املستوى

املستوى
األول

املستوى
الثاني

املستوى
الثالث

املستوى
الرابع

رمز املقرر

اسم املقرر

نوع املقرر

املتطلب
السابقة

الساعات املحتسبة
(معتمدة  -عملي-
نظري)

020260111-0

قراءات في املناهج باللغة اإلنجليزية 1

مقرر اجباري

اجتياز فقط

0

020260112-3

مناهج التعليم

مقرر اجباري

3

020260913-3

طرق تدريس التربية الفنية 1

مقرر اجباري

3

نفس0206611-3

طرق البحث العلمي

مقرر اجباري

020260121-2
020260122-2
020260923-3

اإلشراف التربوي

مقرر اجباري

2

بناء وتطوير املناهج

مقرر اجباري

2

االتجاهات الحديثة في تدريس التربية الفنية 1

مقرر اجباري

3

نفس 0206621-3

اإلحصاء التطبيقي

مقرر اجباري

020260131-2
020260932-2
020260133-2

تقويم البرامج التعليمية

مقرر اجباري

2

طرق تدريس التربية الفنية للفئات الخاصة

مقرر اجباري

2

تقنية املعلومات واالتصاالت في التعليم 1

مقرر اجباري

2

020160151-2

األصول اإلسالمية للتربية

0205622-2

إدارة املؤسسات التربوية

020260941-3
020260942-2
020260143-2
020260944-10

املجموع

مقرر
اختياري
مقرر
اختياري

قسم علم
النفس

قسم علم
النفس

3

3

قسم التربية
اإلسالمية

2

قسم اإلدارة
التربوية

2

حلقة بحث في مناهج التربية الفنية 1

مقرر اجباري

3

مشكالت في تدريس التربية الفنية

مقرر اجباري

2

تكوين املعلم وتطويره
الدراسة الخاصة (رسالة ماجستير)
تستمر مع الطالب في كل فصل دراس ي حتى انتهائه
من إعداد الرسالة

مقرر اجباري

2

مقرر اجباري

11
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اسم المقرر :توصيف مقرر حلقة بحث في التربية الفنية ()1
رمز المقرر020260941-3 :

توصيف مقرر دراسي
 :1ما هدف المقرر الرئيس؟
يهدف المقرر إلى تنمية المهارات األكاديمية والبحثية لدى الطلبة الدراسات العليا إلعداد وتصميم وكتابة خطط
بحوث أصيلة في تعليم وتعلم التربية الفنية  ،وتمكينه من إعداد بحث ،قابل للنشر في إحدى اوعية النشر والمجالت
المحكمة في مجال التربية الفنية.
ويُتوقع من طالب الدراسات العليا في نهاية هذا دراسة المقرر أن يكون قادرا على:
 تنمية مهارات البحث العلمي في تعليم وتعلم التربية الفنية للطالب الدراسات العليا .
 تنمية مفاهيم البحث العلمي في تعليم وتعلم التربية الفنية .
 معرفة معايير ومؤشرات عناصر البحث العلمي .
 معرفة األخطاء الشائعة في أبحاث تعلم وتعليم التربية الفنية .
 معرفة معايير نقد الدراسات واألبحاث في تعليم وتعلم التربية الفنية .
 استخدام مصادر المعرفة المختلفة في أبحاث تعليم وتعلم التربية الفنية .
 تصميم خطة بحث مختصرة في تعليم وتعلم التربية الفنية .
وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أو دليل
وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
البرنامج).
وصف عام للمقرر :يقدم المقرر المعارف و المهارات التي تسهم في تنمية المهارات األكاديمية والبحثية لدى الطلبة
الدراسات العليا إلعداد وتصميم وكتابة خطط بحوث أصيلة في تعليم وتعلم التربية الفنية  ،وتمكينه من إعداد بحث،
قابل للنشر في إحدى اوعية النشر والمجالت المحكمة في مجال التربية الفنية.
 .5الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات
اإلطار المرجعي للمقرر  :المفاهيم – الموضوعات -االستراتيجيات – التقويم .
آليات ومهام تنفيذ المقرر. العالمات المرجعبة المحددة لمحتويات المقرر .العمليات المعرفية العليا المطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء المطلوبة .
مفاهيم ومصطلحات في أبحاث تعلم وتعليم التربية الفنية .

عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

1

2

1

3

معايير ومؤشرات عناصر البحث العلمي

2

6

االبحاث الكمية النوعية

2

6

األخطاء الشائعة في أبحاث تعلم وتعليم التربية الفنية .

1

3

نقد دراسات وأبحاث في تعلم وتعليم التربية الفنية .

2

6

استخدام مصادر المعرفة المختلفة في أبحاث تعلم وتعليم التربية الفنية
.
بناء خطة بحثية مختصرة في تعليم وتعلم التربية الفنية .

2

6

4

12

االختبار النهائي

1

3

 .6جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،خطابة ،تقديم األسبوع المحدد نسبته من التقييم
النهائي
لتسليمه
شفهي ،مالحظة......الخ)
 1كتابة خريطة مفاهيم في مصطلحات ومفاهيم أبحاث تعلم وتعليم التربية الفنية .

الثالث

%5

 2كتابة تقرير عن معايير ومؤشرات عناصر البحث العلمي .

الخامس

%5

 3كتابة تقرير عن األخطاء الشائعة في أبحاث تعليم وتعلم التربية الفنية .

السابع

%5

 4نقد وتقويم دراسات في تعليم وتعلم التربية الفنية .

التاسع

%10

 5تصميم خطة بحث في تعليم وتعلم التربية الفنية .

الحادي عشر

%30

 6تقويم خطة بحث األقران في المجموعة

الثاني عشر

%5

 7اختبار نهائي

السادس عشر

%40

ه .مصادر التعلّم
 .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
 إبراهيم ،فاتن محمد حسين .)2112( .واقعنا التربوي والتعليمي  :التحديات والتطلعات .ط.1 ، عبد الفني ،نجالء .)2113( .التربية الفنية  :ما لها وما عليها .ط .1،دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع. يعد الدين ،شوق أسعد .)2112( .التربية الفنية .ط .1،دار دجلة ناشرون وموزعون. فرفور ،نهي توفيق .)2112( .مذكرة تاريخ التربية الفنية  :أنشطة وتدريبات ألساليب التفكير والتعلم المسندإلي الدماغ .ط .1،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
 يونس ،عيد سعد .)2114( .البحث العلمي في الفن والتربية الفنية .ط .1،عالم الكتب. رأفت ،أحمد .)2116( .معجم مفاهيم ومصطلحات الفن والتربية الفنية .ط .1،دار المؤلف للنشر والتوزيع. .2أدرج المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها):
 المجلة السعودية للعلوم التربوية (جستن).
 مجلة الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس.
 المؤتمر العلمي الدولي لكلية التربية الفنية  -جامعة حلوان.
 المؤتمر الدولي العلمي حول الفن في الفكر االسالمي .كلية العمارة والفنون اإلسالمية/جامعة العلوم
اإلسالمية العالمية والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي.
 مؤتمر المناهج وطرق التدريس  ،الشارقة  -االمارات العربية المتحدة.
 .3المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

-

-

- http://www.art.gov.sa.
- http://www.ksa-teachers.com.
- https://www.new-educ.com.

-

-

مشكالت في تدريس التربية الفنية

توصيف مقرر دراسي
أوال :ما هدف المقرر الرئيس؟
يهدف المقرر إلى تعريف طالب الدراسات العليا على مشكالت التعليم والتعلم المرتبطة بمجاالت التربية الفنية
وتطورها ،وتحليل ونقد تلك المشكالت وتأثيرها على المجال .وتقديم المقترحات والتصورات للحلول والتطوير.
ويتوقع من طالب الدراسات العليا في نهاية دراسة هذا المقر أن يكون قادرا على:








التعرف على مفهوم المشكلة التعليمية المؤثرة على مجاالت التربية الفنية.
التعرف على أنماط المشكالت المرتبطة بمجاالت التربية الفنية.
مناقشة مشكالت تعليمية عالمية ومحلية وسبل حلها.
تحليل ونقد المشكالت التعليمية المرتبطة بمجاالت التربية الفنية.
التعرف على استراتيجيات حل المشكالت التعليمية في مجاالت التربية الفنية.
اقتراح برامج تقويمية وتطويرية لمعالجة المشكالت التربوية التعليمية المرتبطة بمجاالت التربية الفنية.
تطبيق دراسة بحثية تتناول مشكلة ذات عالقة بمجاالت التربية الفنية ،ومقترح لحلها.

وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أو
وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
دليل البرنامج).
وصف عام للمقرر :يعنى المقرر بدراسة مشكالت التعليم والتعلم المرتبطة بمجاالت التربية الفنية وتطورها،
وتحليل ونقد تلك المشكالت وتأثيرها على المجال .وتقديم المقترحات والتصورات للحلول والتطوير.
أوال :الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

1

2

1

2

أنماط المشكالت المرتبطة بمجاالت التربية الفنية :التربوية ،واالجتماعية ،االقتصادية،
و المهنية.

2

4

مناقشة مشكالت تعليمية عالمية وتأثيرها على مجاالت التربية الفنية.

2

4

تحليل ونقد المشكالت التعليمية المحلية المرتبطة بمجاالت التربية الفنية.

2

4

التعرف على استراتيجيات وسبل حل المشكالت التعليمية في مجاالت التربية الفنية.

2

4

قائمة الموضوعات
اإلطار المرجعي للمقرر  :المفاهيم – الموضوعات -االستراتيجيات – التقويم .
آليات ومهام تنفيذ المقرر. العالمات المرجعبة المحددة لمحتويات المقرر . العمليات المعرفية العليا المطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء المطلوبة .المشكلة التعليمية :المفهوم واألبعاد المؤثرة على مجاالت التربية الفنية.

اقتراح برامج تقويمية وتطويرية لمعالجة المشكالت التربوية التعليمية المرتبطة بمجاالت
التربية الفنية.

2

4

تطبيق دراسة بحثية تتناول مشكلة ذات عالقة بمجاالت التربية الفنية ،ومقترح لحلها.

3

6

االختبار النهائي

1

2

خامسا :جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،خطابة،
م
تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)

األسبوع
المحدد لتسليمه

نسبته من
التقييم النهائي

1

نماذج التحليل والنقد

الثالث

%5

2

العروض التقدمية

الرابع

%11

3

اختيار وتحديد الموضوعات البحثية

العاشر

%15

4

البحوث الفردية

الثالث عشر

%31

5

االختبار النهائي

السادس عشر

%40

مصادر التعلّم:
 -1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
 أبو خضير ،إيمان سعود .)2112( .التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة .ط.1الرياض :دار المؤيد.
 الخطيب ،رداح و الخطيب أحمد .)2112( .استراتيجات التطوير التربوي في الوطن العربي .ط .1األردن:
عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع.
 عطية ،محسن علي و الهاشمي ،عبد الرحمن .)2112( .التربية العملية وتطبيقاتها في إعداد معلم المستقبل.
األردن :دار المناهج للنشر و التوزيع.
 علي ،محمد السيد .)2116( .قضايا ومشكالت معاصرة في المناهج وطرق التدريس .األردن :دار المسيرة
للنشر و التوزيع.
 مينا ،فايز مراد.)2113( .قضايا في مناهج التعليم .القاهرة :مكتبة اإلنجلوا المصرية.
 مارزانو ،روبرت .)2112( .الممارسات المدرسية الفاعلة .ترجمة مدارس الظهران األهلية ،دار الكتاب
التربوي للنشر والتوزيع.
 Aguilar, E. (2016). The art of coaching teams building resilient communities that
transform schools. Jossey Bass Press.
 Bastons, F. & Zimmerman, E. (2015). Connecting creativity research and
practice in art in art education foundations m pedagogies and contemporary
issues. Available on: http://amazon.com.
 Manifold, M., C. (2016). Culturally sensitive art education in a global world: A
hand book for teacher. Available on: http://amazon.com.
 Sidorkin, A., M. (2002). Learning Relations. New York: Peter Lang Publishing.
 .2أدرج – في قائمة  -المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها):


قاعدة بيانات مكتبة الملك عبدهللا الرقمية بجامعة أم القرىhttps://uqu.edu.sa/lib .

 قاعدة بيانات الرسائل العلمية السعودية.
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/Publishers.aspx
 المجلة السعودية للعلوم التربوية (جستن).
 مجلة الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس.
 مجلة التربية الفنية http://www.arteducators.org/research/art-journal
 موقع مجلة التربية الفنية http://www.arteducators.org/research/art-journal
 موقع مجلة جمعية التربية الفنية http://www.jstage.jst.go.jp/browese/aaej
 .3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
 المكتبة الرقمية بمكتبة الملك عبد هللا بجامعة أم القرى http://uqu.edu.sa/lib/digital_library مكتب التربية العربي لدول الخليج /http://www.abegs.org/Aportal المركز العربي للبحوث التربوية بدول الخليج /http://www.gaserc.edu.kw المشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية /http://www.cpfdc.gov.sa المكتبة الرقمية السعودية https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx مكتبة الملك فهد الوطنية https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx قواعد المعلومات التربوية ()Edu Search قواعد المعلومات المتاحة بمكتبة الملك عبد هللا بالعابدية. مركز المصادر والمعلومات التربوية ()ERIC المنصات التعليمية االلكترونية المفتوحة بوابة التعليم اإللكتروني https://drgawdat.edutech-portal.net/archives/tag/-

 .4مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
 استخدام برامج الفن الرقمي.








