

تمارين في تخطيط 

 ودراسة المنظر الطبيعي

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

لصفية، الواجبات ا

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 15

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

التقويم   امتحان عملي 

متحانات التشخيصي)اال

الفصلية والنهائية 

إلصدار أحكام النجاح 
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أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

 األعمال الفنية بمختلف أنواعها

 والرسوب(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 16

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

 األعمال الفنية بمختلف أنواعها

التعريف بالمواد 

لوبة والخامات المط

 للرسم باأللوان المائية 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 17

 فنية. اتجاهات التربية ال

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

 األعمال الفنية بمختلف أنواعها

التعريف بالمواد 

والخامات المطلوبة 

 للرسم باأللوان المائية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

نائي أو التقويم الب

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 18

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

 مختلف أنواعهااألعمال الفنية ب

رسم دائرة األلوان 

 باأللوان المائية 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

فة أن يتمكن الطالب من معر- 4 19

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

 األعمال الفنية بمختلف أنواعها

دراسة في تقنيات الرسم 

 باأللوان المائية 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

البنائي أو  التقويم

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 20

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

 ية بمختلف أنواعهااألعمال الفن

دراسة في تقنيات الرسم 

 باأللوان المائية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

من معرفة  أن يتمكن الطالب- 4 21

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

 األعمال الفنية بمختلف أنواعها

رسم األشكال الهندسية 

المجسمة باأللوان 

 المائية 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 شكالت.الم

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 22

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

ذ أن يتمكن الطالب من تنفي-

 األعمال الفنية بمختلف أنواعها

رسم الطبيعة الصامتة 

 باأللوان المائية 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

يتمكن الطالب من معرفة  أن- 4 23

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

 األعمال الفنية بمختلف أنواعها

رسم الطبيعة الصامتة 

 باأللوان المائية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 24

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

نفيذ أن يتمكن الطالب من ت-

 األعمال الفنية بمختلف أنواعها

رسم وجه اإلنسان 

 باأللوان المائية 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

يتمكن الطالب من معرفة أن - 4 25

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

رسم وجه اإلنسان 

 باأللوان المائية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 الت.المشك

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 
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 البنية التحتية  .12

ن لفنوب التخطيط واأللوان لكاظم حيدر/ جامعة بغداد/ كلية اكتا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الجميلة.
ية الكتب المتعلقة بالتخطيط والرسم باأللوان المائية العرب )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 واألجنبية

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
ية المتعلقة بالتخطيط والرسم باأللوان المائية العرب الكتب

 واألجنبية.

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 لرسمقنوات الفنانين في اليوتيوب والمختصة بتعليم التخطيط وا

 باأللوان المائية. 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 التقويم الصفي(. األعمال الفنية بمختلف أنواعها

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 26

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

 األعمال الفنية بمختلف أنواعها

رسم جسم اإلنسان 

 باأللوان المائية 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

الطالب من معرفة  أن يتمكن- 4 27

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

 األعمال الفنية بمختلف أنواعها

رسم جسم اإلنسان 

 باأللوان المائية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يتمكن الطالب من معرفة - 4 28

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

 ال الفنية بمختلف أنواعهااألعم

رسم المنظر الطبيعي 

 باأللوان المائية 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

لطالب من معرفة أن يتمكن ا- 4 29

 اتجاهات التربية الفنية. 

أن يتمكن الطالب من معرفة -

 أهمية التربية الفنية وأهدافها. 

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

 األعمال الفنية بمختلف أنواعها

رسم المنظر الطبيعي 

 باأللوان المائية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

التقويم   امتحان عملي  4 30

التشخيصي)االمتحانات 

الفصلية والنهائية 

إلصدار أحكام النجاح 

 والرسوب(.
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم عة تكريت /جام المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

 علم الجمال اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/4/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وية.كات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانة التربية بمالوزاررفد  -1
 مجتمع.الى الطلبة وال والثقافية الفنية وإيصال رسالته علم الجمالتمكين الطلبة من معرفة  -2
 .التربوية والفنية والثقافية  علم الجماللبة بأهداف ووظائف طتعزيز ادراك ال -3
 . علم الجمالالمتعلقة بمناهج دراسة  المعارف اب الطلبةإكس -4
رفع مستوى فهم مرتكزات الفلسفة وتمكنهم من التي  بالنظريات والطروحات الفلسفيةف الطلبة يتعر -5

 . وعيهم الجمالي
ى لنشأة الت منذ اطرق التفكير والتأويل واالستنتاج واالستقراء عبر تناول عديد الفلسفاليم الطلبة تع -6

 .الوقت الحاضر
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 .نظريات الفلسفة وعلم الجمالالب من معرفة أن يتمكن الط -1أ

 .واالراء الجمالية لمختلف الفلسفات  بالمدارس الفلسفية الطالب أن يلم -2أ

 بةلطللفنية لا شخصيةال بناء ودورها في الوعي الجمالي واالحساس بالجمالدرك الطالب أهمية يأن  -3أ

 .على التفكير وتطوير قابلياتهم
 . التسلسل التاريخي للمدارس الفلسفية والفنيةأن يتمكن الطالب من معرفة -4أ
 .تنمية ذائقته الجماليةوفي تطوير  علم الجمالأن يلم الطالب بأهمية  -5أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .التفكير الفلسفي واالدراك الجمالين ممارسة يتمكن الطالب م أن - 1ب

 .مختلف المدارس الفلسفية بين تمييز الأن يتمكن الطالب من  – 2ب

فكرية ال يصال رسالتهإل المناسب الفلسفي الجماليالمنهج  استخدامأن يتمكن الطالب من   – 3ب

 . الفنية للمتلقيو والتربوية

 عبيريةدالالتها التوالفنية  النتاجات فهم تستند على قدرته فيتبني رؤية فنية من  أن يتمكن الطالب   -4ب
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادراك الطالب لمكانة علم الجمال وأهميته في بناء الشخصية الفنية للطلبة .-1ج

 التعرف على أهمية النظريات الفلسفسة والطروحات الجمالية . -2ج

ني ج الفرفة مدلوالت األعمال الفنية والتمكن من حل شفراتها لمعرفة أهداف النتاتنمية مع -3ج

 واالستمتاع به .

ملية ان والعالعمل على تنمية الوعي الجمالي للطالب في قدرته على فهم دور كل من الفن والفن  -4ج

 االبداعية .

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة اإللقائية. -1
 ء المعرفة.طريقة ما ورا -2
 طريقة حل المشكالت. -3

 
 طرائق التقييم      

، التقويم متابعتهايتية والتقويم البنائي أو التكويني )االمتحانات اليومية، المناقشة الصفية، الواجبات الب -1

 .الصفي(
 م النجاحواحكا التقويم الشخصي ) االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار احكام المفاضلة بين الطلبة -2

 والرسوب (.

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ف ا كاألهدالقينهتال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال يمكن 

 المعرفية لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله.-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 ي لتحقيق األهداف الوجدانية.توفير الدافع النفس-3

 
 طرائق التقييم    
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البة سلوك الط الحظةمال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل يتم االعتماد على 

 الوجدانية ا لألهدافثُّلهومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تم

 والقيمية.
 لشخصي(.التطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

  التعرف على القيم الجمالية لألعمال الفنية واالستمتاع بها .مهارات  -2د

 . والعملية االبداعيةللفنان  التعرف على الرؤية الفنيةمهارات  -3د

 . تحليل وتمييز عناصر الجمال في النتاج الفني مهارات  -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال فلسفيةمفاهيم  2 االول

وراء  طريقة ما-2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال الفكر الفلسفي 2 الثاني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

البنائي أو التكويني التقويم 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال اصل الفلسفة 2 الثالث

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

قشة الصفية، الواجبات المنا

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

مراحل نمو  2 الرابع

الفكر الفلسفي 

 اليوناني
 

  

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

لبيتية ومتابعتها، التقويم ا

 الصفي(.

الجمال والفن  2 الخامس

عند 

 الفيثاغوريين

التقويم الشخصي )  الكتروني علم الجمال

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

نسبية الجمال  2 السادس

والفن عند 

 السفسطائيين

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال فالسفة العقل  2 السابع

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

غاية الجمال  2 الثامن

والفن عند 

 سقراط

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

لبنائي أو التكويني التقويم ا

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الفلسفة  2 التاسع

الجمالية عند 

 سقراط

 

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

اليومية،  )االمتحانات

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.
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االلهام  2 العاشر

 االفالطوني

التقويم الشخصي )  الكتروني علم الجمال

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
اسطورة  2

 الكهف

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال محاورة ايون 2

وراء  طريقة ما-2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال ارسطو 2

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

ائي أو التكويني التقويم البن

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
نقاط الخالف  2

بين افالطون 

وارسطو 

الفلسفية 

 والجمالية

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

أو التكويني التقويم البنائي 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
امتحان  2

 شهري

التقويم الشخصي )  الكتروني علم الجمال

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الفصل 

 يالثان

 األول 

الجمال والفن  2

عند الفالسفة 

العرب 

 المسلمين

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

ة النظري 2 الثاني

االشراقية في 

الفن عند ابو 

نصر 

 الفارابي

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الفلسفة  2 الثالث

ند الحدسية ع

 ابن سينا

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

اخوان الصفا  2 الرابع

واالحساس 

 بالجمال

 يقة اإللقائية.الطر-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 
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 الصفي(.

الحداثة  2 الخامس

 والمعاصرة

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

عمانؤيل  2 السادس

كانت والحكم 

 الجمالي

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

لبنائي أو التكويني التقويم ا

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 –هيغل  2 السابع

المثال, 

الجمال 

 المطلق

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

ت اليومية، )االمتحانا

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

فلسفة الجمال  2 الثامن

والفن عند 

ارثر 

 شوبنهاور

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

لصفية، الواجبات المناقشة ا

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الفن بين  2 التاسع

الفلسفة وعلم 

الجمال في 

الفكر 

   المعاصر

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

اجبات المناقشة الصفية، الو

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

النظرية  2 العاشر

الحدسية 

 المعاصرة

التقويم الشخصي )  الكتروني علم الجمال

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
فلسفة الجمال  2

والفن عند 

هنري 

 بركسون

 الطريقة اإللقائية.-1 مالعلم الج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل   -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
الجمال والفن  2

عند بنديتو 

 كروتشه

 ية.الطريقة اإللقائ-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
الفلسفة  2

الجمالية في 

القارة 

 االمريكية

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

اء طريقة ما ور-2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
نظرية العبث  2

والعدم في 

الفن والجمال 

 الطريقة اإللقائية.-1 علم الجمال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 
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  ية التحتية نالب .12

 نجم عبد حيدر/ علم الجمال آفاقه وتطوره  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 
 

ابراهيم  / دراسات في الفلسفة المعاصرة  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

  ,زكريا

 اليوت , الكسندر/آفاق الفن

 زكريا , فؤاد آفاق الفلسفة/

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

المجالت )  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

  فلسفة تاريخ الفن / هاوزر, ارنولد

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
  مواقع فنون التاريخ على تطبيق الفيس بك

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 مماثلة. ات اللتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاصا-

  علمية . ت الاالطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكال -

 .    والنقد الفني تذوقمية حديثة في مجال الاالنخراط في اكتساب خبرات ومهارات عل -

 لرصينة.اكتبات والمجالت العالمية في الم  هو جديد في مجال التذوق والنقد الفني ماالبحث عن كل  -

 

 

 
 

الفكر  –

الجمالي 

الوجودي 

 المعاصر

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
امتحان  2

 شهري

التقويم الشخصي )  الكتروني علم الجمال

االمتحانات الفصلية والنهائية 

حكام المفاضلة بين إلصدار ا

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم معة تكريت /جا المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

 المنظور اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/4/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وية.كات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانالتربية بمالوزارة رفد  -1
 لمجتمع.الى الطلبة وا والثقافية الفنية وإيصال رسالته المنظورعلم تمكين الطلبة من معرفة  -2
 .التربوية والفنية والثقافية  المنظورعلم لبة بأهداف ووظائف طتعزيز ادراك ال -3
 . المنظورعلم المتعلقة بمناهج دراسة  المعارف اب الطلبةإكس -4
 . فن الرسم والتخطيطفهم مرتكزات تمكنهم من التي  بالقوانين والقواعدف الطلبة يتعر -5
 .قواعد الرسم الهندسي وتطبيق قوانين وقواعد المنظور الصحيحةليم الطلبة تع -6
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  لمعرفية هداف ااأل -أ
 .قوانين المنظور الهندسيالب من معرفة أن يتمكن الط -1أ

 . بطرائق الرسم الهندسي  الطالب أن يلم -2أ

تطوير والفنية وتنمية قدراته  شخصيةال بناء ودوره في علم المنظوردرك الطالب أهمية يأن  -3أ

 .الرسم والتخطيطعلى  قابلياتهم
 . لتطور المنظور عبر العصورل التاريخي التسلسأن يتمكن الطالب من معرفة -4أ
 .ة االشكال قدراته الفنية في مجال هندستنمية وفي تطوير  المنظورعلم أن يلم الطالب بأهمية  -5أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .أستخدام مستلزمات الرسم الهندسين يتمكن الطالب م أن - 1ب

 . طرائق الرسممختلف بين ييز تمالأن يتمكن الطالب من  – 2ب

يصال إلة االعمال الفني تطبيق القوانين والقواعد الصحيحة في انتاجأن يتمكن الطالب من   – 3ب

 . الفنية للمتلقيو الفكرية والتربوية رسالته

 .فنية ال النتاجاتهندسة  فهم تستند على قدرته فيتبني رؤية فنية أن يتمكن الطالب من    -4ب
 ف الوجدانية والقيمية األهدا -ج

 وأهميته في بناء الشخصية الفنية للطلبة . المنظورادراك الطالب لمكانة علم -1ج

 . القوانين والقواعد الهندسية للمنظورالتعرف على أهمية  -2ج

ت ي النتاجافلثالث فهم كيفية تحقق العمق والبعد اتنمية معرفة مدلوالت األعمال الفنية والتمكن من  -3ج

 ية .الفن

 لهندسية .عبر ممارسة رسم االشكال اللطالب  القدرات الفنية واالبداعية العمل على تنمية   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 .النمذجةطريقة  -1
 طريقة ما وراء المعرفة. -2
 طريقة حل المشكالت. -3

 
 طرائق التقييم      

، التقويم متابعتهايتية وناقشة الصفية، الواجبات البالتقويم البنائي أو التكويني )االمتحانات اليومية، الم -1

 .الصفي(
 م النجاحواحكا التقويم الشخصي ) االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار احكام المفاضلة بين الطلبة -2

 والرسوب (.

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ف ا كاألهدالقينهتداف قيمية ال يمكن ال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أه

 المعرفية لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله.-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3

 
 طرائق التقييم    

 

يدية، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك الطالبة ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقل
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ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية 

 والقيمية.
 خصي(.لشالتطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

  التعرف على القيم الجمالية لألعمال الفنية واالستمتاع بها .مهارات  -2د

 . والعملية االبداعيةالتعرف على الرؤية الفنية للفنان مهارات  -3د

 . تحليل وتمييز عناصر الجمال في النتاج الفني مهارات  -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات وعاألسب

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

نشأة وتطور  2 االول

 علم المنظور

 
 

 .النمذجةطريقة -1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

الواجبات  المناقشة الصفية،

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

قواعد  2 الثاني

وتعاريف 

 هندسية

 .النمذجةطريقة -1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

القواعد  2 الثالث

والنظريات 

 االساسية

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرؤية الفنية  2 الرابع

للمنظور في 

صر ع

 النهضة
 

  

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

انواع  2 الخامس

 المنظور
 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

وراء طريقة ما -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم الشخصي ) 

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

عناصر  2 السادس

 المنظور
 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

تكويني التقويم البنائي أو ال

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخصائص  2 السابع

العامة 

 للمنظور 

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

فية، الواجبات المناقشة الص

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

المفاهيم  2 الثامن

االساسية 

 للمنظور

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

يم البيتية ومتابعتها، التقو

 الصفي(.

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور  2 التاسع

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 
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 الصفي(. طريقة حل المشكالت.-3

تطبيق  2 العاشر

النظريات 

االساسية 

على االشكال 

ية الهندس

 المسطحة

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم الشخصي ) 

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
رسم المربع  2

ومشتقاته في 

حالة 

 المنظور

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
كيفية وضع  2

االشكال 

الهندسية في 

حالة 

المنظور 

بوساطة 

المساقط 

 الهندسية

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
رسم  2

المستطيل في 

حالة 

 المنظور

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

 طريقة ما وراء-2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
اختزال  2

االشكال او 

 انقاصها 

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

تقويم البنائي أو التكويني ال

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر

امتحان  2

 شهري

التقويم الشخصي )  الكتروني المنظور

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الفصل 

 الثاني

 األول 

قواعد السلم  2

القياسي 

 المتالشي

 

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

تطبيقات  2 الثاني

رة مباش

لقطري 

 المربع

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

تطبيق قواعد  2 الثالث

المنظور 

على 

 .النمذجةة طريق- 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 
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البيتية ومتابعتها، التقويم  طريقة حل المشكالت.-3 المجسمات

 الصفي(.

طريقة رسم  2 الرابع

رقعة 

 االشطرنج

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 يقة حل المشكالت.طر-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

رسم المكعب   2 الخامس

ومشتقاته في 

حالة 

المنظور 

القاعدة 

االولى 

 والثانية

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 حل المشكالت. طريقة-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

رسم الهرم  2 السادس

في حالة 

 المنظور 

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

ويني التقويم البنائي أو التك

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

رسم  2 السابع

السطوح 

المائلة في 

حالة 

 المنظور

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

ناقشة الصفية، الواجبات الم

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

رسم الدائرة  2 الثامن

واالشكال 

االسطوانية 

في حالة 

 المنظور

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

واجبات المناقشة الصفية، ال

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

رسم  2 التاسع

الوضعيات 

المختلفة 

للدائرة في 

حالة 

   المنظور

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

متابعتها، التقويم البيتية و

 الصفي(.

رسم االقواس  2 العاشر

في حالة 

 المنظور

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم الشخصي ) 

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
م الظالل رس 2

في حالة 

 المنظور

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
رسم  2

االنعكاسات 

 .النمذجةطريقة - 1 ظورالمن

طريقة ما وراء -2

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 
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  ية التحتية نالب .12

 الشيخلي, اسماعيل ابراهيم/ المنظور ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 
 

  كاسان, ارماند / عناصر المنظور  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 فالكون,  البرت /المنظور

 أ.جروسكالو /طرق ممارسة المنظور

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

المجالت )   بها               

 ( العلمية , التقارير ,.... 

   المنظور الهندسي/حمودة,يحيى

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
  مواقع فنون التاريخ على تطبيق الفيس بك

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 مماثلة. ات الوءة في االختصاصالتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كف-

  علمية . ت الاالطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكال -

 .    علم المنظور الهندسيمية حديثة في مجال االنخراط في اكتساب خبرات ومهارات عل -

 كتبات والمجالت العالمية الرصينة.الم في  علم المنظورهو جديد في مجال  ماالبحث عن كل  -

 

 

 
 

في حالة 

 المنظور

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
رسم قطعة  2

الشطرنج في 

حالة 

 المنظور

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

قة ما وراء طري-2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
المنظور  2

الهندسي 

 اآللي 

 .النمذجةطريقة - 1 المنظور

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 ت.طريقة حل المشكال-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
إمتحان  2

 شهري

التقويم الشخصي )  الكتروني المنظور

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 ب (.والرسو
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم عة تكريت /جام المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

 تاريخ الفن اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/4/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وية.كات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانة التربية بمالوزاررفد  -1
 لمجتمع.لبة واتمكين الطلبة من معرفة وسائل االتصال التي يتم فيها إيصال الرسالة الفنية الى الط -2
ة لكلوريتعزيز ادراك الطلبة بأهداف ووظائف وسائل االتصال الذاتية والشخصية والجماعية والف -3

 الجماهيرية.و
 إكساب الطلبة مهارات اتجاهات االتصال التي تحصل في مختلف مجاالت التعليم والحياة. -4
ل تصال بكوسائل اال تمكنهم من معرفة اهداف وغاياتتعريف الطلبة بأسس التربية اإلعالمية التي  -5

 أنواعها. 
 لقين.ثيرها على المتتعليم الطلبة باألسس النظرية التي تعتمد عليها وسائل االتصال في تأ -6
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 أن يتمكن الطالب من معرفة أنواع وسائل االتصال. -1أ

 .باألسس النظرية التي تنظم عمل وسائل االتصال الطالب أن يلم -2أ

 وتطوير المجتمعات. أن يدرك الطالب بأهمية وسائل االتصال في بناء -3أ
 عالمأن يتمكن الطالب من معرفة مقاصد ما ينشر في مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اال-4أ
 أن يلم الطالب بأهمية وسائل االتصال في عملية اقناع المتلقي والتأثير عليه -5أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تصال الناجح.أن يتمكن الطالب من ممارسة اال - 1ب

 لأن يتمكن الطالب من تمييز االخبار المزيفة والصحيحة التي تقدمها وسائل االتصا – 2ب

 لمتلقيلأن يتمكن الطالب من استعمال وسيلة االتصال المناسبة في إيصال رسالته الفنية   – 3ب

  تلقي.الية للماالتصأن يتمكن الطالب من معرفة اللغة اللفظية وغير اللفظية في إيصال الرسالة    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة اإللقائية. -1
 طريقة ما وراء المعرفة. -2
 طريقة حل المشكالت. -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

، التقويم متابعتهايتية والتقويم البنائي أو التكويني )االمتحانات اليومية، المناقشة الصفية، الواجبات الب -1

 .الصفي(
 م النجاحواحكا شخصي ) االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار احكام المفاضلة بين الطلبةالتقويم ال -2

 والرسوب (.

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادراك الطالب لمكانة وسائل االتصال وأهميتها في البناء النفسي المطلوب.-1ج

 ئل االتصال.التعرف على أهمية التربية اإلعالمية ألطر اتجاهات وسا -2ج

 تنمية معرفة مدلوالت اللغة اللفظية واللغة الجسدية اثناء االتصال. -3ج

 العمل على وعي الطالب في أهمية وسائل االتصال في مجاالت الحياة كافة.  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

اف ها كاألهدلقينال يمكن ت ال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية

 المعرفية لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله.-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3
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 طرائق التقييم    

 

بة لوك الطالسالحظة ميتم االعتماد على ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل 

الوجدانية  ا لألهدافثُّلهومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تم

 والقيمية.

 

 
 لشخصي(.التطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

  مية .مهارات التقنيات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العل -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 . مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

 التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن الفن واالنسان 2 االول

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

ة، )االمتحانات اليومي

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن القيم التشكيلية 2 الثاني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

عتها، التقويم البيتية ومتاب

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن الفن البدائي 2 الثالث

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الفن المصري  2 الرابع

 لقديما
 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الدولة الوسطى  2 الخامس

وعصر 

 االمبراطورية

التقويم الشخصي )  الكتروني تاريخ الفن

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

العصر  2 السادس

 المتأخر
 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

لمناقشة الصفية، الواجبات ا

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

فنون بالد ما  2 السابع

 بين النهرين
 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

تحانات اليومية، )االم

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن الفن االشوري 2 الثامن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

يتية ومتابعتها، التقويم الب

 الصفي(.

الفن الكلداني  2 التاسع

او البابلي 

 الجديد

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 صفي(.ال

التقويم الشخصي )  الكتروني تاريخ الفنالفن الفارسي  2 العاشر
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االمتحانات الفصلية والنهائية  االخميني

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
الفن االغريقي  2

 المبكر

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
فن االغريقي  2

من العصر 

 الرابع

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

البنائي أو التكويني  التقويم

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
الفن  2

 االتروسكي 

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

ية، )االمتحانات اليوم

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن الفن الروماني 2

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

تابعتها، التقويم البيتية وم

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
التقويم الشخصي )  الكتروني تاريخ الفن امتحان شهري 2

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

 -األول

الفصل 

 الثاني

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن الفن الهندي 2

ء طريقة ما ورا-2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن الفن الصيني 2 الثاني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

ي أو التكويني التقويم البنائ

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

    الفن الياباني  الثالث

    الفن الساساني  الرابع

    الفن المسيحي  الخامس

    الفن البيزنطي  السادس

    الفن القبطي  السابع

 الطريقة اإللقائية.-1 نتاريخ الف الفن االسالمي 2 الثامن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التقويم البنائي أو التكويني  الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفنالفن  2 التاسع
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  البنية التحتية  .12

الموجز في تاريخ الفن العام/ ابو صالح   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االلفي
 

 كتب التاريخ الفنية/ زهير عبد الصاحب )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

   
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

 المجالت)  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

  ةالفنية التقارير والبحوث الفنيمجلة الباحث 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
المتاحة على تطبيق  مكتبة االعالم واالتصال

  التلكرام

 مواقع فنون التاريخ على تطبيق الفيس بك

 

طريقة ما وراء -2 الرومانسكي 

 معرفة.ال

 طريقة حل المشكالت.-3

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التقويم الشخصي )  الكتروني تاريخ الفن الفن القوطي 2 العاشر

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

بة واحكام النجاح الطل

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن عصر النهضة 2

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
لحركات الفنية ا 2

 الحديثة

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
الحركات الفنية  2

 المعاصرة

 الطريقة اإللقائية.-1 فنتاريخ ال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
عرض  2

 اللوحات

 الطريقة اإللقائية.-1 تاريخ الفن

طريقة ما وراء -2

 معرفة.ال

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
التقويم الشخصي )  الكتروني تاريخ الفن امتحان شهري 2

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 مماثلة. ات الي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاصالتواصل العلم-

  علمية . ت الاالطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكال -

 ديث .  االنخراط في اكتساب خبرات ومهارات علمية حديثة في مجال التواصل التقني الح -

 البحث عن كل ما هو جديد في مجال وسائل االتصال بالمكتبات والمجالت العالمية الرصينة. -
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةالتربية للعلوم  ةكلي / جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية / المركز علمي القسم ال .2

 ألوان زيتية اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 5/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 رأهداف المقر .8

 .الفنفي مجال  مخرجات الجامعاتتطوير قدرات  .1
 .األكاديميةوفق الخطوات  .تمكين المتعلم على معرفة عناصر الفن2
 .الرسم بااللوان الزيتية بأهميةالمتعلمين  إدراكتعزيز .3
 .ةمن خالل انتخاب وسائل وطرائق ناجح. زيادة فاعلية التدريس 4
 لدى الطلبة. البحث واالستكشاف.تعزيز روح 5
 للمتعلمين. اإلبداعيالتفكير .تنمية 6

 

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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 هداف المعرفية األ -أ
 الزيتية باأللوانيتمكن الطالب من معرفة الرسم ان -1أ

 .األلوان أنواعان يتمكن الطالب من التميز بين -2أ

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الزيتية. األلوان_ان نجز عمال فنيا بواسطة  1ب

 هيكلية العمل الفنيان يحدد – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ()العمليةالمحاضرة. .1
 التعلم بالعمل. .2
 المناقشة. .3
 المقاطع الفيديوعرض  .4

. 
 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 التكوينية والبنائية() بأشكالهااالختبارات  .1
 .األسبوعيةالواجبات  .2

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الطلبة.عية للبحث واالستقراء واالستنباط لدى الداف تعزيز-1ج

 لدى المتعلم.مهارة التفكير المنظم تنمية -2ج

 .األنسبحل المشكالت التربوية عن طريق المنهج العلمي -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المشاركة  .1
 التعلم بالعمل .2

 
 طرائق التقييم    

 الواجبات العملية االسبوعية.1

 . االختبارات2
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 لشخصي (.لتطور اواالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف التأهيلية العامة و المهارات -د 

 عرض المقاطع الفيديوية-1د

 الحوار والمناقشة-2د

 العمل الجماعي-3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اختبار يومي المحاضرة ألوان زيتية االلوان 4 1

 اختبار يومي المحاضرة زيتيةألوان  االلوان 4 2

 اختبار يومي المحاضرة ألوان زيتية االلوان المائية 4 3

 اختبار يومي المحاضرة ألوان زيتية االلوان المائية 4 4

 اختبار يومي حاضرةالم ألوان زيتية الوان االكريلك 4 5

 اختبار يومي المحاضرة ألوان زيتية الوان االكريلك 4 6
 امتحان فصلي المحاضرة ألوان زيتية الزيتيةااللوان  4 7

 اختبار يومي محاضرةال ألوان زيتية االلوان الزيتية 4 8
ادواة الرسم بااللوان  4 9

 الزيتية
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 التي تختص في الفنونكل البحوث 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 مجلة االكاديمي

 مجلة جامعة تكريت 

 مجلة االستاذ

 مجلة نابو
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم معة تكريت /جا المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

 نحت اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وية.كات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانبية بمالوزارة التررفد  -1
 لمجتمع.لبة واتمكين الطلبة من معرفة وسائل االتصال التي يتم فيها إيصال الرسالة الفنية الى الط -2
ة لكلوريتعزيز ادراك الطلبة بأهداف ووظائف وسائل االتصال الذاتية والشخصية والجماعية والف -3

 يرية.والجماه
 إكساب الطلبة مهارات اتجاهات االتصال التي تحصل في مختلف مجاالت التعليم والحياة. -4
ل تصال بكوسائل اال تمكنهم من معرفة اهداف وغاياتتعريف الطلبة بأسس التربية اإلعالمية التي  -5

 أنواعها. 
 قين.على المتلتعليم الطلبة باألسس النظرية التي تعتمد عليها وسائل االتصال في تأثيرها  -6
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 أن يتمكن الطالب من معرفة أنواع وسائل االتصال. -1أ

 .باألسس النظرية التي تنظم عمل وسائل االتصال الطالب أن يلم -2أ

 ر المجتمعات.أن يدرك الطالب بأهمية وسائل االتصال في بناء وتطوي -3أ
 عالمأن يتمكن الطالب من معرفة مقاصد ما ينشر في مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اال-4أ
 أن يلم الطالب بأهمية وسائل االتصال في عملية اقناع المتلقي والتأثير عليه -5أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 لناجح.أن يتمكن الطالب من ممارسة االتصال ا - 1ب

 لأن يتمكن الطالب من تمييز االخبار المزيفة والصحيحة التي تقدمها وسائل االتصا – 2ب

 لمتلقيلأن يتمكن الطالب من استعمال وسيلة االتصال المناسبة في إيصال رسالته الفنية   – 3ب

  متلقي.لية للصاأن يتمكن الطالب من معرفة اللغة اللفظية وغير اللفظية في إيصال الرسالة االت   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة اإللقائية. -1
 طريقة ما وراء المعرفة. -2
 طريقة حل المشكالت. -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

، التقويم متابعتهايتية والتقويم البنائي أو التكويني )االمتحانات اليومية، المناقشة الصفية، الواجبات الب -1

 .الصفي(
 م النجاحواحكا االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار احكام المفاضلة بين الطلبة التقويم الشخصي ) -2

 والرسوب (.

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادراك الطالب لمكانة وسائل االتصال وأهميتها في البناء النفسي المطلوب.-1ج

 تصال.التعرف على أهمية التربية اإلعالمية ألطر اتجاهات وسائل اال -2ج

 تنمية معرفة مدلوالت اللغة اللفظية واللغة الجسدية اثناء االتصال. -3ج

 العمل على وعي الطالب في أهمية وسائل االتصال في مجاالت الحياة كافة.  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

اف ها كاألهدلقينكن تال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال يم

 المعرفية لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله.-1
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 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3

 
 طرائق التقييم    

 

طالبة ة سلوك الالحظعتماد على مال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل يتم اال

الوجدانية  ا لألهدافثُّلهومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تم

 والقيمية.

 

 
 لشخصي(.التطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا -د 

 ارات الحوار والمناقشة العلمية . مه  -1د

  مية .مهارات التقنيات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العل -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د
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 نية المقررب .11

مخرجات  الساعات األسبوع

 التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت لمحة تاريخية 4 االول

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

صفية، الواجبات المناقشة ال

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت خامات النحت 4 الثاني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التراكوتا  4 ثالثال

والبرونز 

والمعادن 

 االخرى

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

النحاس  4 الرابع

االصفر 

 والحديد

 الطريقة اإللقائية.-1 حتن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

االلمنيوم  4 الخامس

والحجارة 

 والخشب

التقويم الشخصي )  الكتروني نحت

الفصلية والنهائية  االمتحانات

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

التعرف باشهر  4 السادس

النحاتين 

 العراقيين 

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

الواجبات  المناقشة الصفية،

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التعرف باشهر  4 السابع

النحاتين 

 العالميين

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت النحت البارز 4 الثامن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

ناقشة الصفية، الواجبات الم

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت النحت المجسم 4 التاسع

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 صفي(.ال

التقويم الشخصي )  الكتروني نحت تحضير الطين 4 العاشر
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االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
تخطيط  4

 المنحوتة

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

نائي أو التكويني التقويم الب

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
تشكيل اعمال  4

بسيطة من 

الطين مع 

التعرف على 

كيفية عمل 

 القاعدة

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

ئي أو التكويني التقويم البنا

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
تنفيذ عمل فني  4

نحتي من 

 الطين

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

ة، )االمتحانات اليومي

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
تكملة تنفيذ  4

العمل النحتي 

 من الطين

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

ت المناقشة الصفية، الواجبا

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
التقويم الشخصي )  الكتروني نحت امتحان شهري 4

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

 -األول

الفصل 

 الثاني

عمل االشكال  4

الهندسية من 

 الخشب

 .الطريقة اإللقائية-1 نحت

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

تكملة عمل  4 الثاني

 حرةاالشكال 

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 الت.طريقة حل المشك-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

تكملة عمل  4 الثالث

اشكال من 

 الطبيعة

   

عمل قوالب من  4 الرابع

 الخشب

   

تكملة عمل  4 الخامس

القوالب مع 

 الصب
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  البنية التحتية  .12

تكملة عمل  4 السادس

 القوالب مع

 الصب

   

طريقة عمل  4 السابع

الهياكل 

 الحديدية 

   

استخدام الطين  4 الثامن

الصناعي 

الثقيل في 

القوالب او 

 بدونها

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

تلوين النتاجات  4 التاسع

 الفنية

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

تكملة تلوين  4 العاشر

النتاجات الفنية 

مع االضافات 

 التزويقية

التقويم الشخصي )  الكتروني نحت

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
عمل تخطيط  4

لمدالية او 

جدارية تخص 

 موضوع معين

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت

قة ما وراء طري-2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
تطبيق  4

التخطيط على 

احد المعادن 

 الخفيفة

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 ريقة حل المشكالت.ط-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
تكملة العمل  4

 الفني

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

ني التقويم البنائي أو التكوي

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
تلوين النتاجات  4

 الفنية

 الطريقة اإللقائية.-1 نحت

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

، الواجبات المناقشة الصفية

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
التقويم الشخصي )  الكتروني نحت امتحان شهري 4

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.
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  القسم وحدات مقررة من قبل   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بحوث النحت  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 الفن والنحتنظريات 
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

المجالت )  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

  لفنية امجلة الباحث 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
حة على تطبيق المتا مكتبة االعالم واالتصال

 والفيس بك  التلكرام
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 مماثلة. ات الالتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاص-

  ية . علمت الاالطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكال -

 االنخراط في اكتساب خبرات ومهارات علمية حديثة في مجال التواصل التقني الحديث .   -

 البحث عن كل ما هو جديد في مجال وسائل االتصال بالمكتبات والمجالت العالمية الرصينة. -
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم عة تكريت /جام المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

 فن التمثيل  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وية.كات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانة التربية بمالوزاررفد  -1
 رلجمهولة التي يتم فيها إيصال الرسالة الفنياساليب الثمثيل الصحيحة تمكين الطلبة من معرفة  -2

 .المسرحي
 .الممثل  لنقل الرسالةتعزيز ادراك الطلبة بأهداف ووظائف  -3
 في مختلف مجاالت التعليم والحياة. لالتمثيإكساب الطلبة مهارات  -4
 . فن التمثيل تمكنهم من معرفة اهداف وغاياتالتي الفنية تعريف الطلبة بأسس التربية  -5
 قين.أثيرها على المتلبت اساليب التمثيلالطلبة باألسس النظرية التي تعتمد عليها  اكساب -6
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 .اتقان التمثبلمن  لبةأن يتمكن الط -1أ

 .الممثل عل خشية المسرحباألسس النظرية التي تنظم عمل ملمين  لبةالط يكونأن  -2أ

 .المجتمعيالتأثير في  التمثيلبأهمية  ةبلأن يدرك الط -3أ
 مايقدم على خشية المسرح .من معرفة مقاصد  ةبلأن يتمكن الط-4أ
 عملية اقناع المتلقي والتأثير عليه بالتمثيل في ةبليلم الط أن -5أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الناجح. التمثيلمن ممارسة  ةبأن يتمكن الطل - 1ب

 التمثيل الجاد .من تمييز  ةبلأن يتمكن الط – 2ب

 جمهورلفنية لليصال رسالته اإل الممثل الناجحمن استعمال  ةبلأن يتمكن الط  – 3ب

  .جمهورلل التي يرسل رسالته بها من معرفة اللغة  ةبلأن يتمكن الط   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة اإللقائية. -1
 .التطبيق العمليطريقة  -2
 طريقة حل المشكالت. -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

التقويم  تابعتها،يتية ومالصفية، الواجبات البالتقويم البنائي أو التكويني )االمتحانات اليومية، المناقشة  -1

 .الصفي(
 م النجاحواحكا التقويم الشخصي ) االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار احكام المفاضلة بين الطلبة -2

 والرسوب (.

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 لمطلوب.وأهميتها في البناء النفسي ا اساليب التمثيللمكانة  ةبلادراك الط-1ج

 .التمثيلألطر اتجاهات  الفنيةالتعرف على أهمية التربية  -2ج

 .التمثيلتنمية معرفة مدلوالت اللغة اللفظية واللغة الجسدية اثناء  -3ج

 في مجاالت الحياة كافة. التمثيلأهمية  ة يدركونبلالط جعل   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ف ا كاألهدالقينهتطرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال يمكن  ال تعتمد في األهداف الوجدانية

 المعرفية لذا يُعتمد :

 لقدوة الحسنة فيمن حوله.ا للطلبةتمثُل -1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3
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 طرائق التقييم    

 

بة لوك الطالسالحظة مالوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل يتم االعتماد على ال يتم تقويم األهداف 

الوجدانية  ا لألهدافثُّلهومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تم

 والقيمية.

 

 
 لشخصي(.لتطور االمتعلقة بقابلية التوظيف واالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى  -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

  مية .مهارات التقنيات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العل -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 ستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية .مهارات حل المشكالت التربوية باال -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

 التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

نبذة تاريخية  3 االول

 التمثيلعن فن 
 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 الت.طريقة حل المشك-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

بداياته والفترة  3 الثاني

 التي ظهر بها

 التمثيل

 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

تكويني التقويم البنائي أو ال

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

االماكن الت  3 الثالث

ظهر بها 

التمثيل في 

 بادئ االمر

 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

يومية، )االمتحانات ال

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

خصوصية  3 الرابع

 الممثل
 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

ا، التقويم البيتية ومتابعته

 الصفي(.

الدور  3 الخامس

اوالشخصية 

 المسرحية

التقويم الشخصي )  الكتروني تمثيل

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحاالت  3 السادس

الجسمانية 

المختلفة عل 

 الخشبة

 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل

ا وراء طريقة م-2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخطوات  3 السابع

التنفيذية لخلق 

 الشخصية

 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 الت.طريقة حل المشك-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل الجدار الرابع 3 الثامن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

مية، )االمتحانات اليو

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل تركيز االنتباه 3 التاسع

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

، التقويم البيتية ومتابعتها

 الصفي(.

التقويم الشخصي )  الكتروني تمثيلالطرق المتبعة  3 العاشر
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االمتحانات الفصلية والنهائية  في التمثيل

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
طرق تعلم فن  3

 التمثيل
 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
كيف يتمكن  3

الممثل من 

مواجهة 

 الجمهور

 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
 جسد اوضاع 3

 على الممثل
 المسرح خشبه

 

 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

قويم البنائي أو التكويني الت

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
االتجاهات عل  3

الخشبة 

 ومبرراتها

 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

متحانات اليومية، )اال

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
تحليل  3

 الشخصية

التقويم الشخصي )  الكتروني تمثيل

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

 -األول

الفصل 

 الثاني

ر حفظ الدو 3

وعملية التسليم 

 واالستالم

 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

االسترخاء  3 الثاني

والتقمص 

 للشخصية

 طريقة اإللقائية.ال-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

حركة الممثل  3 الثالث

على خشبة 

 المسرح

 الطريقة اإللقائية.- تمثيل

طريقة ما وراء -2

 عرفة.الم

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

 الطريقة اإللقائية.- تمثيل االيقاع 3 الرابع

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

متحانات اليومية، )اال

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

 الطريقة اإللقائية.- تمثيلتمارين اللياقة  3 الخامس

طريقة ما وراء -2

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 
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 المعرفة. البدنية للممثل

 طريقة حل المشكالت.-3

لواجبات المناقشة الصفية، ا

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

تقسيمات بناية  3 السادس

 المسرح

 الطريقة اإللقائية. تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

التمثيل  3 بعالسا

 الصامت

 الطريقة اإللقائية. تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

التمثل في  3 الثامن

 مسرح الطفل

 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التعامل مع  3 التاسع

الموسيقى 

والمثرات 

 الصوتية

 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التعامل مع  3 العاشر

الديكور 

 واالكسسوارات

التقويم الشخصي )  الكتروني تمثيل

االمتحانات الفصلية والنهائية 

بين إلصدار احكام المفاضلة 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
علم الهيئة  3

 وفنون المكياج

 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 .الصفي(

الثاني 

 عشر
 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل االرتجال 3

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر

 خصوصية 3
 الممثل

 قائية.الطريقة اإلل-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
الدخول  3

والحروج من 

 الخشبة

 الطريقة اإللقائية.-1 تمثيل

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
المحافظة  3

والثبات على 

التقويم الشخصي )  الكتروني تمثيل

االمتحانات الفصلية والنهائية 

ين إلصدار احكام المفاضلة ب
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  البنية التحتية .12

   كتب التمثيل  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 التمثيلبحوث  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

المجالت )  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

  في فن التمثيل مجلة الباحث

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
  الشبكة العنكبوتيةالمتاحة على مكتبة ال
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 مماثلة. ات الالتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاص-

  علمية . ت الالمماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكال االطالع على دراسات عالمية في االقسام -

 االنخراط في اكتساب خبرات ومهارات علمية حديثة في مجال التواصل التقني الحديث .   -

 بالمكتبات والمجالت العالمية الرصينة. التمثيلالبحث عن كل ما هو جديد في مجال  -

 

 

 
 

الطلبة واحكام النجاح  الشخصية

 والرسوب (.
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للعلوم االنسانية –عة تكريت جام المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية  / المركز علمي القسم ال .2

 لقاءاالالصوت وفن  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

  2021-2020 الفصل / السنة .5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

 رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة وال سيما باألنشطة الالصفية -1
 

 النطق السليمتمكين الطلبة من تحويل جزء من المنهاج الى التعليم  -2
 كوسيلة مساعدة لفهم المناهج الدراسيةتعليم الطالبة مهرات االداء  -3
 االلقاء وكسر حاجز الخوف زيادة الجرأة االدبية والشاعة اثناء -4
 
 
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 رفة ايصال المادة من عن طريق الجانب الكالمي الصوتيان يتمكن الطالب من مع  -1أ

 يعطي للطالب فسحة من االبداع  التعلم اثناء االلقاءان  -2أ

 ن النمط التعليمي الى نمط تعليمي جديدبعد خروج الطالب مالتعلم اثناء االلقاء  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يحلل الطالب  المادة العلمية – 1ب

 يكون لزيادة التمييز بين االساليب االدائية صوتيا  - 2ب

 يتم التدريب عليها جيدا  – 3ب

    زيادة ثقة الطالب بالنفس -4ب
 التعليم والتعلم طرائق      

 المحاضرة ) التلقينية( -1
 محاضرة )عملية( تطبيقية  -2
 المناقشة -3
 تحليل نماذج -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات )التحريرية( -1
 االختبارات المفاجأة -2
 االختبارات العملية )التطبيقية -3

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح العمل الجماعي -1ج

 جرأة الطالب من خالل االداءزيادة -2ج

 الحرص واالنضباط بالمواعيد -3ج

  القضاء على بعض عيوب النطق  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 اختبار المهارات -3جانب تطبيقي     -2المشاركة       -1
 

 طرائق التقييم    

 التحضير اليومية ومشاركة الطالب -1
 االمتحانات التحريرية  -2
 لتطبيقية )_العملية(االمتحانات ا -3
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 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 العمل الجماعي -1د

 المهارات التحليلية -2د

 الحوار والمناقشة-3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

ري د وبدتأليف د. سامي عبد الحمي– 2فن االلقاء ج كتاب مبادئ ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 حسون فريد

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اختبار يومي المحاضرة اللقاءفن ا مفهوم فن االلقاء 3 1

 اختبار يومي المحاضرة االلقاءفن  تعريف فن االلقاء 3 2

 اختبار شفهي المناقشة اللقاءفن ا اهمية فن االلقاء 3 3

القصف  لقاءفن اال اساليب االلقاء 3 4

 يالذهن
 اختبار يومي

 اختبار يومي المحاضرة اللقاءفن ا الشعراساليب  3 5

 اختبار يومي المحاضرة لقاءفن اال الروايةاسلوب  3 -6

 اختبار فصلي اختبار لقاءفن اال امتحان فصل 3 7
 اختبار يومي محاضرة فن االلقاء اسلوب التمثيلي 3 8

 شفهياختبار  محاضرة فن االلقاء ةاسلوب الخطاب 3 9

سلوب القصة ا 3 10

 القصيرة

 اختبار يومي محاضرة فن االلقاء

 اختبار يومي محاضرة اللقاءفن ا اسلوب الحكاية 3 11

 اختبار يومي محاضرة فن االلقاء الشعر التمثيلي 3 12

 اختبار يومي محاضرة فن االلقاء جهزة النطقا 3 14

 ياختبار فصل اختبار لقاءفن اال امتحان فصلي 3 15

 اختبار يومي محاضرة لقاءفن اال االسترخاء 3 16

 اختبار يومي محاضرة لقاءفن اال االعتدال 3 17

 اختبار تطبيقي محاضرة لقاءفن اال السيطرة على التنفس 3 18

 اختبار تطبيقي محاضرة لقاءفن اال طبقات الصوت 3 19

 اختبار تطبيقي محاضرة اللقاءفن ا شدة الصوت 3 20

 اختبار فصلي اختبار فن االلقاء تحان فصلام 3 21

 اختبار يومي محاضرة فن االلقاء انواع االصوات 3 22

 اختبار يومي محاضرة فن االلقاء االلقاء المغلق 3 23

القصف  اللقاءفن ا  االلقاء المفتوح 3 24

 الذهني

 اختبار يومي

 اختبار يومي محاضرة لقاءفن اال وااللقاء االرتجال 3 25

مسرح االلقاء في  3 26

 الطفل 

 اختبار يومي محاضرة لقاءفن اال

 اختبار يومي محاضرة فن االلقاء انواع الحروف 3 27

 اختبار تطبيقي محاضرة فن االلقاء التلوين والتنويع 3 28

 اختبار يومي محاضرة فن االلقاء االيقاع في االلقاء 3 29

 فصلي امتحان امتحان لقاءفن اال اختبار فصل 3 30
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د. حسين علي هارف و م م وضاح طالب  –فن الصوت وااللقاء  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 دعج

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
               فن االلقاء تأليف عبد الوارث عسر

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم جامعة تكريت / ةالمؤسسة التعليمي .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

 المسرحي مبادئ االخراج اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/4/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

 وية.كات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانوزارة التربية بمالرفد  -1
 لمجتمع.طلبة واالتي يتم فيها إيصال الرسالة الفنية الى ال اإلخراجين الطلبة من معرفة نظريات تمك -2
  رسطلبة بأهداف ووظائف االخراج المسرحي والتعرف على اهم المداتعزيز ادراك ال -3
 الحياة.التي تحصل في مختلف مجاالت التعليم و التجاهات االخراجيةافي إكساب الطلبة مهارات  -4
حي العرض المسر تمكنهم من معرفة اهداف وغاياتالتي  يف الطلبة بأسس االخراج المسرحيتعر -5

 . بكل أنواعه
 تلقين.لى المعفي تأثيرها  ة التي تعتمد عليها  دراسة االخراج المسرحيتعليم الطلبة باألسس النظري -6
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 .الب من معرفة انواع المدارس واالتجاهات االخراجيةأن يتمكن الط -1

 .ظرية التي تنظم عمل المسرحيباألسس الن الطالب أن يلم -2

 .وير االفكارفي بناء وتط راجيةهمية الرؤية االخدرك الطالب ايأن  -3
 من معرفة مقاصد العروض المسرحية التي تحمل الرؤية االخراجيةأن يتمكن الطالب -4
 في عملية اقناع المتلقي والتأثير عليه يلم الطالب بأهمية مبادئ االخراج أن -5
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الناجح. خراجن يتمكن الطالب من ممارسة االأ - 1

 طالب من تمييز المدارس المسرحية أن يتمكن ال – 2

 لقيمناسبة في إيصال رسالته الفنية للمتالطالب من استعمال رؤية اخراجية  أن يتمكن  – 3

  تلقي.الية للمأن يتمكن الطالب من معرفة اللغة اللفظية وغير اللفظية في إيصال الرسالة االتص   -4
 م والتعلم طرائق التعلي     

 الطريقة اإللقائية. -1
 طريقة ما وراء المعرفة. -2
 طريقة حل المشكالت. -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

، التقويم متابعتهايتية والتقويم البنائي أو التكويني )االمتحانات اليومية، المناقشة الصفية، الواجبات الب -1

 .الصفي(
 م النجاحواحكا صدار احكام المفاضلة بين الطلبةالتقويم الشخصي ) االمتحانات الفصلية والنهائية إل -2

 والرسوب (.

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 وأهميتها في البناء النفسي المطلوب. دراك الطالب لمكانة مبادئ االخراجا-1ج

 .الخراجألطر اتجاهات وسائل ا عرف على أهمية التربية المسرحيةالت -2ج

 .ظية واللغة الجسدية اثناء العرض المسرحيغة اللفتنمية معرفة مدلوالت الل -3ج

 في مجاالت الحياة كافة. عي الطالب في أهمية العرض المسرحيالعمل على و  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ف ا كاألهدالقينهتال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال يمكن 

 ة لذا يُعتمد :المعرفي

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله.-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3
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 طرائق التقييم    

 

لبة اسلوك الط الحظةمال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل يتم االعتماد على 

الوجدانية  ا لألهدافثُّلهومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تم

 والقيمية.

 

 
 لشخصي(.التطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا -د 

 ية . مهارات الحوار والمناقشة العلم  -1د

  مية .مهارات التقنيات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العل -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  عاتالسا األسبوع

 التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج خراجمفهوم اال 2 االول

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

ت المناقشة الصفية، الواجبا

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج ادوات المخرج 2 الثاني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

عالقة المخرج  2 لثالثا

 بالفنيين
 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

عالقة المخرج  2 الرابع

 بالمسرح
 الطريقة اإللقائية.-1 الخراجمبادئ ا

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التقويم الشخصي )  الكتروني مبادئ االخراج امتحان شهري 2 الخامس

الفصلية والنهائية  االمتحانات

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

مهام المخرج  2 السادس

 وعمله
 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

جبات المناقشة الصفية، الوا

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

المسرح  2 السابع

 السمعي
 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

المسرح  2 الثامن

 البصري

 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

المسرح  2 التاسع

 الحركي

 طريقة اإللقائية.ال-1 مبادئ االخراج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التقويم الشخصي )  الكتروني مبادئ االخراج امتحان شهري 2 العاشر
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لنهائية االمتحانات الفصلية وا

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
النص  2

 المسرحي

 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

ومتابعتها، التقويم  البيتية

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
االجراءات  2

 والتمارين

 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

ثالث ال

 عشر
 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج معالجة النص 2

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
المسرح  2

 التقليدي

 الطريقة اإللقائية.-1 جمبادئ االخرا

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
التقويم الشخصي )  الكتروني مبادئ االخراج امتحان شهري 2

الفصلية والنهائية االمتحانات 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

 -األول

الفصل 

 الثاني

المسرح  2

 الحديث

 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

ية، الواجبات المناقشة الصف

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

نظريات  2 الثاني

 المسرح

 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 لصفي(.ا

تطبيق واعداد   الثالث

 بحوث التخرج

   

تطبيق واعداد   الرابع

 بحوث التخرج

   

تطبيق واعداد   الخامس

 بحوث التخرج

   

تطبيق واعداد   السادس

 بحوث التخرج

   

تطبيق واعداد   السابع

 بحوث التخرج

   



  
 6الصفحة 

 
  

  البنية التحتية  .12

  ماريان جاالوي/دور المخرج في المسرح ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

مبادئ االخراج المسرحي/سامي  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 عبدالحميد/بدري حسون

 علم المسرحية/االدريس نيكول

 ستنانسالفسكي/فن المسرح

 

 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج نظرية االيهام 2 الثامن

قة ما وراء طري-2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

نظرية عدم  2 التاسع

 االيهام

 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 ت.طريقة حل المشكال-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التقويم الشخصي )  الكتروني مبادئ االخراج امتحان شهري 2 العاشر

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 سوب (.والر

الحادي 

 عشر
المسرح  2

 االرسطو طالي

 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
المسرح  2

 لحميالم

 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
المسرح  2

 الشرقي

 ة.الطريقة اإللقائي-1 مبادئ االخراج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
القيم  2

 الدراماتيكية

 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 يقة حل المشكالت.طر-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
التقويم الشخصي )  الكتروني مبادئ االخراج امتحان شهري 2

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

احكام النجاح الطلبة و

 والرسوب (.
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التي يوصى  اـ الكتب والمراجع

المجالت )  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

  كاديمي الفنيةمجلة اال

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
  المتاحة على تطبيق التلكرام مكتبة المسرح

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 مماثلة. ات الالعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاصالتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات و-

  علمية . ت الاالطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكال -

 االنخراط في اكتساب خبرات ومهارات علمية حديثة في مجال التواصل التقني الحديث .   -

 يد في مجال وسائل االتصال بالمكتبات والمجالت العالمية الرصينة.البحث عن كل ما هو جد -

 

 

 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم عة تكريت /جام المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

  طرائق تدريس التربية الفنية  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/4/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 ف المقررأهدا .8

 المقررواكتساب الطلبة مهارات واتجاهات علمية في مختلف المجاالت للحياة العلمية والعملية  -1

 الدراسي هو المرشد في توعية الطالب
 ان يتمكن الطالب من معرفة االهداف التربوية للمنهج  -2
 تعديل سلوك الطالب من خالل التعريف باالهداف المعرفية الخاصة بالمقرر الدراسي . -3
 تنمية المهارات الفكرية لدى الطالب من اجل االبداع في مجال الدرس  -4
 والفكرية والنظرية الخاصة بالمقرر الدراسي  عرفيةتعريف الطلبة باالسس الم -5
 تعليم الطلبة التعاون الجماعي المشترك في التربية والتعليم  -6

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10



  
 2الصفحة 

 
  

  معرفية هداف الاأل -أ
 ان يتمكن الطالب من معرفة االهداف المعرفية للمقرر الدراسي . -1أ

 تمكن الطالب من القدرات العقلية وحفظها وخزنها في الذاكرة . -2أ

 تمكين الطالب من فهم المادة وحفظ المعلومات االساسية للمعرفة . -3أ

 الخاصة بالمنهج  تمكين الطالب من معرفة االسس المعرفية لألهداف التربوية -4أ

 تمكين الطالب من فهم وتذكر المادة وتحليل المادة وبالتالي تقويم المادة . -5أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تمكين الطالب من الوصول الى درجة عالية من االتقان في االداء المهاري.– 1ب

 االتجاهات الفكرية لديه .قيام المتعلم بالدقة في معرفة المهارات الخاصة و -2ب

 الميول واالتجاهات والقدرة على التعلم واالبداع في مجال المعرفة . -3ب

 في. التفاعل بااليجابية مع المعلم والرغبة العلمية للطالب باالهتمام بالجانب المعر -4ب
  
 طرائق التعليم والتعلم      

 اح حديثة .الطريقة االلقائية المتطورة مع استخدام وسائل ايض -1
 وراء المعرفة  طريقة ما -2
 .الطالب في حياته اليومية طريقة حل المشكالت التي تخص  -3

 

 
 طرائق التقييم      

ية , ات البيتالواجبومن خالل االمتحانات الشهرية واالمتحانات اليومية , التقويم البنائي أو التكويني ) -1

 .(الحوار المباشر
 (.ة الصدار الحكم على الطلبهالنهائياالمتحانات صي ) يشختالتقويم ال -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تتضمن ميول واتجاهات فكرية والقيم والقدرة لالستقبال للدرس .-1ج

 االستجابة العقلية من قبل الطالب والتفاعل االيجابي مع المعلم . -2ج

 ة للمتعلم .التنظيم القيمي الفكري وتحديد القيم واالتجاهات الوجداني -3ج

 الحكم القيمي الذي يعطيه المعلم للمتعلم من خالل تقدير سلوك المتعلم . -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 االهتمام بالجانب النفسي للمتعلم بأصدار االحكام التحفيزية للطالب . -1
 . االصاله الية تثمن جهود المتعلم وتحفيزه لألبداع وعاعطاء قيمة  -2
 خوي المشترك ومراعاة الفروق الفردية من خالل اصدار االحكام للمتعلم التعاون اال -3

 
 طرائق التقييم    
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ل يم وايصاالتعل توفير الجانب القيمة الهادفة للمتعلم من خالل االعتماد على الطرق الحديثة العصرية في –1

 المعلومة لذهن المتعلم بشكل واضح 

 خالل الحافز العلمي لديه . اعطاء القيمة الجيدة للمتعلم من -2

 الفكري لدى الطالب من خالل الحوار المباشر مع المتعلم . جمودتحريك ال – 3

 للطالب . ة العلمية عند اعطاء القيم الختامية للقيم مراعاة الفروق الفردية – 4 

 تكوين التعليم الجماعي المشترك وتعليم الطالب االخوة واالحترام المتبادل – 5
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  البنية التحتية  .12

  مناهج دراسية وطرائق تدريس  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ية المقرربن .11

مخرجات  الساعات األسبوع

 التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الطريقة اإللقائية.-1 طرائق تدريس  المنهجمفهوم  2 االول

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

ناقشة الصفية، الواجبات الم

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 طرائق تدريس  اس بناء المنهج 2 الثاني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

التقويم  البيتية ومتابعتها،

 الصفي(.

 الكتروني طرائق تدريس  امتحان شهري  2 الثالث
. 

التقويم التشخيصي 

)االمتحانات الفصلية 

والنهائية الصدار االحكام 

 المفاضلة بين الطلبة (

عناصر  2 الرابع

 مكونات المنهج
 الطريقة اإللقائية.-1 طرائق تدريس 

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 .طريقة حل المشكالت-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الكتاب  2 الخامس

المدرسي 

 والمنهج

 الطريقة اإللقائية.-1 طرائق تدريس

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

صي ) يشختالتقويم ال

فصلية والنهائية االمتحانات ال

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

التقويم البنائي أو التكويني  الكتروني طرائق تدريس  امتحان شهري  2 السادس

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

انواع المناهج  2 السابع

 راسيةالد
 الطريقة اإللقائية.-1 طرائق تدريس 

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التقويم التشخيصي  الكتروني طرائق تدريس امتحان شهري 2 الثامن

)االمتحانات الفصلية 

والنهائية الصدار االحكام 

المفاضلة بين الطالب 

 واحكام النجاح والرسوب 
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ت منهج المدرسي المعاصر إ . د . جودال )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 احمد سعادة 
 

المراجع التي يوصى اـ الكتب و

المجالت )  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

  مجلة جامعة تكريت

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
المكتبة الشاملة لجميع المصادر والمراجع 

 العلمية للمناهج الدراسية 
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ترك ن خالل المؤتمرات العلمية والندوات العلمية والعمل الجماعي المشالتواصل العلمي م  -1

 لألختصاصات المماثلة 
 بداع فيلة واالالبحث عن كل ما هو جديد الكتساب القرارات العلمية المدنية والمتطورة من اجل االصا -2

 المجال  العلمي 
ة الدراسي لمناهجالعلمية لتطوير ا تنمية الخيارات العلمية تهيئة البرامج العلمية لجميع االختصاصات -3

 تحت اشراف خبراء مختصين في هذا المجال .

 

 

 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم عة تكريت /جام المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

 تذوق والنقد الفنيال اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/4/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وية.كات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانوزارة التربية بمالرفد  -1
 لمجتمع.طلبة واالى ال والثقافية الفنية وإيصال رسالته التذوق والنقد الفنيتمكين الطلبة من معرفة  -2
 . فيةلبة بأهداف ووظائف التذوق والنقد الفني التربوية والفنية والثقاطتعزيز ادراك ال -3
 .المعارف المتعلقة بمناهج دراسة التذوق الفني الجمالي  اب الطلبةإكس -4
لفنية األعمال تذوق ونقد اتمكنهم من التي  للتذوق الفني ف الطلبة بالعمليات العقلية المصاحبةيتعر -5

 . واألدبية
 . ليم الطلبة مناهج النقد الفني والمرتكزات التي يعتمد عليها كل منهج تع -6
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 .لجمالالب من معرفة المراحل التي يمر بها المتلقي عندما يتولد إحساسه باأن يتمكن الط -1أ

 .بالمناهج النقدية التي تدرس الظواهر الجمالية  الطالب أن يلم -2أ

 .يةهم النقدر قابلياتوتطوي لطلبةالفنية ل شخصيةال في بناء قد الفنيدرك الطالب أهمية التذوق والنيأن  -3أ
 . العمليات العقلية المصاحبة للتذوق الفنيأن يتمكن الطالب من معرفة -4أ
 .ماليةالتذوق والنقد الفني في تطوير المتلقي وتنمية ذائقته الجأن يلم الطالب بأهمية  -5أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .ن ممارسة التذوق والنقد الفنييتمكن الطالب م أن - 1ب

 .بين المناهج النقدية المختلفةتمييز الأن يتمكن الطالب من  – 2ب

لفنية او تربويةالفكرية وال يصال رسالتهإل المنهج النقدي المناسبأن يتمكن الطالب من استعمال   – 3ب

 . للمتلقي

 صال رسالتهرؤية فنية تمكنه من تذوق األعمال الفنية ونقدها وإيتبني أن يتمكن الطالب من    -4ب

  للمتلقي. التربوية والفنية
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة اإللقائية. -1
 طريقة ما وراء المعرفة. -2
 طريقة حل المشكالت. -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

، التقويم متابعتهايتية واقشة الصفية، الواجبات البالتقويم البنائي أو التكويني )االمتحانات اليومية، المن -1

 .الصفي(
 م النجاحواحكا التقويم الشخصي ) االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار احكام المفاضلة بين الطلبة -2

 والرسوب (.

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .بة الشخصية الفنية للطلفي بناء وأهميتها  التذوق والنقد الفني ادراك الطالب لمكانة-1ج

قدية كام نلفني في تمكين الطلبة من إطالق أحتعرف على أهمية التربية الجمالية والتذوق اال -2ج

 .رصينة

ني ج الفألعمال الفنية والتمكن من حل شفراتها لمعرفة أهداف النتاتنمية معرفة مدلوالت ا -3ج

 واالستمتاع به .

 .لثقافيةلنية واا الحياة في وتأثيره أهمية التذوق والنقد الفنيي عي الطالب فو تنمية العمل على  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ف ا كاألهدالقينهتال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال يمكن 

 المعرفية لذا يُعتمد :
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 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله.-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3

 
 طرائق التقييم    

 

البة سلوك الط الحظةمال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل يتم االعتماد على 

لوجدانية الألهداف  ثُّلهابما يوفر سجالً تراكمياً عن تمومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي 

 والقيمية.

 

 
 لشخصي(.التطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

  ة واالستمتاع بها .التعرف على القيم الجمالية لألعمال الفنيمهارات  -2د

 . التعرف على الرؤية الفنية للفنان والناقدمهارات  -3د

 . تحليل وتمييز عناصر الجمال في النتاج الفني مهارات  -4د



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني مفاهيم نقدية 2 االول

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

مفهوم  2 الثاني

 التحليل
 قائية.الطريقة اإلل-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

األسلوب  2 الثالث

 الفني
 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 ريقة حل المشكالت.ط-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 التذوق الفني 2 الرابع
المراحل التي 

يمر بها 

 المتلقي
 

  

 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 حل المشكالت. طريقة-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

تربية التذوق  2 الخامس

 الفني
التقويم الشخصي )  الكتروني التذوق والنقد الفني

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

طلبة واحكام النجاح ال

 والرسوب (.

دور التربية  2 السادس

الفنية في 

إثراء التذوق 

 الفني

 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

عتها، التقويم البيتية ومتاب

 الصفي(.

دور علم  2 السابع

الجمال في 

تنمية التذوق 

 الفني

 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

لواجبات المناقشة الصفية، ا

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

العمليات  2 الثامن

العقلية 

المصاحبة 

 للتذوق الفني

 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

بيتية ومتابعتها، التقويم ال

 الصفي(.

الحساسية  2 التاسع

 الجمالية

 

 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 
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 (.الصفي طريقة حل المشكالت.-3

التفضيل  2 العاشر

 الجمالي

التقويم الشخصي )  الكتروني التذوق والنقد الفني

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
الحكم  2

 الجمالي

 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
مناهج دراسة  2

التذوق الفني 

 الجمالي

 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 لمشكالت.طريقة حل ا-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
الموقف  2

 الالمنهجي

 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التكويني التقويم البنائي أو 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
الموقف  2

 المنهجي

 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
امتحان  2

 شهري

التقويم الشخصي )  الكتروني التذوق والنقد الفني

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

 -األول

الفصل 

 الثاني

المنهج  2

 الوصفي

 التحليلي

 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

المنهج  2 الثاني

 المعياري

 لطريقة اإللقائية.ا-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

المنهج  2 الثالث

 التكاملي

   التذوق والنقد الفني

الرؤية الفنية  2 الرابع

 فنانللناقد وال

   التذوق والنقد الفني

ثقافة  2 الخامس

 الصورة

   التذوق والنقد الفني

كيف يتحول  2 السادس

التذوق الفني 

   التذوق والنقد الفني
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  ية التحتية نالب .12

 النقد الفني /جيروم ستولنتيز  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 التذوق الفني/ د خميس حمدي
 

إلى حكم 

 جمالي )نقد(

   التذوق والنقد الفني النقد الفني 2 السابع

عالقة النقد  2 الثامن

الفني بعلم 

 الجمال

 ريقة اإللقائية.الط-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

مناهج النقد  2 التاسع

 الفني  

 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني

اء طريقة ما ور-2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

النقد  2 العاشر

 االنطباعي

التقويم الشخصي )  الكتروني التذوق والنقد الفني

االمتحانات الفصلية والنهائية 

المفاضلة بين  إلصدار احكام

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
النقد  2

 السايكولوجي

 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل   -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

تها، التقويم البيتية ومتابع

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
النقد  2

 االجتماعي

 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
 الطريقة اإللقائية.-1 التذوق والنقد الفني النقد الفلسفي 2

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
النقد  2

 التاريخي

 الطريقة اإللقائية.-1 نقد الفنيالتذوق وال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
امتحان  2

 شهري

)  التقويم الشخصي الكتروني التذوق والنقد الفني

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.
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 الفن والمجتمع/ هربرت ريد   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 ر الفن/هربرت ريدحاض
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

المجالت )  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

  ةالفنية التقارير والبحوث الفنيمجلة الباحث 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
  مواقع فنون التاريخ على تطبيق الفيس بك

 

 دراسي خطة تطوير المقرر ال .13

   

 مماثلة. ات الالتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاص-

  علمية . ت الاالطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكال -

 .    تذوق والنقد الفنيي مجال المية حديثة فاالنخراط في اكتساب خبرات ومهارات عل -

 لرصينة.اكتبات والمجالت العالمية في الم  هو جديد في مجال التذوق والنقد الفني ماالبحث عن كل  -
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم معة تكريت /جا المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

 خزف اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وية.كات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانبية بمالوزارة التررفد  -1
 لمجتمع.لبة واتمكين الطلبة من معرفة وسائل االتصال التي يتم فيها إيصال الرسالة الفنية الى الط -2
ة لكلوريتعزيز ادراك الطلبة بأهداف ووظائف وسائل االتصال الذاتية والشخصية والجماعية والف -3

 يرية.والجماه
 إكساب الطلبة مهارات اتجاهات االتصال التي تحصل في مختلف مجاالت التعليم والحياة. -4
ل تصال بكوسائل اال تمكنهم من معرفة اهداف وغاياتتعريف الطلبة بأسس التربية اإلعالمية التي  -5

 أنواعها. 
 قين.على المتلتعليم الطلبة باألسس النظرية التي تعتمد عليها وسائل االتصال في تأثيرها  -6
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 أن يتمكن الطالب من معرفة أنواع وسائل االتصال. -1أ

 .باألسس النظرية التي تنظم عمل وسائل االتصال الطالب أن يلم -2أ

 ر المجتمعات.أن يدرك الطالب بأهمية وسائل االتصال في بناء وتطوي -3أ
 عالمأن يتمكن الطالب من معرفة مقاصد ما ينشر في مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اال-4أ
 أن يلم الطالب بأهمية وسائل االتصال في عملية اقناع المتلقي والتأثير عليه -5أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 لناجح.أن يتمكن الطالب من ممارسة االتصال ا - 1ب

 لأن يتمكن الطالب من تمييز االخبار المزيفة والصحيحة التي تقدمها وسائل االتصا – 2ب

 لمتلقيلأن يتمكن الطالب من استعمال وسيلة االتصال المناسبة في إيصال رسالته الفنية   – 3ب

  متلقي.لية للصاأن يتمكن الطالب من معرفة اللغة اللفظية وغير اللفظية في إيصال الرسالة االت   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة اإللقائية. -1
 طريقة ما وراء المعرفة. -2
 طريقة حل المشكالت. -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

، التقويم متابعتهايتية والتقويم البنائي أو التكويني )االمتحانات اليومية، المناقشة الصفية، الواجبات الب -1

 .الصفي(
 م النجاحواحكا االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار احكام المفاضلة بين الطلبة التقويم الشخصي ) -2

 والرسوب (.

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادراك الطالب لمكانة وسائل االتصال وأهميتها في البناء النفسي المطلوب.-1ج

 تصال.التعرف على أهمية التربية اإلعالمية ألطر اتجاهات وسائل اال -2ج

 تنمية معرفة مدلوالت اللغة اللفظية واللغة الجسدية اثناء االتصال. -3ج

 العمل على وعي الطالب في أهمية وسائل االتصال في مجاالت الحياة كافة.  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

اف ها كاألهدلقينكن تال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال يم

 المعرفية لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله.-1
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 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3

 
 طرائق التقييم    

 

طالبة ة سلوك الالحظعتماد على مال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل يتم اال

الوجدانية  ا لألهدافثُّلهومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تم

 والقيمية.

 

 
 لشخصي(.التطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا -د 

 ارات الحوار والمناقشة العلمية . مه  -1د

  مية .مهارات التقنيات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العل -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د
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 نية المقررب .11

مخرجات  الساعات األسبوع

 التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

نبذة تاريخية  4 االول

 عن فن الخزف
 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

 )االمتحانات اليومية،

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

بداياته والفترة  4 الثاني

 التي ظهر بها
 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

متابعتها، التقويم البيتية و

 الصفي(.

اماكن ظهور  4 الثالث

 فن الخزف
 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 طرق تشكيل 4 الرابع

 االطيان
 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

طرق تشكيل  4 الخامس

االعمال 

 الخزفية

التقويم الشخصي )  الكتروني خزف

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

تكملة لطرق  4 السادس

تشكيل االعمال 

 الخزفية

 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

شة الصفية، الواجبات المناق

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

استخدام اليد  4 السابع

 في التشكيل
 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

تقويم البيتية ومتابعتها، ال

 الصفي(.

استخدام الويل  4 الثامن

 اليدوي للتشكيل

 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

م طريقة استخدا 4 التاسع

الويل 

 الكهربائي

 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

تقويم الشخصي ) ال الكتروني خزفطريقة عمل  4 العاشر
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القوالب 

 الجبسية

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
طريقة استخدام  4

القوالب 

 الجبسية

 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

اليومية،  )االمتحانات

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
عمل  4

الفخاريات 

 الحرة النحتية

 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

ات المناقشة الصفية، الواجب

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
عمل تخطيط  4

للفخاريات 

 النحتية 

 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 صفي(.ال

الرابع 

 عشر
تنفي مبسط  4

 للتخطيط

 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
التقويم الشخصي )  يالكترون خزف امتحان شهري 4

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

 -األول

الفصل 

 الثاني

عمل فني من  4

الطين بعد 

الموافقة على 

 التخطيط

 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

ي أو التكويني التقويم البنائ

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

تنفيذ اعمال  4 الثاني

اكثر صعوبة 

 مثال جداريات

 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

ومية، )االمتحانات الي

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

تنفيذ جداريات   4 الثالث

 مصغرة

 الطريقة اإللقائية.- خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

عتها، التقويم البيتية ومتاب

 الصفي

تنفيذ عمل من  4 الرابع

الموروث 

 الحضاري

 الطريقة اإللقائية.- خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

 الطريقة اإللقائية.- خزفمن  تكملة عمل 4 الخامس

طريقة ما وراء -2

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 
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 المعرفة. الموروث

 طريقة حل المشكالت.-3

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

عمل مداليات  4 السادس

 حرة

 الطريقة اإللقائية. خزف

طريقة ما وراء -2

 لمعرفة.ا

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

تصميم وتنفيذ  4 السابع

منحوتات 

  طبيعية

 الطريقة اإللقائية. خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

نائي أو التكويني التقويم الب

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

تنفيذ منحوتات  4 الثامن

 تجريدية

 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

ة الصفية، الواجبات المناقش

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التعرف على  4 التاسع

 االفران 

 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

 البيتية ومتابعتها، التقويم

 الصفي(.

طرق استخدام  4 العاشر

 االفران 

التقويم الشخصي )  الكتروني خزف

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
جولة في اروقة  4

قسم الفنون 

التشكيلية فرع 

 الخزف

 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

 طريقة ما وراء-2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
تنفيذ اعمال  4

 فنية مختلفة

 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

م البنائي أو التكويني التقوي

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر

تنفي اعمال  4

فنية اقداح 

 الشاي

 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

اليومية،  )االمتحانات

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
تكملة االعمال  4

 وانهائها

 الطريقة اإللقائية.-1 خزف

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

بيتية ومتابعتها، التقويم ال

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
التقويم الشخصي )  الكتروني خزف امتحان شهري 4

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 
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  البنية التحتية  .12

  كتب الخزف   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بحوث الخزف وتاريخ الخزف )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية2

 
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

المجالت )  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

  فن الخزفمجلة الباحث 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
المتاحة على تطبيق  مكتبة االعالم واالتصال

كثير من مواقع والفيس بك و التلكرام

 التواصل

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 مماثلة. ات الالتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاص-

  علمية . ت الاالطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكال -

 نخراط في اكتساب خبرات ومهارات علمية حديثة في مجال التواصل التقني الحديث .  اال -

 البحث عن كل ما هو جديد في مجال وسائل االتصال بالمكتبات والمجالت العالمية الرصينة. -

 

 

 
 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم معة تكريت /جا المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

 االنشاء التصويري اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/4/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وية.كات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانوزارة التربية بمالفد ر -1
 تمع.ة والمجالى الطلب والثقافية الفنية وإيصال رسالته االنشاء التصويريتمكين الطلبة من معرفة  -2
 .التربوية والفنية والثقافية  االنشاء التصويريلبة بأهداف ووظائف طتعزيز ادراك ال -3
 . االنشاء التصويريالمعارف المتعلقة بمناهج دراسة  اب الطلبةكسإ -4
الفنون ن فالبناء والتكوين في فهم مرتكزات تمكنهم من التي  بالقوانين والقواعدف الطلبة يتعر -5

 . التشكيلية
 .الصحيحة االنشاءوتطبيق قوانين وقواعد  االنشاء التصويريقواعد ليم الطلبة تع -6
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ررمقات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 .قواعد االنشاءالب من معرفة أن يتمكن الط -1أ

 .  البناء والتكوين الفنيبطرائق  الطالب أن يلم -2أ

فنية وتطوير الوتنمية قدراته  شخصيةال بناء ودوره في االنشاء التصويريدرك الطالب أهمية يأن  -3أ

 .مجال الفنون التشكيلية في قابلياتهم
 .االنشاء التصويريلتطور التسلسل التاريخي أن يتمكن الطالب من معرفة -4أ
 . تشكيليةالفنون ال قدراته الفنية في مجالتنمية وفي تطوير  االنشاء التصويريأن يلم الطالب بأهمية  -5أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .الصحيح والتخطيط لتحقيق االنشاء التصويري أستخدام مستلزمات الرسمن ميتمكن الطالب  أن - 1ب

 . انواع االنشاء التصويريمختلف بين تمييز الأن يتمكن الطالب من  – 2ب

يصال إلة االعمال الفني تطبيق القوانين والقواعد الصحيحة في انتاجأن يتمكن الطالب من   – 3ب

 . لمتلقيالفنية لو الفكرية والتربوية رسالته

 .ية الفن لنتاجاتلالرابطة  العالقات فهم تستند على قدرته فيتبني رؤية فنية أن يتمكن الطالب من    -4ب
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 وأهميته في بناء الشخصية الفنية للطلبة . االنشاء التصويريادراك الطالب لمكانة -1ج

 . الصحيحة لالنشاء التصويريد القوانين والقواعالتعرف على أهمية  -2ج

تاجات في الن ياالنشاء التصويرفهم كيفية تحقق األعمال الفنية والتمكن من  تراكيبتنمية معرفة  -3ج

 الفنية .

 . طسم والتخطيالر التكوين في عبر ممارسةللطالب  القدرات الفنية واالبداعية العمل على تنمية   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 .النمذجةريقة ط -1
 طريقة ما وراء المعرفة. -2
 طريقة حل المشكالت. -3

 
 طرائق التقييم      

، التقويم متابعتهايتية والتقويم البنائي أو التكويني )االمتحانات اليومية، المناقشة الصفية، الواجبات الب -1

 .الصفي(
النجاح  احكاموبين الطلبة  التقويم الشخصي ) االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار احكام المفاضلة -2

 والرسوب (.

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ف ا كاألهدالقينهتال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال يمكن 

 المعرفية لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله.-1

 حسنة.تكوين فئة عامة من القيم ال-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3

 
 طرائق التقييم    

 

ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك الطالبة 
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تمثُّلها لألهداف الوجدانية ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن 

 والقيمية.
 لشخصي(.التطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

  التعرف على القيم الجمالية لألعمال الفنية واالستمتاع بها .مهارات  -2د

 . والعملية االبداعيةالتعرف على الرؤية الفنية للفنان ت مهارا -3د

 . تحليل وتمييز عناصر الجمال في النتاج الفني مهارات  -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مدخل في  3 االول

المفاهيم 

العامة 

ء لالنشا

 التصويري

 .النمذجةطريقة -1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

عناصر  3 الثاني

التكوين 

االنشائي مع 

التطبيق 

 )الخط(

 .النمذجةطريقة -1 شاء التصويرياالن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

عناصر  3 الثالث

التكوين 

االنشائي مع 

 التطبيق

 )الشكل(

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

عناصر  3 الرابع

التكوين 

االنشائي مع 

 التطبيق

 )الملمس(

 .ذجةالنمطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

عناصر  3 الخامس

التكوين 

االنشائي مع 

التطبيق 

 )اللون(

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

ما وراء طريقة -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم الشخصي ) 

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

عناصر  3 السادس

التكوين 

االنشائي مع 

التطبيق 

 )الفضاء(

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

اسس االنشاء  3 السابع

التصويري 

 مع التطبيق
 )السيادة(

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 شكالت.طريقة حل الم-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

اسس االنشاء  3 الثامن

التصويري 

 مع التطبيق

 )الوحدة(

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

البنائي أو التكويني  التقويم

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.
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اسس االنشاء  3 التاسع

التصويري 

مع التطبيق 

 )التوازن(

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

لتكويني التقويم البنائي أو ا

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

اسس االنشاء  3 العاشر

التصويري 

 مع التطبيق

 )التكرار(

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم الشخصي ) 

ت الفصلية والنهائية االمتحانا

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
اسس االنشاء  3

التصويري 

 مع التطبيق

 (التضاد)ا

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

ليومية، )االمتحانات ا

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
اسس االنشاء  3

التصويري 

 مع التطبيق

 (االنسجام)

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
اسس االنشاء  3

التصويري 

 مع التطبيق

 (التباين)

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

الصفية، الواجبات المناقشة 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
اسس االنشاء  3

التصويري 

 مع التطبيق

 (االيقاع)

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

لواجبات المناقشة الصفية، ا

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
              التقويم الشخصي  الكتروني االنشاء التصويري إمتحان 3

) االمتحانات الفصلية 

والنهائية إلصدار احكام 

المفاضلة بين الطلبة واحكام 

 النجاح والرسوب (.

الفصل 

 الثاني

 األول 

انواع االنشاء  3

التصويري 

التطبيق  مع

 )االفقي(

 

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

انواع االنشاء  3 الثاني

التصويري 

 مع التطبيق

 لعمودي()ا

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

انواع االنشاء  3 الثالث

التصويري 

 مع التطبيق

 )الهرمي(

 .النمذجةطريقة - 1 شاء التصويرياالن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.
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انواع االنشاء  3 الرابع

التصويري 

 مع التطبيق

 )االنتشاري(

 .النمذجةطريقة - 1 يرياالنشاء التصو

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

انواع االنشاء  3 الخامس

التصويري 

 مع التطبيق

 )الشعاعي(

 .النمذجةة طريق- 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

انواع االنشاء  3 السادس

التصويري 

 مع التطبيق

 )المائل(

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

انواع االنشاء  3 السابع

التصويري 

 مع التطبيق

 )الدائري(

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

راء طريقة ما و-2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

اشكال  3 الثامن

-االنشاء 

مبادئ 

 اساسية

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 شكالت.طريقة حل الم-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

اشكال  3 التاسع

 االنشاء

 )المفتوح(

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

يني التقويم البنائي أو التكو

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

اشكال  3 العاشر

 االنشاء

  )المغلق(

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم الشخصي ) 

االمتحانات الفصلية والنهائية 

كام المفاضلة بين إلصدار اح

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
اختيار  3

موضوع حر 

واعداد 

 التخطيطات 

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

يتية ومتابعتها، التقويم الب

 الصفي(.

الثاني 

 عشر

تطبيقات  3

 انشائية شاملة

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 (.الصفي

الثالث 

 عشر
تطبيقات  3

 انشائية شاملة

 .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويري

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التقويم البنائي أو التكويني  .النمذجةطريقة - 1 االنشاء التصويريتطبيقات  3الرابع 
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  ية التحتية نالب .12

  عزيز, الركابي/اهيم االنشاء التصويري ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 
 

ليمي االمام , عبد الكريم كاظم , تصميم تع  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 ةتعلمي لقواعد التكوين في الفنون التشكيلي –

 شيكس,ب./ الرسم والتلوين

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

المجالت )  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

  فرج عبو / علم عناصر الفن

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
  تطبيق الفيس بكمواقع فنون التاريخ على 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 مماثلة. ات الالتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاص-

  علمية . ت الاالطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكال -

 .    االنشاء التصويريمية حديثة في مجال في اكتساب خبرات ومهارات علاالنخراط  -

 صينة.كتبات والمجالت العالمية الرفي الم  االنشاء التصويريهو جديد في مجال  ماالبحث عن كل  -

 

 

 
 

طريقة ما وراء -2 ئية شاملةانشا عشر

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
إمتحان  3

 شهري

قويم الشخصي ) الت الكتروني االنشاء التصويري

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم معة تكريت /جا المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

 المسرح المدرسي اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/4/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وية.كات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانوزارة التربية بمال رفد -1
 الفنية الى الطلبة والمجتمع. وإيصال رسالته المسرح المدرسيتمكين الطلبة من معرفة  -2
 .ة جتماعيطلبة بأهداف ووظائف المسرح المدرسي التربوية والفنية والنفسية واالتعزيز ادراك ال -3
 .راج كالتمثيل واإللقاء وكتابة النص المسرحي واالخ الطلبة مهارات المسرح المدرسياب إكس -4
 لمدرسيالمسرح ا تمكنهم من معرفة اهداف وغاياتالتي  يف الطلبة بأسس عمل المسرح المدرسيتعر -5

 . وبكل أنواعه
 قين.لى المتلع ثيرلتأليم الطلبة باألسس النظرية التي يعتمد عليها المسرح المدرسي وكيفية توظيفها لتع -6
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 .الب من معرفة أنواع المسرح المدرسيأن يتمكن الط -1أ

 .ظرية التي تنظم عمل المسرح المدرسيباألسس الن الطالب أن يلم -2أ

 وتطوير المجتمعات. شخصية الطلبة بناءفي  يدرك الطالب بأهمية المسرح المدرسيأن  -3أ
 رسي .األهداف النفسية واالجتماعية واالقتصادية للمسرح المدأن يتمكن الطالب من معرفة -4أ
 .هالمسرح المدرسي في عملية تطوير المتلقي والتأثير بأن يلم الطالب بأهمية  -5أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .طالب من ممارسة التمثيل وما يرافقه من أنشطة في المسرح المدرسييتمكن ال أن - 1ب

 األعمال المسرحية النافعة من غير النافعة .أن يتمكن الطالب من تمييز  – 2ب

ة الفنيو يةالفكرية والتربو في إيصال رسالته المسرح المدرسيأن يتمكن الطالب من استعمال   – 3ب

 . للمتلقي

ال امت( في إيصوغير اللفظية )التمثيل الص اللفظية )الحوار(من معرفة اللغة أن يتمكن الطالب    -4ب

  للمتلقي. رسالته التربوية والفنية( 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة اإللقائية. -1
 طريقة ما وراء المعرفة. -2
 طريقة حل المشكالت. -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

، التقويم متابعتهايتية وتحانات اليومية، المناقشة الصفية، الواجبات البالتقويم البنائي أو التكويني )االم -1

 .الصفي(
 م النجاحواحكا التقويم الشخصي ) االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار احكام المفاضلة بين الطلبة -2

 والرسوب (.

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 هميتها في البناء النفسي المطلوب.وأالمسرح المدرسي  ادراك الطالب لمكانة-1ج

 .تعرف على أهمية التربية الجمالية والتذوق الفني ألطر اتجاهات المسرح المدرسيال -2ج

الصامت  تمثيلظية)الحوار في النص المسرحي( واللغة الجسدية)التنمية معرفة مدلوالت اللغة اللف -3ج

 .ض المسرحي(اثناء العر

 ة كافة.في مجاالت الحيا الب في أهمية المسرح المدرسي وتأثيرهعي الطو تنمية العمل على  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ف ا كاألهدالقينهتال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال يمكن 
 المعرفية لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله.-1
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 ين فئة عامة من القيم الحسنة.تكو-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3

 
 طرائق التقييم    

 
البة سلوك الط الحظةمال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل يتم االعتماد على 

لوجدانية الألهداف  ثُّلهايوفر سجالً تراكمياً عن تمومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما 

 والقيمية.
 

 
 لشخصي(.التطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

 ة . كز العلميالمراو الفنية والثقافية مع المؤسسات والتواصل المسرح المدرسيمهارات التقنيات الحديثة في  -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

أهمية التمثيل  3 االول

في التربية 
 والتعليم

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

مفهوم  3 الثاني

المسرح 
 المدرسي

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

المسرح  3 الثالث

المدرسي 
نظرة 

 تاريخية

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

المسرح عند  3 الرابع

 اليونان
 قة اإللقائية.الطري-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

المسرح عند  3 الخامس

 الرومان
التقويم الشخصي )  الكتروني المسرح المدرسي

ية والنهائية االمتحانات الفصل

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

المسرح في  3 السادس

العصور 

 الوسطى

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

اجبات المناقشة الصفية، الو

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

المسرح في  3 السابع

عصر 

 النهضة

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

عتها، التقويم البيتية ومتاب

 الصفي(.

المسرح في  3 الثامن

 أوربا

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

في  المسرح 3 التاسع

 أمريكا

 

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.
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المسرح في  3 العاشر

الوطن 
 العربي

التقويم الشخصي )  رونيالكت المسرح المدرسي

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
المسرح  3

المدرسي في 
 العراق

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

ي التقويم البنائي أو التكوين

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
أهمية  3

المسرح 

في  المدرسي
المدرسة 

 الحديثة

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

نات اليومية، )االمتحا

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
إستكشاف  3

المواهب 

  المسرحية

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

صفية، الواجبات المناقشة ال

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
مسرحة  3

المنهج 

 الدراسي

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

تها، التقويم البيتية ومتابع

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
امتحان  3

 شهري

التقويم الشخصي )  الكتروني المسرح المدرسي

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

 -األول

الفصل 

 الثاني

المعايير  3

الجمالية 

للمسرح 
 المدرسي

 اإللقائية.الطريقة -1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

المعايير  3 الثاني

الفكرية 

للمسرح 
 المدرسي

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

وراء طريقة ما -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

مسرح الدمى  3 الثالث

 والعرائس

   المسرح المدرسي

أنواع الدمى  3 الرابع

 والعرائس

   المسرح المدرسي

ل التمثي 3 الخامس

 الصامت

   المسرح المدرسي

كيفية تحويل  3 السادس
القصة إلى 

   المسرح المدرسي
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  البنية التحتية  .12

 المسرح التعليمي/حسين علي هارف  ة ـ الكتب المقررة المطلوب1

 المسرح المدرسي/ محمد اسماعيل الطائي
 

تاريخ المسرح العربي/ الندو / ترجمة:  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 يوسف نور عوض

   

 

 مسرحية

   المسرح المدرسي الفكرة 3 السابع

الموضوع  3 الثامن

 )الحكاية(

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

المتحانات اليومية، )ا

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي الحبكة 3 التاسع

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

بيتية ومتابعتها، التقويم ال

 الصفي(.

التقويم الشخصي )  الكتروني المسرح المدرسي الشخصيات 3 العاشر

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي الحوار 3

طريقة ما وراء -2

 عرفة.الم

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
الجو النفسي  3

 العام

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

يم البنائي أو التكويني التقو

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
التقنيات في  3

المسرح 

 المدرسي

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
اإلخراج في  3

المسرح 

 المدرسي

 الطريقة اإللقائية.-1 المسرح المدرسي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

ناقشة الصفية، الواجبات الم

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
امتحان  3

 شهري

التقويم الشخصي )  الكتروني المسرح المدرسي

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

المجالت )  بها                
 ( العلمية , التقارير ,.... 

  ةالفنية التقارير والبحوث الفنيمجلة الباحث 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 
 االنترنيت ....

  مواقع فنون التاريخ على تطبيق الفيس بك

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 مماثلة. ات الالتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاص-

  علمية . ت الع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكالاالطال -
 .    مسرح المدرسيمية حديثة في مجال الاالنخراط في اكتساب خبرات ومهارات عل -

 ينة.كتبات والمجالت العالمية الرصفي الم ما هو جديد في مجال المسرح بالمدرسي البحث عن كل  -
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت/ كلي التربية للعلوم االنسانية المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

 فن كتابة المسرحية  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 31/5/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 رأهداف المقر .8

 تطوير قدرات مالكات وزارة التربية المستقبلية في مجال الكتابة المسرحية .1
 .تمكين المتعلم من كتابة نص مسرحي على وفق الخطوات االكاديمية.2
 المسرح في التعليم. تعزيز ادراك المتعلمين باهمية.3
 . زيادة فاعلية التدريس من خالل انتخاب وسائل وطرائق ناجعة يمثل المسرح واحدا منها4
 .تعزيز روح الجماعة والعمل المشترك لدى الطلبة.5
 .تنمية الذائقة الجمالية للمتعلمين.6
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 ان يتمكن الطالب من معرفة خطوات الكتابة المسرحية.-1أ

 ان يتمكن الطالب من التميز بين االشكال المسرحية الموجهة للطفل. -2أ

 ان يتعرف الطالب على المذاهب المسرحية .  -3أ
 ان يتمكن من التميز بين الكتابة المسرحية والكتابة االدبية.-4أ
 أ
  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يعدد الخطوات الواجب اتباعها في كتابة نص مسرحي للطفل.– 1ب

 ان يحدد عناصر البناء الدرامي. – 2ب

 ان يحدد القيم الدراماتيكية. – 3ب

  ان يكتب نص مسرح اكاديمي.   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة.)االلقائية( .1
 بالعمل.التعلم  .2
 المناقشة. .3
 العصف الذهني .4

. 
 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات باشكالها )والتكوينية والبنائية( .1
 الواجبات االسبوعية والتقارير. .2

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 بث روح التعاون بين الطلبة.-1ج

 تنمية الذائقة الجمالية لدى المتعلم.-2ج

 بشقيه العاطفي والعقلي في ذات المتعلم.احداث التطهير -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المشاركة  .1
 التعلم بالعمل .2

 
 طرائق التقييم    

 .كتابة نص مسرحي .1

 . االختبارات2
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 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 العصف الذهني-1د

 الحوار والمناقشة-2د

 العمل الجماعي-3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اختبار يومي المحاضرة فن كتابة المسرحية مفهوم الدراما 2 1

 اختبار يومي العصف الذهني كتابة المسرحيةفن  التراجيديا 2 2

 اختبار يومي المحاضرة فن كتابة المسرحية الكوميديا 2 3

 اختبار يومي المحاضرة فن كتابة المسرحية الميلودراما 2 4

 اختبار يومي المناقشة فن كتابة المسرحية المونودراما 2 5

 اختبار يومي المحاضرة فن كتابة المسرحية القيم الدراماتيكية 2 6
 امتحان فصلي امتحان فن كتابة المسرحية امتحان 2 7

 اختبار يومي التعلم بالعمل فن كتابة المسرحية الفكرة 2 8
 اختبار يومي التعلم بالعمل فن كتابة المسرحية الشخصية 2 9

 اختبار يومي التعلم بالعمل فن كتابة المسرحية الحوار 2 10
 اختبار يومي التعلم بالعمل المسرحيةفن كتابة  الحبكة 2 11

 اختبار يومي العصف الذهني فن كتابة المسرحية اجزاء الحبكة 2 12
 اختبار يومي العصف الذهني فن كتابة المسرحية اشكال النهايات 2 13

 اختبار يومي العصف الذهني فن كتابة المسرحية التطهير 2 14
 امتحان فصلي امتحان فن كتابة المسرحية امتحان 2 15

 اختبار يومي محاضرة فن كتابة المسرحية مسرح الطفل 2 16
 اختبار يومي محاضرة فن كتابة المسرحية مسرح الفتيان 2 17
 اختبار يومي محاضرة فن كتابة المسرحية مقاربات معرفية 2 18

المسرح  2 19

 التربوي/المدرسي
 اختبار يومي المناقشة فن كتابة المسرحية

 اختبار يومي محاضرة فن كتابة المسرحية مسرح الدمى 2 20

 اختبار يومي العصف الذهني فن كتابة المسرحية المذهب الكالسيكي 2 21
 اختبار يومي محاضرة فن كتابة المسرحية المذهب الرومانسي 2 22

 فصلي امتحان امتحان فن كتابة المسرحية امتحان 2 23
 اختبار يومي محاضرة المسرحيةفن كتابة  المذهب الواقعي 2 24

 اختبار يومي محاضرة فن كتابة المسرحية المذهب الطبيعي 2 25
 اختبار يومي محاضرة فن كتابة المسرحية المذهب التعبيري 2 26

 اختبار يومي محاضرة فن كتابة المسرحية المذهب الرمزي 2 27
 اختبار يومي محاضرة فن كتابة المسرحية مقاربات 2 28
 اختبار يومي محاضرة فن كتابة المسرحية مسرح ما بعد الحداثة 2 29

 امتحان فصلي امتحان فن كتابة المسرحية امتحان 2 30
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 البنية التحتية  .12

 علم المسرحية وفن كتابتها .أ ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 التواصل المعرفي عبر المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية. .1
 االطالع على الدراسات المناظرة في المحيط العربي واالقليمي. .2
 القراءة المتواصلة لكل ما هو جديد .3

 

 الكتابة المسر حيةفن أ  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 معجم المصطلحات الدرامية. .ب
 صناعة الدراما .ت
 المسرح التعليمي النظرية والتطبيق .ث

 المسرح المدرسي
        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 كل البحوث التي تعنى بمسرح الطفل والمدرسي والتعليمي

 االلكترونية, مواقع االنترنيتب ـ المراجع 

.... 
 موقع الهيئة العربية للمسرح 

 مجلة فرجة 

 مجلة المسرح نيوز

 مجلة سفن ارت

 مجلة االكاديمي

 صحيفة المثقف 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم معة تكريت /جا المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

 اإلخراج المسرحي اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وية.كات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانوزارة التربية بمال رفد -1
 .ورالجمهلى االتي يتم فيها إيصال الرسالة الفنية الصحيحة  فنون االخراجتمكين الطلبة من معرفة  -2
 .لنقل الرسالة  االخراجتعزيز ادراك الطلبة بأهداف ووظائف  -3
 في مختلف مجاالت التعليم والحياة. جاالخراإكساب الطلبة مهارات  -4
 . االخراجفن  تمكنهم من معرفة اهداف وغاياتالتي الفنية تعريف الطلبة بأسس التربية  -5
 على المتلقين. أثيرهبتاالخراج عتمد عليها يالطلبة باألسس النظرية التي  اكساب -6
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  ف المعرفية هدااأل -أ
 .ن االخراج اتقامن  لبةأن يتمكن الط -1أ

 .خشية المسرح ىعل ل المخرجباألسس النظرية التي تنظم عمملمين  لبةالط يكونأن  -2أ

 .المجتمعيالتأثير في  االخراج المسرحي بأهمية  ةبلأن يدرك الط -3أ
 يقدم على خشية المسرح . مامن معرفة مقاصد  ةبلأن يتمكن الط-4أ
 عملية اقناع المتلقي والتأثير عليه في الخراج المسرحي   با  ةبلأن يلم الط -5أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الناجح. االخراج المسرحي   من ممارسة  ةبأن يتمكن الطل - 1ب

 الجاد .االخراج المسرحي   من  ةبلأن يتمكن الط – 2ب

 جمهورلل يصال رسالته الفنيةإل الناجح االخراج المسرحي   ل من استعما ةبلأن يتمكن الط  – 3ب

  .جمهورلل التي يرسل رسالته بها من معرفة اللغة  ةبلأن يتمكن الط   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة اإللقائية. -1
 .التطبيق العمليطريقة  -2
 طريقة حل المشكالت. -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

، التقويم متابعتهايتية وأو التكويني )االمتحانات اليومية، المناقشة الصفية، الواجبات الب التقويم البنائي -1

 .الصفي(
 م النجاحواحكا التقويم الشخصي ) االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار احكام المفاضلة بين الطلبة -2

 والرسوب (.

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 وأهميته في البناء النفسي المطلوب.االخراج المسرحي    لمكانة ةبلادراك الط-1ج

 .االخراج المسرحي   ألطر اتجاهات الفنيةالتعرف على أهمية التربية  -2ج

 .االخراج المسرحي   تنمية معرفة مدلوالت اللغة اللفظية واللغة الجسدية اثناء  -3ج

 ت الحياة كافة.في مجاال االخراج المسرحي   أهمية  ة يدركونبلالط جعل   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ف ا كاألهدالقينهتال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال يمكن 

 المعرفية لذا يُعتمد :

 لقدوة الحسنة فيمن حوله.ا للطلبةتمثُل -1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية. توفير الدافع-3
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 طرائق التقييم    

 

البة سلوك الط الحظةمال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل يتم االعتماد على 

جدانية الو ا لألهدافثُّلهومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تم

 والقيمية.

 

 
 لشخصي(.التطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

  مية .مهارات التقنيات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العل -2د

 ارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي .مه -3د

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

 التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

نبذة تاريخية  3 االول

الخراج ا عن 

 المسرحي  

 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

بداياته والفترة  3 الثاني

 التي ظهر بها

االخراج 

 سرحي الم

 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

االماكن التي  3 الثالث

ظهر بها ا 

االخراج 

المسرحي في 

 ربادئ االم

 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

من هم ابرز  3 الرابع

رواد االخراج 

 المسرحي

 إللقائية.الطريقة ا-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخصائص  3 الخامس

الجمالية 

لالتجاهات 

 االخراجية

التقويم الشخصي )  الكتروني اخراج مسرحي

حانات الفصلية والنهائية االمت

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

اسس ومعايير  3 السادس

 المخرج الناجح
 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

لصفية، الواجبات المناقشة ا

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

  3 السابع

مكونات العمل 

 المسرحي

 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

التقويم البيتية ومتابعتها، 

 الصفي(.

تحديد الحمهور  3 الثامن

وكيفية اختيار 

 النص

 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي مهام المخرج 3 التاسع

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.
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اساليب  3 العاشر

 االخراج
التقويم الشخصي )  الكتروني اخراج مسرحي

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
 التي الخطوات 3

 بها يقوم
  المخرج
 في المسرحي

 المسرحية بناء

 

 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

قويم البنائي أو التكويني الت

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
 تفسير النص 3

 
 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

مية، )االمتحانات اليو

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
تكليف الممثلين  3

 بحفظ ادوارهم
 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

اجبات المناقشة الصفية، الو

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر

رسم الحركة  3

 وتمرين المائدة

 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

تقويم البيتية ومتابعتها، ال

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
كيفية عمل  3

 السكربت
التقويم الشخصي )  الكتروني اخراج مسرحي

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

 -األول

الفصل 

 الثاني

التدريب عل  3

الدخول 

والخروج 

وكيفية الحركة 

والتكوين 

 المسرحي

 الطريقة اإللقائية.-1 مسرحي اخراج

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

االيقاع  3 الثاني

الحركي 

 والسمعي

 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

ة ما وراء طريق-2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الحركة  3 الثالث

المسرحية 

 وانواعها

 الطريقة اإللقائية.- اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 شكالت.طريقة حل الم-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

تقسيمات  3 الرابع

 الخشبة 
 الطريقة اإللقائية.- اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

التقويم البنائي أو التكويني 

ات اليومية، )االمتحان
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 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

اخراج  3 الخامس

 يالموسيق

والمؤثرات 

 الصوتية

 الطريقة اإللقائية.- اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

، الواجبات المناقشة الصفية

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

اخراج االظاءة  3 السادس

وتقسيماتها 

 على الخشبة

 الطريقة اإللقائية. اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

تها، التقويم البيتية ومتابع

 الصفي

الديكور وكيفية  3 السابع

 تصميمه

 الطريقة اإللقائية. اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي

سرح بنايات الم 3 الثامن

واماكن 

تواجدها 

 بالعراق

 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التدريب على  3 التاسع

الصوت وكيفية 

الى  وصوله

اخر مقعد 

 بالجمهور 

 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الجدار الرابع  3 العاشر

 وامكانية الغائه 

التقويم الشخصي )  الكتروني راج مسرحياخ

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
دور الجمهور  3

في العمل 

 المسرحي 

 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

بنائي أو التكويني التقويم ال

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
المذاهب  3

المسرحية 

وعالقتها 

 بالديكور 

 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

 التقويم البنائي أو التكويني

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
انواع التمارين  3

 وكيفية تسلسلها

 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

لمناقشة الصفية، الواجبات ا

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر

 الطريقة اإللقائية.-1 اخراج مسرحي جنرال بروفا 3

طريقة ما وراء -2

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 
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  البنية التحتية .12

   خراجاالكتب   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االخراجبحوث  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

المجالت )  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

  االخراج المسرحيفي  مجلة الباحث

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
  تيةالشبكة العنكبوالمتاحة على مكتبة ال

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 مماثلة. ات الالتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاص-

  علمية . ت الاالطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكال -

 برات ومهارات علمية حديثة في مجال التواصل التقني الحديث .  االنخراط في اكتساب خ -

 بالمكتبات والمجالت العالمية الرصينة. التمثيلالبحث عن كل ما هو جديد في مجال  -

 

 

 
 

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3
المناقشة الصفية، الواجبات 

ا، التقويم البيتية ومتابعته

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
مراجعة الهم  3

ما يخص 

العملية 

 االخراجية 

التقويم الشخصي )  الكتروني اخراج مسرحي

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم معة تكريت /جا المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

  تقنيات مسرحية  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/4/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وية.كات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانوزارة التربية بمالد رف -1
 لمجتمع.طلبة واالتي يتم فيها إيصال الرسالة الفنية الى ال اإلخراجين الطلبة من معرفة نظريات تمك -2
  طلبة بأهداف ووظائف االخراج المسرحي والتعرف على اهم المدارستعزيز ادراك ال -3
 الحياة.التي تحصل في مختلف مجاالت التعليم و التجاهات االخراجيةافي الطلبة مهارات  إكساب -4
حي العرض المسر تمكنهم من معرفة اهداف وغاياتالتي  يف الطلبة بأسس االخراج المسرحيتعر -5

 . بكل أنواعه
 متلقين.لى الع في تأثيرها ة التي تعتمد عليها  دراسة االخراج المسرحيتعليم الطلبة باألسس النظري -6
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 .الب من معرفة انواع المدارس واالتجاهات االخراجيةأن يتمكن الط -1

 .عمل المسرحيالالتي تنظم  ظرياتالنب الطالب أن يلم -2

 .وير االفكارء وتطفي بنا همية التقنيات المسرحيةدرك الطالب ايأن  -3
 سرحية التي تحمل الرؤية التصميميةمن معرفة مقاصد العروض المأن يتمكن الطالب -4
 عليه في عملية اقناع المتلقي والتأثير يلم الطالب بأهمية مبادئ التقنيات المسرحية أن -5
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الناجح. ميمن يتمكن الطالب من ممارسة التصأ - 1

 طالب من تمييز العروض المسرحيةأن يتمكن ال – 2

 متلقيفي إيصال رسالته الفنية لل الطالب من استعمال تصميم سينوغرافي مناسب أن يتمكن  – 3

  قي.لية للمتلفي إيصال الرسالة االتصا معرفة اللغة البصرية والغيربصريةأن يتمكن الطالب من    -4
 التعلم طرائق التعليم و     

 الطريقة اإللقائية. -1
 طريقة ما وراء المعرفة. -2
 طريقة حل المشكالت. -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

، التقويم متابعتهايتية والتقويم البنائي أو التكويني )االمتحانات اليومية، المناقشة الصفية، الواجبات الب -1

 .الصفي(
 م النجاحواحكا ر احكام المفاضلة بين الطلبةالتقويم الشخصي ) االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدا -2

 والرسوب (.

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المطلوب. دراك الطالب لمكانة مبادئ التقنيات وأهميتها في البناء السينوغرافيا-1ج

 .الخراجألطر اتجاهات وسائل ا عرف على أهمية التربية المسرحيةالت -2ج

 .اثناء العرض المسرحي اللغة البصرية والسمعية والحركيةتنمية معرفة مدلوالت  -3ج

 في مجاالت الحياة كافة. عي الطالب في أهمية العرض المسرحيالعمل على و  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ف ا كاألهدالقينهتال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال يمكن 

 لمعرفية لذا يُعتمد :ا

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله.-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3
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 طرائق التقييم    

 

البة ك الطسلو الحظةمال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل يتم االعتماد على 

الوجدانية  ا لألهدافثُّلهومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تم

 والقيمية.

 

 
 لشخصي(.التطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا -د 

 العلمية .  مهارات الحوار والمناقشة  -1د

  مية .مهارات التقنيات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العل -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  لساعاتا األسبوع

 التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

لتقنيات مبادئ ا تقنيةمفهوم ال 2 االول

 المسرحية

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

صفية، الواجبات المناقشة ال

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

مفهوم التقنيات  2 الثاني

 المسرحية
 الطريقة اإللقائية.-1 تقنيات امبادئ ال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

عتها، التقويم البيتية ومتاب

 الصفي(.

االزياء  2 الثالث

 المسرحية
 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

اء في االزي 2 الرابع

المسرح 

 العالمي

 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التقويم الشخصي )  نيالكترو تقنياتمبادئ ال امتحان شهري 2 الخامس

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال مفهوم التصميم 2 السادس

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

ومية، )االمتحانات الي

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التصميم  2 السابع

 المسرحي
 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

ت اليومية، )االمتحانا

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

االضاءة  2 الثامن

 المسرحية

 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

وظائف  2 التاسع

 االضاءة

 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التقويم الشخصي )  الكتروني لتقنياتمبادئ ا امتحان شهري 2 شرالعا
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االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
الديكور  2

 المسرحي

 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
المنظر  2

 المسرحي

 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

حانات اليومية، )االمت

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
مصمم المناظر  2

 المسرحية

 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

ية، الواجبات المناقشة الصف

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
وظائف  2

الديكور 

 المسرحي

 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

ها، التقويم البيتية ومتابعت

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
التقويم الشخصي )  الكتروني تقنياتمبادئ ال امتحان شهري 2

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

 -األول

الفصل 

 الثاني

 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج اجزاء المسرح 2

وراء طريقة ما -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 مبادئ االخراج الموسيقى 2 الثاني

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

نائي أو التكويني التقويم الب

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

تطبيق واعداد   الثالث

 بحوث التخرج

   

تطبيق واعداد   الرابع

 بحوث التخرج

   

تطبيق واعداد   الخامس

 بحوث التخرج

   

تطبيق واعداد   السادس

 بحوث التخرج

   

تطبيق واعداد   السابع

 بحوث التخرج
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  البنية التحتية  .12

  الديكور المسرحي/لويس مليكه ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مبادئ التقنيات المسرحية/حيدر جواد (  )المصادرـ المراجع الرئيسية 2

 عبقرية االخراج المسرحي/احمد زكي

 فن السينوغرافيا/كمال عيد

 

استخدام  2 الثامن

الموسيقى في 

المسرح 

 العالمي

 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

 البيتية ومتابعتها، التقويم

 الصفي(.

المؤثرات  2 التاسع

 الصوتية

 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التقويم الشخصي )  الكتروني تقنياتالمبادئ  امتحان شهري 2 العاشر

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال الماكياج 2

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

االمتحانات اليومية، )

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال انواع الماكياج 2

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

، الواجبات المناقشة الصفية

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
الماكياج  2

 وتاريخ تطوره

 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

، التقويم البيتية ومتابعتها

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
المسرح المغلق  2

والمسرح 

 المفتوج

 الطريقة اإللقائية.-1 تقنياتمبادئ ال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

لخامس ا

 عشر
التقويم الشخصي )  الكتروني تقنياتمبادئ ال امتحان شهري 2

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.



  
 7الصفحة 

 
  

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

المجالت )  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

  كاديمي الفنيةمجلة اال

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
  المتاحة على تطبيق التلكرام بة المسرحمكت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 مماثلة. ات الالتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاص-

  علمية . لت ااالطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكال -

 االنخراط في اكتساب خبرات ومهارات علمية حديثة في مجال التواصل التقني الحديث .   -

 البحث عن كل ما هو جديد في مجال وسائل االتصال بالمكتبات والمجالت العالمية الرصينة. -

 

 

 
 



  
 1الصفحة 

 
  

       

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة تكريت  ميةالمؤسسة التعلي .1

 قسم التربية الفنية  / المركز علمي القسم ال .2

 يمشروع تخرج مسرح اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

  2021-2020 الفصل / السنة .5

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة وال سيما باألنشطة الالصفية -1
 

 النطق السليمتمكين الطلبة من تحويل جزء من المنهاج الى التعليم  -2
 كوسيلة مساعدة لفهم المناهج الدراسيةتعليم الطالبة مهرات االداء  -3
 الخوف االلقاء وكسر حاجز زيادة الجرأة االدبية والشاعة اثناء -4
 يتعلم الطالب اعداد موضوعات من المناهج بطريقة تمثيلية – 5
 يتعلم الطالب التفكير واالبتكار واالعداد من خالل عرض نشاطاته امام الطلبة  6
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 مثيليوالت من عن طريق الجانب الكالمي الصوتي رفة ايصال المادةان يتمكن الطالب من مع  -1أ

 واالبتكاريعطي للطالب فسحة من االبداع  التعلم اثناء االلقاءان  -2أ

 بعد خروج الطالب من النمط التعليمي الى نمط تعليمي جديدالتعلم اثناء االلقاء  -3أ
 ان يتعلم الطالب تحويل النص المكتوب الى عرض مرئي -4أ
 لطالب الكتابة عن طريق اعداد نصوصان يتعلم ا  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يحلل الطالب  المادة العلمية – 1ب

 مييز بين االساليب االدائية امام الطلبةيكون لزيادة الت  - 2ب

 يتم التدريب عليها جيدا  – 3ب

    زيادة ثقة الطالب بالنفس -4ب
 والتعلم  طرائق التعليم     

 المحاضرة ) التلقينية( -1
 محاضرة )عملية( تطبيقية  -2
 المناقشة -3
 تحليل نماذج -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات )التحريرية( -1
 االختبارات المفاجأة -2
 (االختبارات العملية )التطبيقية -3
 يعرض العمل امام التالميذ وعرفة مدى نجاحة وجدواه -4

 

 

 
 مية األهداف الوجدانية والقي -ج

 تنمية روح العمل الجماعي -1ج

 التمثيلي زيادة جرأة الطالب من خالل االداء-2ج

 الحرص واالنضباط بالمواعيد -3ج

  القضاء على بعض عيوب النطق  -4ج

  
     

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 المشاركة      -1
 جانب تطبيقي     -2  -2
 اختبار المهارات -3 -3
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 طرائق التقييم    

 ليومية ومشاركة الطالبالتحضير ا -1
 االمتحانات التحريرية  -2
 االمتحانات التطبيقية )_العملية( -3

 

 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 العمل الجماعي -1د

 المهارات التحليلية -2د

 الحوار والمناقشة-3د

  ه بنفسهاعداد نصوص  -4د



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اختبار يومي المحاضرة مشروع تخرج مسرح نبذة عن المشروع 4 1

 اختبار يومي المحاضرة مشروع تخرج مسرح اهمية المشروع 4 2

 اختبار شفهي المناقشة مشروع تخرج مسرح ماهية المشروع  4 3

القصف  مشروع تخرج مسرح كيفية تحضير نماذج 4 4

 الذهني
 اختبار يومي

 اختبار يومي المحاضرة مشروع تخرج مسرح نص كالسيكي 4 5

 اختبار يومي ورشة مشروع تخرج مسرح تحليل النص المسرحي 4 -6

 يومياختبار ورشة مشروع تخرج مسرح نص للعصر الروماني 4 7
 اختبار يومي ورشة مشروع تخرج مسرح تحليل النص المسرحي 4 8

 اختبار شفهي ورشة مشروع تخرج مسرح نموذج عصر النهضة 4 9

 اختبار يومي ورشة مشروع تخرج مسرح تحليل النص المسرحي 4 10

 اختبار يومي ورشة مشروع تخرج مسرح نص لشكسبير 4 11

 اختبار يومي ورشة وع تخرج مسرحمشر تحليل نص شكسبير 4 12

نماذج من المسرح  4 14

 االنكليزي

 اختبار يومي محاضرة مشروع تخرج مسرح

نماذج من المسرح  4 15

 الفرنسي

 تقييم انجاز اختبار مشروع تخرج مسرح

نماذج للمسرح الحديث  4 16

 عالميا

 اختبار يومي محاضرة مشروع تخرج مسرح

نماذج من المسرح  4 17

 بيالعر

 اختبار يومي ورشة مشروع تخرج مسرح

نماذج المسرح  4 18

 العراقي

 اختبار تطبيقي ورشة مشروع تخرج مسرح

 اختبار تطبيقي ورشة مشروع تخرج مسرح تحليل نماذج للتمثيل 4 19

 اختبار تطبيقي ورشة مشروع تخرج مسرح تحديد كوادر العمل 4 20

 تقييم انجاز اختبار مشروع تخرج مسرح اجراء اختبا رات 4 21

 اختبار يومي ورشة مشروع تخرج مسرح تسمية مخرج  4 22

 اختبار يومي ورشة مشروع تخرج مسرح تسمية ممثلين وفنيين 4 23

 اختبار يومي ورشة مشروع تخرج مسرح تمارين )بروفات( 4 24

 اختبار يومي ورشة مشروع تخرج مسرح تمارين )بروفات( 4 25

 اختبار يومي ورشة مشروع تخرج مسرع فات(تمارين )برو 4 26

 اختبار يومي ورشة مشروع تخرج مسرح تمارين )بروفات( 4 27

 اختبار تطبيقي ورشة مشروع تخرج مسرح تمارين )بروفات( 4 28

 اختبار يومي ورشة مشروع تخرج مسرح عرض امام لجنة 4 29

امام جمهور عرض   30

 يم(تقي

 حان فصليامت امتحان مشروع تخرج مسرح

وتقييم انجاز 

 نهائي
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 البنية التحتية  .12

نصوص لكتاب المسرح العالمي والعربي )سوفوكليس ،  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 يوربيدس، شكسبير، سينيكا، بالوتس، تيرانس، مارلو، راسين

،كورني ،موليير،كتاب مسرح العبث ،المسرح الملحمي.وكتاب 

 مسرح عرب وعراقيين
 ابتكارات المسرحيين في القرن العشرين ،سامي عبد الحميد )المصادر(  الرئيسية  ـ المراجع2

 كتب االخراج والتمثيل والتقنيات

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 مشاهدة عروض مسرحية  رصينة

رنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنت

.... 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 التربية للعلوم اإلنسانية ةكلي / عة تكريتجام المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية / المركز علمي القسم ال .2

  مشروع تخرج تشكيلي  اسم / رمز المقرر .3

 حضوري + الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021-2020 الفصل / السنة .5

 92 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 5/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 اف المقررأهد .8

 تطوير قدرات مخرجات الجامعات في مجال الفن. .1
 على وفق الخطوات األكاديمية. انجاز مشروع التخرج التشكيلي.تمكين المتعلم من 2
 . مادة مشروع التخرج التشكيلي.تعزيز إدراك المتعلمين بأهمية 3
 . زيادة فاعلية التدريس من خالل انتخاب وسائل وطرائق ناجحة.4
 يز روح البحث واالستكشاف لدى الطلبة..تعز5
 .تنمية التفكير اإلبداعي للمتعلمين.6

 
 
 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 أن يلم الطالب بالمدارس الفنية واالتجاهات النقدية. -3أ

   

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يتمكن الطالب من تنفيذ األعمال الفنية بمختلف أنواعها. أن- 4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة اإللقائية. -1

 طريقة حل المشكالت. -2

 طريقة ما وراء المعرفة.
 طرائق التقييم      

 قويم الصفي(.تها ،التبعمتاوالتقويم البنائي أو التكويني )االمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية -

 التقويم التشخيصي)االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب(.-
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية التذوق الفني والوعي الجمالي.-3ج

 العمل على النهوض بواقع التربية الفنية وإيقاظ وعي الطالب بأهميتها.-4ج

 م والتعلم طرائق التعلي    

لمعرفية ااألهداف ينها كتعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلق ال

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله.-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3

 طرائق التقييم    

لبة لوك الطاحظة سال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، بل يتم االعتماد على مال

لوجدانية ألهداف الها لومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمث  

 والقيمية.

 لشخصي (.التطور االمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية والعامة  المهارات -د 

 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 1

 قدية.الفنية واالتجاهات الن

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

نبذة عن مادة المشروع 

  والتعريف بماهيته 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

ابعتها، البيتية ومت

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 2

 الفنية واالتجاهات النقدية.

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

موضوع المشروع: 

)تاريخي، تراثي، شعبي، 

 اجتماعي(

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

م البنائي أو التقوي

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 3

 الفنية واالتجاهات النقدية.

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

موضوع المشروع: 

)تاريخي، تراثي، شعبي، 

 تماعي(اج

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 4

 الفنية واالتجاهات النقدية.

من تنفيذ  أن يتمكن الطالب-

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

تحضير النماذج األولية 

  للمشروع 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 5

 الفنية واالتجاهات النقدية.

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

تحضير النماذج األولية 

  للمشروع 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

لمناقشة اليومية، ا

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 6

 الفنية واالتجاهات النقدية.

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

اختيار المحاولة األولية 

 الناجحة 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

يقة حل طر-3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 7

 الفنية واالتجاهات النقدية.

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

األولية اختيار المحاولة 

 الناجحة

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 8

 الفنية واالتجاهات النقدية.

كن الطالب من تنفيذ أن يتم-

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

تمارين في تخطيط 

 الطبيعة الصامتة

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 (.التقويم الصفي

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 9

 الفنية واالتجاهات النقدية.

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

دراسة المحاولة األولية 

  بالتظليل  

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.



  
 4الصفحة 

 
  

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 10

 الفنية واالتجاهات النقدية.

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

دراسة المحاولة األولية 

   بالتظليل 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 11

 الفنية واالتجاهات النقدية.

تنفيذ  أن يتمكن الطالب من-

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

عمل دراسات منفصلة 

  لكل مفردة بصرية 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 12

 الفنية واالتجاهات النقدية.

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

عمل دراسات منفصلة 

  لكل مفردة بصرية 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

مية، المناقشة اليو

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 13

 الفنية واالتجاهات النقدية.

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

تنفيذ النموذج باأللوان 

  المائية 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 ة.المعرف

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 14

 الفنية واالتجاهات النقدية.

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

نموذج باأللوان تنفيذ ال

  المائية 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 15

 ة.الفنية واالتجاهات النقدي

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

تنفيذ النموذج باأللوان 

  المائية 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 تقويم الصفي(.ال

التقويم    تقييم األعمال الفنية   4 16

التشخيصي)االمتحانات 

الفصلية والنهائية 

إلصدار أحكام النجاح 

 والرسوب(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 17

 الفنية واالتجاهات النقدية.

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

ن تنفيذ المشروع باأللوا

  الزيتية على لوحة كبيرة 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 18

 دية.الفنية واالتجاهات النق

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

تنفيذ المشروع باأللوان 

  الزيتية على لوحة كبيرة 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

تية ومتابعتها، البي

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس -- 4 19

 الفنية واالتجاهات النقدية.

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

تنفيذ المشروع باأللوان 

  الزيتية على لوحة كبيرة 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 الت.المشك

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.
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 البنية التحتية  .12

  وبة ـ الكتب المقررة المطل1

اب مثل كت العربية واألجنبية بالتكوين الفنيالكتب المتعلقة  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 التكوين في الفنون التشكيلية لعبد الفتاح رياض 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ني العربية واألجنبيةالكتب المتعلقة بالتكوين الف

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
  ني التكوين الفقنوات الفنانين في اليوتيوب والمختصة بتعليم 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 20

 الفنية واالتجاهات النقدية.

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

تنفيذ المشروع باأللوان 

  تية على لوحة كبيرة الزي

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 21

 الفنية واالتجاهات النقدية.

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

تنفيذ المشروع باأللوان 

  الزيتية على لوحة كبيرة 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

التقويم البنائي أو 

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

تابعتها، البيتية وم

 التقويم الصفي(.

أن يلم الطالب بالمدارس - 4 22

 الفنية واالتجاهات النقدية.

أن يتمكن الطالب من تنفيذ -

األعمال الفنية بمختلف 

 أنواعها.

تنفيذ المشروع باأللوان 

  الزيتية على لوحة كبيرة 

 الطريقة اإللقائية.-1

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

طريقة حل -3

 المشكالت.

تقويم البنائي أو ال

التكويني )االمتحانات 

اليومية، المناقشة 

الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، 

 التقويم الصفي(.

التقويم    تقييم األعمال الفنية   4 23

التشخيصي)االمتحانات 

الفصلية والنهائية 

إلصدار أحكام النجاح 

 والرسوب(.
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم معة تكريت /جا المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربية الفنية    / المركز علمي القسم ال .2

 وسائل اتصال اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/4/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وية.كات متخصصة في تدريس مادة التربية الفنية في المدارس الثانارة التربية بمالوزرفد  -1
 لمجتمع.لبة واتمكين الطلبة من معرفة وسائل االتصال التي يتم فيها إيصال الرسالة الفنية الى الط -2
 ةلكلوريتعزيز ادراك الطلبة بأهداف ووظائف وسائل االتصال الذاتية والشخصية والجماعية والف -3

 والجماهيرية.
 إكساب الطلبة مهارات اتجاهات االتصال التي تحصل في مختلف مجاالت التعليم والحياة. -4
ل تصال بكوسائل اال تمكنهم من معرفة اهداف وغاياتتعريف الطلبة بأسس التربية اإلعالمية التي  -5

 أنواعها. 
 لقين.تأثيرها على المتتعليم الطلبة باألسس النظرية التي تعتمد عليها وسائل االتصال في  -6
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 أن يتمكن الطالب من معرفة أنواع وسائل االتصال. -1أ

 .باألسس النظرية التي تنظم عمل وسائل االتصال الطالب أن يلم -2أ

 اء وتطوير المجتمعات.أن يدرك الطالب بأهمية وسائل االتصال في بن -3أ
 عالمأن يتمكن الطالب من معرفة مقاصد ما ينشر في مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اال-4أ
 أن يلم الطالب بأهمية وسائل االتصال في عملية اقناع المتلقي والتأثير عليه -5أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التصال الناجح.أن يتمكن الطالب من ممارسة ا - 1ب

 لأن يتمكن الطالب من تمييز االخبار المزيفة والصحيحة التي تقدمها وسائل االتصا – 2ب

 لمتلقيلأن يتمكن الطالب من استعمال وسيلة االتصال المناسبة في إيصال رسالته الفنية   – 3ب

  متلقي.الية للة االتصأن يتمكن الطالب من معرفة اللغة اللفظية وغير اللفظية في إيصال الرسال   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة اإللقائية. -1
 طريقة ما وراء المعرفة. -2
 طريقة حل المشكالت. -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

، التقويم متابعتهايتية والتقويم البنائي أو التكويني )االمتحانات اليومية، المناقشة الصفية، الواجبات الب -1

 .الصفي(
النجاح  واحكام الشخصي ) االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار احكام المفاضلة بين الطلبةالتقويم  -2

 والرسوب (.

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادراك الطالب لمكانة وسائل االتصال وأهميتها في البناء النفسي المطلوب.-1ج

 سائل االتصال.التعرف على أهمية التربية اإلعالمية ألطر اتجاهات و -2ج

 تنمية معرفة مدلوالت اللغة اللفظية واللغة الجسدية اثناء االتصال. -3ج

 العمل على وعي الطالب في أهمية وسائل االتصال في مجاالت الحياة كافة.  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

اف ها كاألهدلقينية ال يمكن تال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيم

 المعرفية لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله.-1
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 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية.-3

 
 طرائق التقييم    

 

البة سلوك الط الحظةمل يتم االعتماد على ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية، ب

الوجدانية  ا لألهدافثُّلهومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تم

 والقيمية.

 

 
 لشخصي(.التطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

  مية .مهارات التقنيات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العل -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 ية .مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفس -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

 التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل االتصال مفهوم االتصال 2 االول

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

ليومية، )االمتحانات ا

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

عناصر  2 الثاني

 االتصال
 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل االتصال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

ومتابعتها، التقويم  البيتية

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال االتصال انواع 2 الثالث

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 اشكال 2 الرابع

 االتصال
 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

) التقويم الشخصي  الكتروني وسائل اتصال امتحان شهري 2 الخامس

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

أغراض  2 السادس

 االتصال
 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

، الواجبات المناقشة الصفية

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال أهمية االتصال 2 السابع

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 (.الصفي

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال فنون االتصال 2 الثامن

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال فنون االتصال 2 التاسع

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التقويم الشخصي )  الكتروني وسائل اتصال امتحان شهري 2 العاشر
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لنهائية االمتحانات الفصلية وا

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
شروط  2

االتصال 

 الناجح

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

بيتية ومتابعتها، التقويم ال

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
خصائص  2

وسائل 

االتصال 

 الجماهيرية

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

يم البيتية ومتابعتها، التقو

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
خصائص  2

وسائل 

االتصال 

 الجماهيرية

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الرابع 

 عشر
استخدامات  2

وسائل 

االتصال 

 الجماهيري

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
التقويم الشخصي )  الكتروني ل اتصالوسائ امتحان شهري 2

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

 -األول

الفصل 

 الثاني

التربية  2

اإلعالمية 

واهميتها في 

 بنية  االتصال

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 المشكالت. طريقة حل-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

نظريات  2 الثاني

-االتصال

نظرية حارس 

 البوابة

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

ائي أو التكويني التقويم البن

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

تطبيق واعداد   الثالث

 بحوث التخرج

   

تطبيق واعداد   الرابع

 بحوث التخرج

   

تطبيق واعداد   الخامس

 بحوث التخرج

   

تطبيق واعداد   السادس

 بحوث التخرج

   

طبيق واعداد ت  السابع

 بحوث التخرج
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  البنية التحتية  .12

  وسائل االتصال ونظرياته/ سوزان القليني  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 نظريات االتصال/ محمد عبدالحميد )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

نظريات االتصال/مرفت الطرابيشي و عبد 

 العزيز السيد

نظريات التأثير اإلعالمي/ محمد بن سعود 

 البشر

 

نظرية ترتيب  2 الثامن

 األولويات

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

نظرية  2 التاسع

االستخدامات 

 واإلشباعات

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

التقويم الشخصي )  كترونيال وسائل اتصال امتحان شهري 2 العاشر

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.

الحادي 

 عشر
نظرية الغرس  2

 الثقافي

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

متحانات اليومية، )اال

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثاني 

 عشر
 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال نظرية االطر 2

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

ت المناقشة الصفية، الواجبا

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الثالث 

 عشر
نظرية الحتمية  2

 القيمية

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 صفي(.ال

الرابع 

 عشر
نظرية االعتماد  2

على وسائل 

 االتصال

 الطريقة اإللقائية.-1 وسائل اتصال

طريقة ما وراء -2

 المعرفة.

 طريقة حل المشكالت.-3

التقويم البنائي أو التكويني 

)االمتحانات اليومية، 

المناقشة الصفية، الواجبات 

البيتية ومتابعتها، التقويم 

 الصفي(.

الخامس 

 عشر
التقويم الشخصي )  الكتروني وسائل اتصال امتحان شهري 2

االمتحانات الفصلية والنهائية 

إلصدار احكام المفاضلة بين 

الطلبة واحكام النجاح 

 والرسوب (.
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

المجالت )  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

  اإلعالميمجلة الباحث 

نية, مواقع ب ـ المراجع االلكترو

 االنترنيت ....
المتاحة على تطبيق  مكتبة االعالم واالتصال

 التلكرام
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 مماثلة. ات الالتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاص-

  علمية . ت اللتنمية القدرة على البحث وحل المشكال االطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، -

 االنخراط في اكتساب خبرات ومهارات علمية حديثة في مجال التواصل التقني الحديث .   -

 البحث عن كل ما هو جديد في مجال وسائل االتصال بالمكتبات والمجالت العالمية الرصينة. -
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