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 اململكة العربية السعودية
 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي

 
  الدراسي قرراملتوصيف  

 الفن. اجتاهات يف تعليم
Trends in teaching of art 

 

 

 14/02/1439 اتريخ التقرير     .أم القرىجامعة  التعليمية: املـؤسسـة. 1
 برانمج الدكتوراه الرتبيَّة الفنيَّةقسم       .كلية الرتبية :مــــقســة/الــــــــــالكلي. 2
   

 أ( التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
 3-0204711ترف  )رمز املقرر( الفن. وتعلم اجتاهات يف تعليم :عنوان املقرر ورمزه -1
 )نظري( 3 عدد الساعات املعتمدة: -2
 .الرتبيَّة الفنيَّة دكتوراه الربانمج أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: -3
 )حبسب توزيع اجلدول من قبل القسم(. اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي: -4
 املستوى األول -السنة األوىل  املقرر الدراسي:املستوى األكادميي الذي يعطى فيه  -5
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: -6
 - املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: -7
 مبىن قسم الرتبيَّة الفنيَّة :مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية -8
  يف املكان املناسب(:  ☒  أمناط التعليم )ضع إشارة -9

 %100 الـنـســــبـــــة؟ ☒ الفصل الدراسي التقليدي .أ

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ (واإللكرتوين)تقليدي تعليم مدمج  .ب

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ تعليم عن بعد .ج

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ الـمراسلة .د
 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ أخرى:  هـ.

 ملحوظات:
.... 

   

 ب( األهداف
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 ما اهلدف الرئيسي هلذا املقرر؟ -1
 اإلملام بنشأة وتطور تعليم الفنون مع ظهور األكادمييات حملياً وعاملياً ومناقشة األسباب والدوافع. -1
 .= حتليل ونقد أبزر االجتاهات والنظرايت لتعليم الفن ومدى ارتباطها وأتثرها ابلنظرايت من العلوم األخرى2
 .جتاهات والتدريب على بناء وتركيب اجتاه جديد منها وفق معطيات العصر اليوم وتطلعات اجملتمعتفكيك وتقومي األطروحات العلمية املرتبطة ابلنظرايت واال -3

رتنت، أو تغيريات يف صف ابختصار أي خطط تنفَّذ لتطوير وحتسني املقرر. )مثاًل: زايدة استخدام املراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات، أو شبكة اإلن 2
 علمية جديدة يف اجملال العلمي( 2لى حمتوى املقرر بناًء ع

 حتديث املقرر ابالطالع على ما يرتبط ابملقرر من دراسات وأحباث.  •

 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال املقرر.  •

 للمقرر.استخدام اإلنرتنت، حمركات البحث وقواعد املعلومات لتطوير احملتوى املعريف واملرئي   •

 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال مهنة تعليم الفنون.  •

 اإلطالع على التجارب التطبيقية املعاصرة يف اجملال.  •

 الزايرات امليدانية للمؤسسات ذات العالقة مبحتوايت املقرر.  •

 ومتارين وتطبيقات عملية يف املقرر.استخدام الربجميات واملواقع اليت حتتوي على تدريب   •

 مقارنة حمتوايت املقرر مع املقررات املشاهبة يف جامعات أخرى بشكل دوري.  •
   

 :ج( وصف املقرر )ملحوظة: ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر يف دليل أو نشرة الربانمج(
 :وصف املقرر

االجتاهات الفلسفية والفكرية اليت أثرت يف جمال تعليم الفن والرتبية الفنية، خالل العقود املاضية والتغيريات والتوجهات اليت يهدف هذا املقرر إىل التعرف على أهم 
حتليل خمتارات من الدراسات لك من خالل اثرت فيها، والعوامل اليت تشكلت مبقتضاها االجتاهات املعاصرة لتعليم وتعلم الفن، والطرق اليت تؤثر هبا على صياغة هذا املفاهيم، وذ
بزر االجتاهات والنظرايت لتعليم الفن ومدى والبحوث اليت تناولت نشأة وتطور تعليم الفنون على الصعيد احمللي والعاملي، ومناقشة األسباب والدوافع املتعلقة هبا.  وحتليل ونقد أ

 لب على بناء وتركيب اجتاه جديد وفق معطيات العصر.ارتباطها وأتثرها ابلنظرايت من العلوم األخرى، اىل جانب تدريب الطا
   

 . قائمة املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها:1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات: م

استعراض خطة التدريس: و  متهيد حول أمهية املقرر وخلفية عامة عن مفهوم علم اجلمال يف الدراسات املعاصرة. 1
 ابملقرر، األهداف، واملواضيع، واألنشطة، واملتطلبات، والتقييم، واملادة العلمية.تعريف 

 3 أسبوع

 6 أسبوعان نشأة وتطور تعليم الفنون مع ظهور األكادمييات حملياً وعاملياً. )األسباب والدوافع(، 2

3 

 ابلنظرايت من العلوم األخرى:حتليل ونقد أبزر النظرايت لتعليم الفن ومدى ارتباطها وأتثرها 
 األدوار العامة الذي مر به تعليم الفنون. •
جتاه تعليم الفن للحرفة )خلدمة الصناعة، خلدمة التاريخ والرتاث، الفنان كمقيم ا •

AIS) 
 اجتاه تعليم الفن متأثراً ابلعلوم النفسية. )التعبري اإلبداعي( •

 27 أسابيع 9
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اجتاه تعليم الفن كعلم معريف مستقل وتطوره )برنت ولسن، آرنون، ديتمرز، مسرل،  •
 شامبان، العني اجلماليةـ التنظيمي(.

االجتاهات التصحيحية لتعليم الفن كعلم معريف )اجملتمعية، التعددية الثقافية،  •
قنية كأداة النسوية، الثقافة البصرية، الرتبية البصرية اجلمالية، الشراكة املتحفية، الت

 وأتثري وجداين(.
 "(.Art Portfolioاجتاه تعليم الفن وفق اجلودة )جودة املعايري، ملفات اإلجناز " •
 ميكن حتديث وإضافة واستيعاب االجتاهات املعاصرة اليت ترد يف الدراسات احلديثة. •

واالجتاهات والتدريب على بناء وتركيب اجتاه جديد منها تفكيك وتقومي األطروحات العلمية املرتبطة ابلنظرايت  4
 .وفق معطيات العصر اليوم وتطلعات اجملتمع

 6 أسبوعان

 3 أسبوع االختبار النهائي 5
- 

 . مكوانت املقرر الدراسي )إمجايل ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:2
 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 

ساعات 
 التدريس

 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45

ساعات 
 معتمدة

 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45

       
 املتوقعة من الطالب يف األسبوع:. ساعات التعلم اإلضافية 3
 )ثالث ساعات( يف األسبوع. 3
 

 . خمرجات التعّلم للمقرر حسب جماالت التعلم وفق اإلطار الوطين للمؤهالت ومواءمتها مع طرق التقومي واسرتاتيجيات التدريس:4
 للمؤهالت، مرقمة يف العمود األمين.يف اجلدول التايل أدرجْت جماالت التعلم اخلمسة وفق اإلطار الوطين 

 أدرج خمرجات التعلم املناسبة القابلة للقياس، واملطلوب حتققها يف جماالت التعلم املالئمة )انظر األمثلة املقرتحة حتت اجلدول(. أواًل:
 أدرج اسرتاتيجيات التدريس املساندة املتالئمة مع طرق التقومي وخمرجات التعلم املرجوة. اثنيًا:

اتيجية تدريس أن تتناغم سوايً وبشكل أدرج طرق التقومي املناسبة اليت تقيس وتُقَيم خمرج التعلم بدقة. ينبغي لكل خمرج من خمرجات التعلم للمقرر وكل طريقة تقومي وكل اسرت  لثًا:اث
 ال من جماالت التعلم.(منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. )ليس ابلضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي خمرجات تعلم من كل جم

 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. معرفة التطورات التارخيية ملوضوعات املقرر واألطوار اليت مرت هبا. 1-1
 كتابة التقارير. ورش العمل. والنماذج املرتبطة ابملقرر وصياغاهتا.حتليل األعمال  1-2
 تنفيذ التكليفات. التعليم الذايت. بناء النماذج واهلياكل النظرية املرتبطة ابملقرر. 1-3
 ملف اإلجناز. اإللكرتوين.التعليم  القدرة على توظيف الدراسات األجنبية يف املشاريع املرتبطة ابملقرر. 1-4
 التقومي املستمر. احلوار واملناقشة. اإلملام أببرز النظرايت واالجتاهات والنماذج املعاصرة املرتبطة مبوضوعات املقرر. 1-5
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 النقدية.الكتابة  التعلم النشط. التعرف على أبرز األساليب املنهجيات العلمية املتبعة لدراسة املقرر. 1-6
 التقدم يف املشاريع. التعليم التعاوين. التعرف على أبرز األساليب املنهجيات العلمية املتبعة لدراسة املقرر. 1-7
 قياس التفاعل االجتماعي. املشاريع الفردية. حتديد التمييز النوعي للمضامني واملفاهيم املرتبطة ابملقرر. 1-8
 تقييم التكليفات. حل املشكالت. املشاريع والدراسات املرتبطة ابملقرر.تقومي ونقد  1-9

اإللتزام مبنهجية البحث  التعلم ابإلكتشاف. اإلملام ابآلراء الفلسفية والفكرية املرتبطة ابملقرر. 1-10
 العلمي.

 املهارات اإلدراكية 2
 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. الوعي ابلقضااي املرتبطة ابملقرر. 2-1
 التقومي املستمر. ورش العمل. حيلل القرائن واملتغريات أبسلوب علمي مربر. 2-2

2-3 
حتلل األعمال والنماذج يف ضوء القضااي الفلسفية واألخالقية املرتبطة مبوضوعات 

 املقرر.
 التفاعل يف احملاضرة. احملاضرة.

2-4 
اإلملام أبساليب النقد العلمي واستخداماته يف تقييم احملتوايت العلمية املرتبطة 

 ابملقرر.
 التقدم يف املشاريع. احلوار واملناقشة.

 الوقائع احلرجة. التعلم النشط. حتليل تطور النماذج واملمارسات يف ضوء بعض النظرايت أو االجتاهات. 2-5
 رصد التطور. التعليم الذايت. اجلهود العلمية الفكرية والفلسفية السابقة يف جمال املقرر.تقدير قيمة  2-6
 النصائح واإلرشادات. التعلم ابإلكتشاف. معرفة وتقدير استخدام األداة املثلى حلل املشكلة. 2-7
 قائمة املعايري. التعليم اإللكرتوين. التمكن من ربط النظرية ابلتطبيق من خالل التكليفات. 2-8
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 االختبارات. احلوار واملناقشة. االستماع إىل األقران بعمق وتفهم وجهات نظرهم. 3-1
 التفاعل يف احملاضرة. التفكري الناقد. امتالك القدرة يف أقناع األخرين بوجهات النظر املدعمة ابلبحث العلمي. 3-2
 تقييم األقران. االستقراء. التعامل مع األفكار البحثية بكفاءة أثناء العمل يف جمموعات. 3-3
 النصائح واإلرشادات. العصف الذهين. اإلستقاللية يف التفكري واإلجناز. 3-4
 الوقائع احلرجة. االستنباط. االسرتاتيجيات املختلفة.تقبل النقد اإلكادميي من خالل  3-5

3-6 
استخدام أساليب التعليم يف املقرر مبا يعزز القدرة على احلوار وتوليد وتنظيم 
 األفكار ومناقشة املشكالت لعزيز الثقة ابلنفس املربرة علمياً وربط التعلم ابلواقع.

 التقوية.لقاءات  خرائط املفاهيم.

 التقييم املشرتك. املشاريع اجلماعية. حتمل مسؤلية البحث عن دراسات واجتاهات جديدة وتطويرها. 3-7

3-8 
امتالك رؤية حول تنمية الوعي األكادميي يف البيئات املختلفة ولدى خمتلف 

 فئات اجملتمع.
 التوزيع اإلجباري. مثلث اإلستماع.

 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
 إجناز التكليفات اإللكرتونية. املناقشة واحلوار اإللكرتونية. التعامل مع املنصات املعرفية والعلمية املختلفة. 4-1
 تقييم التكاليف اإللكرتونية. اإللكرتوين.التطبيق العملي  إتقان أهم استخدامات احلاسب يف عرض بعض مفردات املقرر. 4-2
 إتقان البحث ابإلنرتنت. تنفيذ التكليفات اإللكرتونية. معرفة بعض الربامج احلاسوبية اليت ختدم أهداف املقرر. 4-3
 املالحظة املباشرة. ابإلنرتنت.التدريب على البحث  إمتالك مهارات البحث عن مصادر املعلومات التقليدية واملعاصرة. 4-4
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 استخدام اإلنرتنت يف تطوير املهارات البحثية. 4-5
التدريب على توثيق األعمال 

 واملشاريع إلكرتونياً.
إتقان استخدام أوامر 

 الربانمج احلاسويب.
 التقومي املستمر. اإللكرتونية.قواعد البياانت  إمتالك التنظري الفلسفي لتفسري التواصل  العلمي. 4-6
 قائمة معايري التقييم. املقارانت املرجعية اإللكرتونية. تطوير النماذج واألدوات التقليدية املرتبطة ابملقرر إلكرتونياً. 4-7
 حركية-املهارات النفس 5

5-1 
ممارسات تدريبية مناسبة تفسري احملتوى الفين واملفاهيم ذات الصلة وترمجتها إىل 

 املالحظة املباشرة. التطبيق العملي. للحاجة.

 طريقة املشاريع. القدرة على إدارة احلوارات العلمية التطبيقية. 5-2
القدرة على التخطيط 

 للعمل.

5-3 
القدرة على تصميم اجلدوال واألشكال والرسوم البيانية املرتبطة ابملشكالت 

 والقضااي املدروسة.
 التقدم يف املشاريع. النمذجة.

5-4 - - - 
 

 )توضع خمرجات املقرر يف العمود األيسر وتوضع خمرجات الربانمج يف األعلى(.زاوج بني املخرجات التعُلمَية للربانمج واملخرجات التعُلمَية للمقرر - 5
1-1 1-1 1-2 - - - - - - - 
2-1 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

       

 . جدول املهام والتكاليف اليت يقيَّم فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي6

 م
)مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، اختبار، خطابة، تقدمي  التقوميمهمة 

 األسبوع احملدد له شفهي، إخل(
نسبته من التقومي 

 النهائي

 %10 كل أسبوع اإللقاء والعرض  1
 %10 (5األسبوع ) مراجع.حتليل ونقد  2
 %20 (12األسبوع ) تقدمي حبث خمتصر. 3
 %30 (14األسبوع ) تقدمي حبث تفصيلي. 4
 %30 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 5

 

 د. االرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:
التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس وطاقم  -1

 هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(:
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 )ثالث ساعات أسبوعية على األقل(. 3 
 الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس، )تبعاً جلدول أستاذ املقرر(.  - 1
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة الربيد اإللكرتوين.  - 2
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة وسائط التواصل االجتماعي.  - 3
 املتابعة من عمادة الكلية ورائسة القسم. - 4
  

 هـ. مصادر التعلم:
 الكتب املقررة:قائمة 

1 Zuidervaart, Lambert (2017). Art, education, and cultural renewal : essays in reformational 
philosophy, Montréal ; Kingston ; London ; Chicago : McGill-Queens University Press 

 .القاهرة، مصراهليئة املصرية للكتاب، . م1980-1930الرتبيَّة الفنيَّة يف مخسني عام (. م2006) زينب حممد، علي 2

3 Efland, Arthur D. (2000). A history of art education : intellectual and social currents in teaching 
the visual arts, New York : Teachers College Press, USA. 

4 Macdonald, Stuart (2004). The history and philosophy of art education, Cambridge: Lutterworth 
Press, USA. 

5 Smith, Peter (1996). The history of American art education : learning about art in American 
schools, Westport, Conn. : Greenwood Press, USA. 

6 Wilde, Carolyn (2002). A Companion to Art Theory, Blackwell Publishers Ltd, a Blackwell Publishing 
company, Oxford, UK. 

 قائمة املراجع املساندة األساسية )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 1
1-1 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-2 Visual Arts Research, University of Illinois Press, USA. 
1-3 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-4 International Journal of Education through Art، USA. 

1-5 Art Education, National Art Education Association, USA. 
1-6 Studies in Art Education, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 
 كلية الرتبيَّة الفنيَّة، جامعة حلوان، مصر.، جملة حبوث يف الرتبية الفنية والفنون 1-7

 ، جامعة حلوان، مصر.جملة علوم وفنون 1-8

 ، مصر.الفنجملة أمسيا، فرع اجلمعية اإلقليمية للتعلم عن طريق  1-9
 قائمة الكتب واملراجع املقرتحة )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 2
  األردن.. منشورات ضفاف ،بناء معيار إلعداد مدرسي الرتبيَّة الفنيَّةم(. 2014الربيعي، كرمي محيدي ) 2-1

2-2 
بية الفنَّية التنظيمي ) . (2005آل قّماش، قّماش علي ) بية الفنَّية يف كليات املعلمني وفق اجناه الرتَّ ، كلية رسالة ماجستري غري منشورة (:DBAEحتليل برانمج الرتَّ

بية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.  الرتَّ

بية الفنَّية ونظرايهتام(: 1996الزهراين، علي بن حيي ) 2-3  املسافر للنشر والتوزيع، جدة.، دار يف اتريخ الرتَّ

2-4 
بية الفنَّية املبنية على الفن بوصفه مادة دراسية وإمكانيات تطبيقها يف مدارس اململكة العربية السعودية:  .(2004الضوحيي، حممد حسني عبد هللا ) جملة نظرية الرتَّ

بية، النشر العلمي واملطابع، جامعة امللك سعود، الرايض. ص 15، اجمللدجامعة امللك سعود  .998-963، العلوم والدَّراسات الرتَّ
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2-5 
بية الفنَّية .م(2002)عمرو، كايد  ، جامعة الريموك، عماده البحث العلمي والدَّراسات العليا، األردن، 1، ع 29، م جملة دراسات :االجتاهات املعاصرة يف الرتَّ

 .103-88ص

 .241 -221، جامعة السلطان قابوس، عمان، صاآلداب والعلوم االجتماعيةجملة االجتاهات املعاصرة يف الرتبيَّة الفنيَّة: (. 2015. )حممد حممود، العامري 2-6

2-7 
بية االجتماعية " دراسة وصفية وحتليلية " .م(2001العمود، يوسف بن إبراهيم ) بية الفنَّية القائم على الرتَّ ، جامعة 1، العدد13، جملدجملة علوم وفنون :اجتاه الرتَّ

 .53-33حلوان، مصر، ص

2-8 
بية الفنَّية القائم على البيئة . م(2002العمود، يوسف بن إبراهيم ) بية وعلم النفس :االجتماعيةأثر فلسفة جون ديوي على اجتاه الرتَّ ، جملد جملة البحث يف الرتَّ

 .103-83، جامعة املنيا، مصر، ص 1، عدد16

2-9 
جملة  :م(. اجتاهات تطوير مناهج الرتبية الفنية أابن حركة إعادة صياغة مناهج التعليم العام كمدخل لتطوير مناهج الرتبية الفنية ابململكة2001ابجوده، محزة )

 .117-93. كلية الرتبية. جامعة حلوان. مصر. ص 4. ع4. موفنونحبوث 

2-10 
. D.B.A.Eهـ(. فاعلية أمنوذج للتدريب اإللكرتوين إلكساب معلمي ومعلمات الرتبية الفنية الكفاايت الالزمة يف ضوء االجتاه التنظيمي 1428احلريب، سهيل سامل )

 . كلية الرتبية. جامعة أم القرى.رسالة دكتوراه غري منشورة

2-11 
جملة جامعة امللك وأثره على حقل الرتبية الفنية.  DBAEتطوير اجتاه الرتبية الفنية املبنية على الفن بواسطة مادة دراسية  هـ(.1423العمود، يوسف بن إبراهيم )

 332-297. العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية. جامعة امللك سعود. الرايض. ص 15. اجمللدسعود

2-12 
بية الفنَّية  مفهوم أصول .(م1997) عبداجمليد، حممد فضل ، النشر العلمي واملطابع، اإلسالميةوالدَّراسات  الرتبوية ، لعلوم9م، جملة جامعة امللك سعود: املعاصرةالرتَّ

 .344-215جامعة امللك سعود، الرايض. ص 

2-13 Clahassey, Patricia (1986). Modernism, Post Modernism, and Art Education: Art Education, 39, No. 2 (Mar., 1986), pp. 44-48. 

2-14 
Yilmaz, K (2010). Postmodernism and its Challenge to the Discipline of History: Implications for History Education: Educational 
Philosophy & Theory. 42 (7). 

2-15 
Greer, W. Dwaine & Rush, Jean C. (1985).  A Grand Experiment: The Getty Institutes for Educators on the Visual Arts: Art Education, 38, 
No. 1 (Jan., 1985), pp. 24+33-35, National Art Education Association, USA. 

2-16 
Greer, W. Dwaine (1986). Hospers on Artistic Creativity: Journal of Aesthetic Education, 20, No. 4, 20th Anniversary Issue (Winter, 1986), 
pp. 62-64, University of Illinois Press, Illinois, USA. 

2-17 Lanier, Vincent (1985). Discipline-Based Art Education: Three Issues: Studies in Art Education, 26, No. 4 (Summer, 1985), pp. 253-256, 
National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 

2-18 Halstead, Marquita Fowler (2008) Discipline-Based Art Education: A Fresh Approach Teaching art: The Journal of Adventist Education, 
Oct-Nov, pp 43-47m MI, USA. 

2-19 Hamblen, Karen A. (1988). Approaches to Aesthetics in Art Education: A Critical Theory Perspective: Studies in Art Education, 29, No. 2 
(Winter, 1988), pp. 81-90, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 

2-20 
Hausman, Jerome J. (2007). The Rise and Fall of the J. Paul Getty Foundation's Programs in Art Education: Visual Arts Research, 33, No. 
1(64) (2007), pp. 4-13, University of Illinois Press, USA. 

 االجتماعي... إخل(:قائمة املصادر اإللكرتونية )مثاًل: مواقع اإلنرتنت، وسائل التواصل  3
 www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31 أخبار الفنون التشكيلية السعودية 1-3

 www.arteducators.org (Eاجلمعية الدولية للرتبية الفنية ) 2-3

 /http://www.davisart.com (Eجملة مدرسة الفنون ) 3-3

 http://www.ijea.org/articles.html (Eاجمللة الدولية للرتبية والفنون ) 4-3

  www.altshkeely.com جملة التشكيلي 5-3

 /http://sana.sy جملة احلياة التشكيلية 6-3

 /http://u-in-u.com (Eجملة عوامل الفن ) 7-3

 http://www.artsjournal.com/category/visual (Eجملة الفنون ) 8-3

 /https://www.internationalartist.com (Eجملة الفنان العاملي ) 9-3

 http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx املصريةقطاع الفنون التشكيلية  10-3

 www.art.gov.sa منتدى الرتبية الفنية 11-3

 www.fineartamerica.com (Eموقع الفن األمريكي املعاصر ) 12-3

http://www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31
http://www.arteducators.org/
http://www.davisart.com/
http://www.ijea.org/articles.html
http://www.altshkeely.com/
http://sana.sy/
http://u-in-u.com/
http://www.artsjournal.com/category/visual
https://www.internationalartist.com/
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx
http://www.art.gov.sa/
http://www.fineartamerica.com/
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 www.fineart.com (Eموقع الفن اجلميل ) 13-3

 http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine (Eدروس للفنانني على اإلنرتنت ) 14-3

 http://www.adabfan.com/magazine/category/composition جملة أدب وفن 15-3

 /http://artsgulf.com صحيفة فنون اخلليج 16-3

 www.metmuseum.org متحف املرتوبولتان للفن بنيويورك 17-3

 www.vam.ac.uk/index.html لندن -متحف فكتوراي والربت للفنون 18-3

 www.britishmuseum.org/default.aspx لندن -املتحف الربيطاين 19-3

 www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en فرنسا -متحف اللوفر 20-3

 www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm متحف الفن املصري احلديث 21-3

 www.moma.org متحف الفن احلديث بنيويورك 22-3

 www.sfmoma.org متحف الفن احلديث سانفرانيسكو 23-3

 https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar العراقية، اجملالت األكادميية العلمية 24-3

  https://ntieva.unt.edu//HistoryofArtEd/index.html (Eاتريخ الرتبيَّة الفنيَّة ) 25-3
  

 واألنظمة:مواد تعلم أخرى، مثل: الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر، أو األقراص املضغوطة، أو الربجميات، أو املعايري املهنية، أو اللوائح  4
 مواقع اإلنرتنت املرتبطة مبفردات املقرر. 1-4
 مواقع هيئات ومجعيات الفنون والتصميم والرتبية الفنية. 2-4
 أفالم تعليمية ملوضوعات مفردات املقرر. 3-4
 مناذج احملاكاة. 4-4
 برجميات تعليمية مرتبطة مبفردات املقرر. 5-4
 البصرية املتنوعة واملرتبطة مبفردات املقرر.العروض  6-4
 تطبيقات قوقل. 7-4
 موقع اليوتيوب لعرض بعض مفردات املقرر النظرية. 8-4
 العروض الواثئقية املرتبطة مبفردات املقرر. 9-4
 وثيقة الفنون للتعليم العام احمللية والعاملية. 10-4

 

 املرافق املطلوبة-و
 يوتر، ... إخل(.احتياجات املقرر مبا يف ذلك حجم الفصول الدراسية واملعامل )مثاًل: عدد املقاعد يف الفصول الدراسية واملعامل، مدى توفر أجهزة الكمبحدد 

 ( طالب.10مقرتح أن يكون عدد طالب اجملموعة )
 معامل إيضاح، ... إخل(:املرافق التعليمية )مثاًل: فصول دراسية، معامل، قاعات عرض أو  1
 قاعة دراسية جمهزة مبواصفات عاملية تضمن الصحة والسالمة لتدريس املقرر. 1-1
 توفري التهوية واإلضاءة الصحية. 2-1
 إحدث األجهزة التقنية. 3-1
 كراسي وطالوالت تكفي عدد الطالب. 4-1
 شبكة إنرتنت عامة. 5-1
 (، أجهزة العرض، السبورة الذكية، برامج الكمبيوتر، ... إخل(:AVاحلاسوبية )مثاًل: أجهزة الصوت والصورة )لتجهيزات ا 2
 كمبيوتر )مع إنرتنت مفتوح(. 1-2

http://www.fineart.com/
http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine
http://www.adabfan.com/magazine/category/composition
http://artsgulf.com/
http://www.metmuseum.org/
http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.britishmuseum.org/default.aspx
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm
http://www.moma.org/
http://www.sfmoma.org/
https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
https://ntieva.unt.edu/HistoryofArtEd/index.html
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 سبورة للعروض الضوئية. 2-2
 سبورة تفاعلية. 3-2
 جهاز بروجكرت للعرض. 4-2
 طابعة ملونة. 5-2
 إلكرتونية مرتبطة ابملقرر.برامج  6-2
 موارد أخرى )مثاًل: إذا املطلوب معدات خمترب معينة فحدد االحتياجات أو أرفق قائمة(: 3
 سبورة حائط. 1-3
 أقالم وممحاة سبورة. 2-3
 جهاز عرض الكامريا الواثئقية. 3-3
 مناذج وعينات نظرية. 4-3
12-3 - 

 

 الدراسي وإجراءات تطويرهز.  تقومي املقرر 
 فعالية التدريس: حولاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  1
 تقدمي تقارير مكتوبة حول فعالية التدريس. 1-1
 تقاش مفتوح حول فعالية التدريس. 2-1
 عمل استبانة لقياس مستوى حتصيل الطالب يف املقرر من خالل االختبارات والتكليفات السابقة.  3-1
 رأي زميل آخر كان يدرس الطالب متطلباً سابقاً. 4-1
 :العلمي اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 2
 حتليل االختبارات. 1-2
 التقدير.قوائم  2-2
 كتابة تقرير يتضمن مرئيات األستاذ يف املقرر. 3-2
 املراجعة الداخلية الدورية للمقرر. 4-2
 التقومي الذايت للربانمج. 5-2
 املقارانت املرجعية يف األقسام املماثلة السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر. 6-2
 التدريس: عمليات حتسني 3
 تحديث املصادر واملراجع بشكل دوري.ال 1-3
 تحديث أوعية البحث واملصادر اإللكرتونية.ال 2-3
 لعمل بتوصيات أستاذ املقرر واللجان ونتائج الدراسات. اال 3-3
 ورش عمل ألساتذة املقرر.ال 4-3
 ستضافة اخلرباء يف جمال التخصص.اال 5-3
 الدراسات واألحباث املرتبطة ابملقرر.تابعة اجلديد يف جمال امل 6-3
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.ال 7-3
 ملقارنة ابملعايري العاملية للمقرر الدراسي واليت هتدف لتحسني جودة املنتج التعليمي.اال 8-3

4 
هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، أو تبادل تصحيح عمليات التحقق من مستوايت إجناز الطلبة )مثاًل: مراجعة التصحيح من قبل عضو 

 االختبارات، أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس يف مؤسسة تعليمية أخرى(:
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 منوذج اإلجابة النموذجية الصحيحة لالختبارات. 1-4
 قوائم التقدير. 2-4

 تقييم املشاريع والتكليفات. 3-4

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني. 4-4

 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. 5-4

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف التقومي لكل طالب. 6-4

 الطالب مقارنة مبحكات مثل: )درجات أقرانه، نسبة احلضور، موعد احملاضرة(.استخدام الطرق اإلحصائية ملقارنة نتائج  7-4

 تدقيق األسئلة من قبل أستاذ املقرر.  8-4

 صف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسني: 5
 احلديثة.مراجعة وتطوير املقرر مبا يتناسب مع الواقع واملتغريات  1-5
 مقارنة مفردات املقرر مبقررات مماثلة يف جامعات حملية وعاملية. 2-5
 دورات تطويرية ألعضاء هيئة التدريس. 3-5
 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطالب. 4-5
 التغذية الراجعة القائمة على االساليب االحصائية.إجراء التعديالت الالزمة بناء على  5-5
 املقارانت املرجعية احمللية والعاملية للربامج املشاهبة. 6-5
 توصيات نتائج ورش العمل والندوات واملؤمترات املتخصصة.  7-5
 اللقاءات الدورية ابلطالب املتميزين ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية.  8-5

 تصميم النموذج وتطويره: د. قمّاش بن علي آل قمّاش   
 د. عبد هللا بن دخيل هللا بن عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 1440-2-2 التاريخ
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 السعوديةاململكة العربية 
 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي

 
  الدراسي قرراملتوصيف  

 دراسات يف علم اجلمال.
Studies in Aesthetics 

 

 

 14/02/1439 اتريخ التقرير     .أم القرىجامعة  التعليمية: املـؤسسـة. 1
 برانمج الدكتوراه الرتبيَّة الفنيَّةقسم       .الرتبيةكلية  :مــــقســة/الــــــــــالكلي. 2
   

 أ( التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
 3-0204712ترف  )رمز املقرر( دراسات يف علم اجلمال. :عنوان املقرر ورمزه -1
 )نظري( 3 عدد الساعات املعتمدة: -2
 .الرتبيَّة الفنيَّة دكتوراه ضمنه املقرر الدراسي:الربانمج أو الربامج الذي يقدم  -3
 )حبسب توزيع اجلدول من قبل القسم(. اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي: -4
 املستوى األول -السنة األوىل  املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -5
 ال يوجد. املقرر )إن وجدت(:املتطلبات السابقة هلذا  -6
 - املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: -7
 مبىن قسم الرتبيَّة الفنيَّة :مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية -8
  يف املكان املناسب(:  ☒  أمناط التعليم )ضع إشارة -9

 %100 الـنـســــبـــــة؟ ☒ التقليديالفصل الدراسي  .ت

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ (واإللكرتوين)تقليدي تعليم مدمج  .ث

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ تعليم عن بعد .ح

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ الـمراسلة .ذ
 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ أخرى:  هـ.

 ملحوظات:
.... 

   

 ب( األهداف
 اهلدف الرئيسي هلذا املقرر؟ما  -1

 .مناقشة القضااي الفلسفية يف علم اجلمال عرب التاريخ الفلسفي له -1
 للظواهر اجلمالية واإلبداعية يف العصور الفنية وخاصة يف الفن احلديث واملعاصر.البحث يف النظرايت اجلمالية املفسرة  -2
 .احلداثة وما بعد احلداثةاجلمال ونظرايته يف عصري مناقشة قضااي  -3
 يف تعليم الفن والرتبية الفنية. ةمناقشة التطبيقات اجلمالي -4
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 .القضااي املتصلة بعلم اجلمال وثقافة اجملتمعدراسة  -5 
رتنت، أو تغيريات يف صف ابختصار أي خطط تنفَّذ لتطوير وحتسني املقرر. )مثاًل: زايدة استخدام املراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات، أو شبكة اإلن 2

 علمية جديدة يف اجملال العلمي( 2حمتوى املقرر بناًء على 
 أحباث.حتديث املقرر ابالطالع على ما يرتبط ابملقرر من دراسات و   •

 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال املقرر.  •

 استخدام اإلنرتنت، حمركات البحث وقواعد املعلومات لتطوير احملتوى املعريف واملرئي للمقرر.  •

 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال مهنة تعليم الفنون.  •

 التجارب التطبيقية املعاصرة يف اجملال.اإلطالع على   •

 الزايرات امليدانية للمؤسسات ذات العالقة مبحتوايت املقرر.  •

 استخدام الربجميات واملواقع اليت حتتوي على تدريب ومتارين وتطبيقات عملية يف املقرر.  •

 دوري.مقارنة حمتوايت املقرر مع املقررات املشاهبة يف جامعات أخرى بشكل   •
   

 :ج( وصف املقرر )ملحوظة: ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر يف دليل أو نشرة الربانمج(
 :وصف املقرر

املفاهيم الطالب على يهدف املقرر إىل عرض جمموعة من نظرايت علم اجلمال، اليت اهتمت بتحليل وتفسري الظواهر اإلبداعية يف الفن احلديث واملعاصر. وسيتعرف 
 ل يف جمال تعليم الفن والرتبية الفنية.الفكرية يف جمال فلسفة الفن وعلم اجلمال، وخاصة يف فرتة احلداثة وما بعد احلداثة. ابإلضافة إىل مناقشة ممارسات وتطبيقات علم اجلما

   

 . قائمة املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها:1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات: م

استعراض خطة التدريس: و  متهيد حول أمهية املقرر وخلفية عامة عن مفهوم علم اجلمال يف الدراسات املعاصرة. 1
 3 أسبوع تعريف ابملقرر، األهداف، واملواضيع، واألنشطة، واملتطلبات، والتقييم، واملادة العلمية.

، )نظرية احملاكاة، النظرية الشكلية، النظرية االنفعاليةللفن احلديث مثل: خلفية اترخيية عن النظرايت اجلمالية  2
 (.النظرية املفتوحة

 6 أسبوعان

3 
قضااي يف فلسفة اجلمال. )املفهوم اجلديد للجمال والفن، موضوعات علم اجلمال مثل القبح يف الفن، الفن 

ا، اجلمالية اإلشرتاكية، اجلمالية الفينومنولوجي ومنهاج علم اجلمال مثل: علم اجلمال النفسي،واألخالق. 
 اإلسالمية(.

 12 أسابيع 4

، السيميائية، النظرية العدمية، النظرية البنيوية)نظرية لفنون ما بعد احلداثة مثل: خلفية اترخيية عن النظرايت اجلمالية  4
 (.الداللية، نظرية مابعد البنيوية، نظرية نسف البنيوية، النظرية األيقونيةنظرية لا

 6 أسبوعان

 6 أسبوعان قضااي مجالية يف فنون ما بعد احلداثة )العدمية، عناصر الفن، الفن واجملتمع(. 5

اتريخ الفن أبمريكا، مع أجتاه . )البداايت مع تدريس مناقشة ممارسات وتطبيقات علم اجلمال عند تعليم الفن 6
 .احلرية اإلبداعية، مع املناهج املعتمدة على التنظري املعريف، مع مناهج املعايري(

 9 أسابيع 3

 3 أسبوع االختبار النهائي 7
- 

 . مكوانت املقرر الدراسي )إمجايل ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:2
 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 
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ساعات 
 التدريس

 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45

ساعات 
 معتمدة

 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45

       
 اإلضافية املتوقعة من الطالب يف األسبوع:. ساعات التعلم 3
 )ثالث ساعات( يف األسبوع. 3
 

 . خمرجات التعّلم للمقرر حسب جماالت التعلم وفق اإلطار الوطين للمؤهالت ومواءمتها مع طرق التقومي واسرتاتيجيات التدريس:4
 الوطين للمؤهالت، مرقمة يف العمود األمين.يف اجلدول التايل أدرجْت جماالت التعلم اخلمسة وفق اإلطار 

 أدرج خمرجات التعلم املناسبة القابلة للقياس، واملطلوب حتققها يف جماالت التعلم املالئمة )انظر األمثلة املقرتحة حتت اجلدول(. أواًل:
 جوة.أدرج اسرتاتيجيات التدريس املساندة املتالئمة مع طرق التقومي وخمرجات التعلم املر  اثنيًا:
اتيجية تدريس أن تتناغم سوايً وبشكل أدرج طرق التقومي املناسبة اليت تقيس وتُقَيم خمرج التعلم بدقة. ينبغي لكل خمرج من خمرجات التعلم للمقرر وكل طريقة تقومي وكل اسرت  اثلثًا:

 من كل جمال من جماالت التعلم.(منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. )ليس ابلضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي خمرجات تعلم 
 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. معرفة التطورات التارخيية ملوضوعات املقرر واألطوار اليت مرت هبا. 1-1
 كتابة التقارير. ورش العمل. األعمال والنماذج املرتبطة ابملقرر وصياغاهتا.حتليل  1-2
 تنفيذ التكليفات. التعليم الذايت. بناء النماذج واهلياكل النظرية املرتبطة ابملقرر. 1-3
 ملف اإلجناز. اإللكرتوين.التعليم  القدرة على توظيف الدراسات األجنبية يف املشاريع املرتبطة ابملقرر. 1-4
 التقومي املستمر. احلوار واملناقشة. اإلملام أببرز النظرايت واالجتاهات والنماذج املعاصرة املرتبطة مبوضوعات املقرر. 1-5
 النقدية.الكتابة  التعلم النشط. التعرف على أبرز األساليب املنهجيات العلمية املتبعة لدراسة املقرر. 1-6
 التقدم يف املشاريع. التعليم التعاوين. التعرف على أبرز األساليب املنهجيات العلمية املتبعة لدراسة املقرر. 1-7
 قياس التفاعل االجتماعي. املشاريع الفردية. حتديد التمييز النوعي للمضامني واملفاهيم املرتبطة ابملقرر. 1-8
 تقييم التكليفات. حل املشكالت. املشاريع والدراسات املرتبطة ابملقرر.تقومي ونقد  1-9

 التعلم ابإلكتشاف. اإلملام ابآلراء الفلسفية والفكرية املرتبطة ابملقرر. 1-10
اإللتزام مبنهجية البحث 

 العلمي.
 املهارات اإلدراكية 2

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. الوعي ابلقضااي املرتبطة ابملقرر. 2-1
 التقومي املستمر. ورش العمل. حيلل القرائن واملتغريات أبسلوب علمي مربر. 2-2

2-3 
حتلل األعمال والنماذج يف ضوء القضااي الفلسفية واألخالقية املرتبطة مبوضوعات 

 املقرر.
 التفاعل يف احملاضرة. احملاضرة.

2-4 
اإلملام أبساليب النقد العلمي واستخداماته يف تقييم احملتوايت العلمية املرتبطة 

 ابملقرر.
 التقدم يف املشاريع. احلوار واملناقشة.
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 الوقائع احلرجة. التعلم النشط. حتليل تطور النماذج واملمارسات يف ضوء بعض النظرايت أو االجتاهات. 2-5
 رصد التطور. التعليم الذايت. اجلهود العلمية الفكرية والفلسفية السابقة يف جمال املقرر.تقدير قيمة  2-6
 النصائح واإلرشادات. التعلم ابإلكتشاف. معرفة وتقدير استخدام األداة املثلى حلل املشكلة. 2-7
 قائمة املعايري. التعليم اإللكرتوين. التمكن من ربط النظرية ابلتطبيق من خالل التكليفات. 2-8
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 االختبارات. احلوار واملناقشة. االستماع إىل األقران بعمق وتفهم وجهات نظرهم. 3-1
 التفاعل يف احملاضرة. التفكري الناقد. امتالك القدرة يف أقناع األخرين بوجهات النظر املدعمة ابلبحث العلمي. 3-2
 تقييم األقران. االستقراء. التعامل مع األفكار البحثية بكفاءة أثناء العمل يف جمموعات. 3-3
 النصائح واإلرشادات. العصف الذهين. اإلستقاللية يف التفكري واإلجناز. 3-4
 الوقائع احلرجة. االستنباط. االسرتاتيجيات املختلفة.تقبل النقد اإلكادميي من خالل  3-5

3-6 
استخدام أساليب التعليم يف املقرر مبا يعزز القدرة على احلوار وتوليد وتنظيم 
 األفكار ومناقشة املشكالت لعزيز الثقة ابلنفس املربرة علمياً وربط التعلم ابلواقع.

 التقوية.لقاءات  خرائط املفاهيم.

 التقييم املشرتك. املشاريع اجلماعية. حتمل مسؤلية البحث عن دراسات واجتاهات جديدة وتطويرها. 3-7

3-8 
امتالك رؤية حول تنمية الوعي األكادميي يف البيئات املختلفة ولدى خمتلف 

 التوزيع اإلجباري. مثلث اإلستماع. فئات اجملتمع.

 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
 إجناز التكليفات اإللكرتونية. املناقشة واحلوار اإللكرتونية. التعامل مع املنصات املعرفية والعلمية املختلفة. 4-1
 تقييم التكاليف اإللكرتونية. اإللكرتوين.التطبيق العملي  إتقان أهم استخدامات احلاسب يف عرض بعض مفردات املقرر. 4-2
 إتقان البحث ابإلنرتنت. تنفيذ التكليفات اإللكرتونية. معرفة بعض الربامج احلاسوبية اليت ختدم أهداف املقرر. 4-3
 املالحظة املباشرة. ابإلنرتنت.التدريب على البحث  إمتالك مهارات البحث عن مصادر املعلومات التقليدية واملعاصرة. 4-4

 استخدام اإلنرتنت يف تطوير املهارات البحثية. 4-5
التدريب على توثيق األعمال 

 واملشاريع إلكرتونياً.
إتقان استخدام أوامر 

 الربانمج احلاسويب.
 التقومي املستمر. اإللكرتونية.قواعد البياانت  إمتالك التنظري الفلسفي لتفسري التواصل  العلمي. 4-6
 قائمة معايري التقييم. املقارانت املرجعية اإللكرتونية. تطوير النماذج واألدوات التقليدية املرتبطة ابملقرر إلكرتونياً. 4-7
 حركية-املهارات النفس 5

5-1 
ممارسات تدريبية مناسبة تفسري احملتوى الفين واملفاهيم ذات الصلة وترمجتها إىل 

 املالحظة املباشرة. التطبيق العملي. للحاجة.

 طريقة املشاريع. القدرة على إدارة احلوارات العلمية التطبيقية. 5-2
القدرة على التخطيط 

 للعمل.

5-3 
القدرة على تصميم اجلدوال واألشكال والرسوم البيانية املرتبطة ابملشكالت 

 التقدم يف املشاريع. النمذجة. والقضااي املدروسة.

5-4 - - - 
 

 )توضع خمرجات املقرر يف العمود األيسر وتوضع خمرجات الربانمج يف األعلى(.زاوج بني املخرجات التعُلمَية للربانمج واملخرجات التعُلمَية للمقرر - 5
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1-1 1-1 1-2 - - - - - - - 
2-1 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

       

 . جدول املهام والتكاليف اليت يقيَّم فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي6

 م
)مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، اختبار، خطابة، تقدمي  التقوميمهمة 

 األسبوع احملدد له شفهي، إخل(
نسبته من التقومي 

 النهائي

 %10 (2األسبوع ) كل أسبوع.  -اإللقاء والعرض  1
 %10 (5األسبوع ) حتليل ونقد مراجع. 2
 %10 (12األسبوع ) تقرير ميداين ملعرض معاصر. 3
 %20 (14األسبوع ) مشروع هنائي 4
 %50 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 5

 

 د. االرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:
هيئة التدريس وطاقم التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء ترتيبات إاتحة أعضاء  -1

 هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(:
 )ثالث ساعات أسبوعية على األقل(. 3 
 الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس، )تبعاً جلدول أستاذ املقرر(.  - 1
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة الربيد اإللكرتوين.  - 2
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة وسائط التواصل االجتماعي.  - 3
 املتابعة من عمادة الكلية ورائسة القسم. - 4
  

 هـ. مصادر التعلم:
 الكتب املقررة:قائمة 

 . 1. املؤسسة اجلامعية للدراسات والتوزيع والنشر. بريوت. طيف اجلماليات حنو رؤية جديدة إىل فلسفة الفن(. 1990أبو ملحم، علي. ) 1

 . ترمجة حممود قاسم. دار الكشاف للنشر والطباعة. بريوت_لبنان.الفلسفة املعاصرة اجتاهات(. 1998رييه، إميل. )ب 2

. املؤسسة اجلامعية للدراسات اخلربة اجلمالية "دراسة يف فلسفة اجلمال الظاهراتية" هيدجر سارتر. ومريلوبونيت. ودوفرين إجناردن(. 1992توفيق، سعيد. ) 3
 والنشر والتوزيع. بريوت. 

 . دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. اإلسكندرية.علم اجلمال وقضاايه(. 2006خضر، هالة حمجوب. ) 4

 . القاهرة.اهليئة املصرية العامة للكتاب. فؤاد زكراي :ترمجة .النقد الفين دراسة مجالية وفلسفية (.1981. )جريوم ،ستولنيتز 5



 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

74 

 

-http://www.muslim. بريوت: املكتب االسالمي. نسخة االلكرتونية. الظاهرة اجلمالية يف اإلسالم(. 1986الشامي، صاحل أمحد. ) 6

library.com/arabic/  م.9/6/2016.مت اسرتجاعها 6451املكتبة االسالمية االلكرتونية الشاملة. العدد 

 . دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. األسكندرية_ القاهرة. الفن والقيم اجلمالية بني املثالية واملادية(. 2001الصباغ، رمضان. ) 7

 بريوت. .. دار النهضة العربية للطباعة والنشرفلسفة اجلمال يف الفكر املعاصر(. 1980العشماوي، حممد زكي. ) 8

 .3ط . القاهرة.غريب. دار اجلمال مقدمة يف علم(. 1998ة حلمي. )مطر، أمري  9

 . دار املعارف. القاهرة.فلسفة اجلمال(. 2003حلمي. )ة مطر، أمري  10

 . مكتبة غريب. القاهرة.علم اجلمالحممد، وفاء إبراهيم. )د، ت(.  11

 . مكتبة االجنلو. القاهرة.علم اجلمال(. 1970جماهد، جماهد عبد املنعم. ) 12

13 Doss, Erika (2017).  American Art of the 20th-21st Centuries, Oxford University Press, New York, 

USA. 

 قائمة املراجع املساندة األساسية )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 1
1-1 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-2 Visual Arts Research, University of Illinois Press, USA. 
1-3 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-4 International Journal of Education through Art، USA. 

1-5 Art Education, National Art Education Association, USA. 
1-6 Studies in Art Education, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 
 كلية الرتبيَّة الفنيَّة، جامعة حلوان، مصر.، جملة حبوث يف الرتبية الفنية والفنون 1-7

 ، جامعة حلوان، مصر.جملة علوم وفنون 1-8

 ، مصر.الفنجملة أمسيا، فرع اجلمعية اإلقليمية للتعلم عن طريق  1-9
 قائمة الكتب واملراجع املقرتحة )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 2
 . 1. املنظمة العربية للرتمجة. مركز دراسات الوحدة العربية. بريوت. ط. ترمجة: فتحي إنقزوفكرة الفينومينولوجيا(. 2007إدموند هوسرل. ) 2-1

2-2 
. حبث منشور. سلسلة جملة علوم الرتبية _ املخطط االستعجايل يف املنهجية الظاهراتية وخطوات تطبيقها على الظواهر الرتبوية(. 2010أميم، عبد اجلليل. )

 . 42للرتبية والتكوين العدد 

 . ترمجة: أنور عبدالعزيز. دار النهضة. القاهرة.حبث يف علم اجلمال(. 1970برتسليمي، جان.) 2-3

 . العدد الثالث. 26. جملة جامعة دمشق. اجمللد اخلربة اجلمالية وأبعادها الرتبوية يف فلسفة جون ديوي( 2010جيدوري، صابر. ) 2-4

 .693_ صـ 586_ العدد األول والثاين صـ25. حبث منشور، جملة جامعة دمشق_ اجمللد مفهوم التحليل عند جورج ادوراد مور(. 2009درويش، هباء. ) 2-5

2-6 
طنطا_ القاهرة. . حبث منشور، جملة كلية الرتبية جبامعة املنهج الظاهرايت هلوسرل ومشكلة املنهج يف البحث الرتبوي(. 1990عبد املنعم، حمي الدين عبداملنعم. )

 .36_ صـ 37صـ 

 . عامل املعرفة. العني: االمارات العربية املتحدة.التفضيل اجلمايل(. 2001عبد احلميد، شاكر. ) 2-7

 القاهرة. .. مكتبة مدبويلفلسفة اجلمال ودور العقل يف األبداع الفين(. 1999عبده، مصطفى. ) 2-8

 وزارة الثقافة_ بدمشق. اجلمايل والفين.(. 1991نصر، شاهر أمحد. ) 2-9

َمَّالية الرتبيَّة. (2006) عوض حممد؛ الرتتوري، هللا عبد حممود اخلوالدة، 2-10 َمَّال نفس علجم اجلج  ، األردن.عّمان الشروق، دار ،اجلج

2-11 
Brown, Neil (1993). Art Education and the Mutation of Art: Visual Arts Research, 19, No. 1(37) (Spring 1993), pp. 63-84, University of 
Illinois Press, Illinois, USA. 

2-12 
Brutger, Jim (2011) AESTHETIC SCANNING: professor. Jim Brutger's Art Education Resource Page in internet: 
http://www.d.umn.edu/artedu/scan.html  

http://www.d.umn.edu/artedu/scan.html
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2-13 Clahassey, Patricia (1986). Modernism, Post Modernism, and Art Education: Art Education, 39, No. 2 (Mar., 1986), pp. 44-48. 

2-14 
Frawley, J. Timothy (2013). Aesthetic Education: Its Place in Teacher Training: Art Education, 66, Issue 3, May2013, p22-28, National Art 
Education Association, USA. 

2-15 
Greer, W. Dwaine & Rush, Jean C. (1985).  A Grand Experiment: The Getty Institutes for Educators on the Visual Arts: Art Education, 38, 
No. 1 (Jan., 1985), pp. 24+33-35, National Art Education Association, USA. 

2-16 
Greer, W. Dwaine (1986). Hospers on Artistic Creativity: Journal of Aesthetic Education, 20, No. 4, 20th Anniversary Issue (Winter, 1986), 
pp. 62-64, University of Illinois Press, Illinois, USA. 

 
Greer, W.D. (1984). Discipline-based art education: approaching art as a subject of study: Studies in Art Education, 25(4), 212-218, 
National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 

 
Halstead, Marquita Fowler (2008) Discipline-Based Art Education: A Fresh Approach Teaching art: The Journal of Adventist Education, 
Oct-Nov, pp 43-47m MI, USA. 

 
Hamblen, Karen A. (1988). Approaches to Aesthetics in Art Education: A Critical Theory Perspective: Studies in Art Education, 29, No. 2 
(Winter, 1988), pp. 81-90, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 

 
Hausman, Jerome J. (2007). The Rise and Fall of the J. Paul Getty Foundation's Programs in Art Education: Visual Arts Research, 33, No. 
1(64) (2007), pp. 4-13, University of Illinois Press, USA. 

 
Hewett, Gloria (1985) A Questioning Strategy for Aesthetic Scanning: Marilyn Zurmuehlin Working Papers in Art Education 4 (1): 49-53, 
USA. 

 
Lanier, Vincent (1985). Discipline-Based Art Education: Three Issues: Studies in Art Education, 26, No. 4 (Summer, 1985), pp. 253-256, 
National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 

 Laurence, P. J. (1975). Competencies for teaching: Classroom instruction. Belmont, CA: Wadsworth, USA 

 
Lovano-Kerr, Jessie (1985). Implications of DBAE for University Education of Teachers: Studies in Art Education, 26, No. 4 (Summer, 1985), 
pp. 216-223, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 

 
Maitland-Gholson, Jane (1986). Theory, Practice, Teacher Preparation, and Discipline-Based Art Education: Visual Arts Research, 12, No. 
2(24) (Fall 1986), pp. 26-33, University of Illinois Press, USA. 

 
Risatti, Howard (1987) Art Criticism in Discipline-Based Art Education: Journal of Aesthetic Education, Vol. 21, No. 2, Sum, pp. 217-225, , 
University of Illinois Press, Illinois, USA. 

 
Russell, Robert L. (1986). The Aesthetician as a Model in Learning about Art: Studies in Art Education, 27, No. 4 (Summer, 1986), pp. 186-
197, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 

 
Smith, R.A. (1979). On the third realm concepts and aesthetic education: Journal of Aesthetic Education, 13,(1), 6-11. University of Illinois 
Press, Illinois, USA. 

 
Sharp, P.O. (1981), The development of aesthetic response in early education, (Doctoral dissertation, Stanford University, 1981). 
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Victoria, Pavlou (2013). Investigating interrelations in visual arts education: Aesthetic enquiry, possibility thinking and creativity: 
International Journal of Education through Art, Mar2013, Vol. 9 Issue 1, p71-88. 

 التواصل االجتماعي... إخل(:قائمة املصادر اإللكرتونية )مثاًل: مواقع اإلنرتنت، وسائل  3
 www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31 أخبار الفنون التشكيلية السعودية 1-3

 www.arteducators.org (Eاجلمعية الدولية للرتبية الفنية ) 2-3

 /http://www.davisart.com (Eجملة مدرسة الفنون ) 3-3

 http://www.ijea.org/articles.html (Eاجمللة الدولية للرتبية والفنون ) 4-3

  www.altshkeely.com جملة التشكيلي 5-3

 /http://sana.sy جملة احلياة التشكيلية 6-3

 /http://u-in-u.com (Eجملة عوامل الفن ) 7-3

 http://www.artsjournal.com/category/visual (Eجملة الفنون ) 8-3

 /https://www.internationalartist.com (Eجملة الفنان العاملي ) 9-3

 http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx املصريةقطاع الفنون التشكيلية  10-3

 www.art.gov.sa منتدى الرتبية الفنية 11-3

 www.fineartamerica.com (Eموقع الفن األمريكي املعاصر ) 12-3

 www.fineart.com (Eموقع الفن اجلميل ) 13-3

 http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine (Eدروس للفنانني على اإلنرتنت ) 14-3

 http://www.adabfan.com/magazine/category/composition جملة أدب وفن 15-3

 /http://artsgulf.com صحيفة فنون اخلليج 16-3

http://www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31
http://www.arteducators.org/
http://www.davisart.com/
http://www.ijea.org/articles.html
http://www.altshkeely.com/
http://sana.sy/
http://u-in-u.com/
http://www.artsjournal.com/category/visual
https://www.internationalartist.com/
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx
http://www.art.gov.sa/
http://www.fineartamerica.com/
http://www.fineart.com/
http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine
http://www.adabfan.com/magazine/category/composition
http://artsgulf.com/
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 www.metmuseum.org متحف املرتوبولتان للفن بنيويورك 17-3

 www.vam.ac.uk/index.html لندن -متحف فكتوراي والربت للفنون 18-3

 www.britishmuseum.org/default.aspx لندن -املتحف الربيطاين 19-3

 www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en فرنسا -متحف اللوفر 20-3

 www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm متحف الفن املصري احلديث 21-3

 www.moma.org متحف الفن احلديث بنيويورك 22-3

 www.sfmoma.org متحف الفن احلديث سانفرانيسكو 23-3

 https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar العراقية، اجملالت األكادميية العلمية 24-3

25-3 --  

  

 نظمة:مواد تعلم أخرى، مثل: الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر، أو األقراص املضغوطة، أو الربجميات، أو املعايري املهنية، أو اللوائح واأل 4
 مواقع مشاهري الفنانني على اإلنرتنت ووسائط التواصل االجتماعي. 1-4
 مواقع اإلنرتنت اخلاصة بعرض اتريخ الفن. 2-4
 أفالم تعليمية ملوضوعات مفردات املقرر. 3-4
 مناذج احملاكاة. 4-4
 برجميات تعليمية مرتبطة مبفردات املقرر. 5-4
 املتنوعة واملرتبطة مبفردات املقرر.العروض البصرية  6-4
 تطبيقات قوقل. 7-4
 برجميات لعرض األعمال الفنية. 8-4
 مواقع عرض األعمال الفنية اإلفرتاضية على اإلنرتنت. 9-4
 العروض النقدية ألعمال الفن. 10-4

 

 املرافق املطلوبة-و
 الفصول الدراسية واملعامل )مثاًل: عدد املقاعد يف الفصول الدراسية واملعامل، مدى توفر أجهزة الكمبيوتر، ... إخل(.حدد احتياجات املقرر مبا يف ذلك حجم 

 ( طالب.10مقرتح أن يكون عدد طالب اجملموعة )
 املرافق التعليمية )مثاًل: فصول دراسية، معامل، قاعات عرض أو معامل إيضاح، ... إخل(: 1
 دراسية جمهزة مبواصفات عاملية تضمن الصحة والسالمة لتدريس املقرر.قاعة  1-1
 توفري التهوية واإلضاءة الصحية. 2-1
 إحدث األجهزة التقنية. 3-1
 كراسي وطالوالت تكفي عدد الطالب. 4-1
 شبكة إنرتنت عامة. 5-1
 أجهزة العرض، السبورة الذكية، برامج الكمبيوتر، ... إخل(:(، AVلتجهيزات احلاسوبية )مثاًل: أجهزة الصوت والصورة )ا 2
 كمبيوتر )مع إنرتنت مفتوح(. 1-2
 سبورة للعروض الضوئية. 2-2
 سبورة تفاعلية. 3-2
 جهاز بروجكرت للعرض. 4-2
 طابعة ملونة. 5-2

http://www.metmuseum.org/
http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.britishmuseum.org/default.aspx
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm
http://www.moma.org/
http://www.sfmoma.org/
https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
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 برامج إلكرتونية مرتبطة ابملقرر. 6-2
 املطلوب معدات خمترب معينة فحدد االحتياجات أو أرفق قائمة(:موارد أخرى )مثاًل: إذا  3
 سبورة حائط. 1-3
 أقالم وممحاة سبورة. 2-3
 جهاز عرض الكامريا الواثئقية. 3-3
 مناذج وعينات نظرية. 4-3
12-3 - 

 

 ز.  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 فعالية التدريس: حولاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  1
 تقدمي تقارير مكتوبة حول فعالية التدريس. 1-1
 تقاش مفتوح حول فعالية التدريس. 2-1
 عمل استبانة لقياس مستوى حتصيل الطالب يف املقرر من خالل االختبارات والتكليفات السابقة.  3-1
 رأي زميل آخر كان يدرس الطالب متطلباً سابقاً. 4-1
 :العلمي اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 2
 حتليل االختبارات. 1-2
 التقدير.قوائم  2-2
 كتابة تقرير يتضمن مرئيات األستاذ يف املقرر. 3-2
 املراجعة الداخلية الدورية للمقرر. 4-2
 التقومي الذايت للربانمج. 5-2
 املقارانت املرجعية يف األقسام املماثلة السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر. 6-2
 التدريس: عمليات حتسني 3
 تحديث املصادر واملراجع بشكل دوري.ال 1-3
 تحديث أوعية البحث واملصادر اإللكرتونية.ال 2-3
 لعمل بتوصيات أستاذ املقرر واللجان ونتائج الدراسات. اال 3-3
 ورش عمل ألساتذة املقرر.ال 4-3
 ستضافة اخلرباء يف جمال التخصص.اال 5-3
 الدراسات واألحباث املرتبطة ابملقرر.تابعة اجلديد يف جمال امل 6-3
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.ال 7-3
 ملقارنة ابملعايري العاملية للمقرر الدراسي واليت هتدف لتحسني جودة املنتج التعليمي.اال 8-3

4 
هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، أو تبادل تصحيح عمليات التحقق من مستوايت إجناز الطلبة )مثاًل: مراجعة التصحيح من قبل عضو 

 االختبارات، أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس يف مؤسسة تعليمية أخرى(:
 منوذج اإلجابة النموذجية الصحيحة لالختبارات. 1-4
 قوائم التقدير. 2-4

 تقييم املشاريع والتكليفات. 3-4

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني. 4-4
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 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. 5-4

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف التقومي لكل طالب. 6-4

 الطالب مقارنة مبحكات مثل: )درجات أقرانه، نسبة احلضور، موعد احملاضرة(.استخدام الطرق اإلحصائية ملقارنة نتائج  7-4

 تدقيق األسئلة من قبل أستاذ املقرر.  8-4

 صف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسني: 5
 احلديثة.مراجعة وتطوير املقرر مبا يتناسب مع الواقع واملتغريات  1-5
 مقارنة مفردات املقرر مبقررات مماثلة يف جامعات حملية وعاملية. 2-5
 دورات تطويرية ألعضاء هيئة التدريس. 3-5
 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطالب. 4-5
 التغذية الراجعة القائمة على االساليب االحصائية.إجراء التعديالت الالزمة بناء على  5-5
 املقارانت املرجعية احمللية والعاملية للربامج املشاهبة. 6-5
 توصيات نتائج ورش العمل والندوات واملؤمترات املتخصصة.  7-5
 اللقاءات الدورية ابلطالب املتميزين ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية.  8-5

 تصميم النموذج وتطويره: د. قمّاش بن علي آل قمّاش   
 د. عبد هللا بن دخيل هللا بن عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 1440-2-2 التاريخ
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 السعوديةاململكة العربية 
 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي

 
  الدراسي قرراملتوصيف  

 قضايا يف الثقافة البصرية.
Issues in visual culture 

 

 

 14/02/1439 اتريخ التقرير     .أم القرىجامعة  التعليمية: املـؤسسـة. 1
 برانمج الدكتوراه الرتبيَّة الفنيَّةقسم       .الرتبيةكلية  :مــــقســة/الــــــــــالكلي. 2
   

 أ( التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
 3-0204713ترف  )رمز املقرر( قضايا يف الثقافة البصرية. :عنوان املقرر ورمزه -1
 )نظري( 3 عدد الساعات املعتمدة: -2
 .الرتبيَّة الفنيَّة دكتوراه يقدم ضمنه املقرر الدراسي:الربانمج أو الربامج الذي  -3
 )حبسب توزيع اجلدول من قبل القسم(. اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي: -4
 املستوى األول -السنة األوىل  املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -5
 ال يوجد. املقرر )إن وجدت(:املتطلبات السابقة هلذا  -6
 - املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: -7
 مبىن قسم الرتبيَّة الفنيَّة :مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية -8
  يف املكان املناسب(:  ☒  أمناط التعليم )ضع إشارة -9

 %100 الـنـســــبـــــة؟ ☒ التقليديالفصل الدراسي  .ج

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ (واإللكرتوين)تقليدي تعليم مدمج  .ح

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ تعليم عن بعد .خ

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ الـمراسلة .ر
 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ أخرى:  هـ.

 ملحوظات:
.... 

   

 ب( األهداف
 اهلدف الرئيسي هلذا املقرر؟ما  -1

 .الثقافة مبفهومها املعاصر، واليت مشلت النتاجات املادية للثقافة واملرتبطة ابلفنون والوسائط اإلعالنية والدعاية مناقشة -1
 .مناقشة القضااي املتعلقة ابلتغري يف الثقافة البصرية -2
 .البصرية للمجتمعاتالبحث يف املتغريات اليت تؤثر على الثقافة  -3
 .مناقشة وجهات النظر الفكرية والفلسفية والتقنية ملفهوم االتصال البصري يف الفن املعاصر والوسائط األخرى يف فرتة ما بعد احلداثة -4
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 .دور الوسائط البصرية يف اجتاهات املتلقي ملضامني الفنمناقشة  -4
رتنت، أو تغيريات يف صف ابختصار أي خطط تنفَّذ لتطوير وحتسني املقرر. )مثاًل: زايدة استخدام املراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات، أو شبكة اإلن 2

 علمية جديدة يف اجملال العلمي( 2حمتوى املقرر بناًء على 
 أحباث.حتديث املقرر ابالطالع على ما يرتبط ابملقرر من دراسات و   •

 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال املقرر.  •

 استخدام اإلنرتنت، حمركات البحث وقواعد املعلومات لتطوير احملتوى املعريف واملرئي للمقرر.  •

 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال مهنة تعليم الفنون.  •

 التجارب التطبيقية املعاصرة يف اجملال.اإلطالع على   •

 الزايرات امليدانية للمؤسسات ذات العالقة مبحتوايت املقرر.  •

 استخدام الربجميات واملواقع اليت حتتوي على تدريب ومتارين وتطبيقات عملية يف املقرر.  •

 دوري.مقارنة حمتوايت املقرر مع املقررات املشاهبة يف جامعات أخرى بشكل   •
   

 :ج( وصف املقرر )ملحوظة: ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر يف دليل أو نشرة الربانمج(
 :وصف املقرر

وجهات النظر الفكرية عاية، ومناقشة يهدف املقرر إىل تقدمي الثقافة مبفهومها املعاصر، واليت مشلت النتاجات املادية للثقافة واملرتبطة ابلفنون والوسائط اإلعالنية والد
بني املشاهد واملرئيات، وأيضا عرض دور  والفلسفية والتقنية ملفهوم االتصال البصري يف الفن املعاصر والوسائط األخرى يف فرتة ما بعد احلداثة وما شهدهتا من تغري يف العالقة

 قش املقرر النظرايت املرتبطة ابلتلقي، وما يرتبط هبا من اجتاهات يف تلقي مضامني الفن.الفن يف اجملتمع. مع أمثلة للوسائط البصرية املختلفة يف هذه الفنون. كما ينا
   

 . قائمة املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها:1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات: م

استعراض خطة التدريس: و  يف الدراسات املعاصرة. الثقافة البصريةمتهيد حول أمهية املقرر وخلفية عامة عن مفهوم  1
 3 أسبوع تعريف ابملقرر، األهداف، واملواضيع، واألنشطة، واملتطلبات، والتقييم، واملادة العلمية.

احلياة اليومية، البعد االجتماعي، العالقة بني الفنون اجلميلة قضااي الثقافة البصرية مثل: )الصور واألشياء يف  2
 والثقافة الشعبية...(.

 6 أسابيع 3

3 
قضااي االتصال البصري )سيكولوجية اإلدراك، نظرايت الضوء واللون، الصيغ البنائية للتكوين البصري وتفعيل 

"أمثلة وتطبيقات لتحليل صيغ من الدعاية واإلعالن  وأساليب تقدمي الرسالة أساليب تلقي البصرايتاالتصال، 
 (.والفنون املعاصرة"، مسات االتصال البصري اإلبداعي

 9 أسابيع 3

4 

إزالة احلواجز بني الفنون والعلوم األخرى، أشكال تلقي البصرايت )قضااي التفكري البصري ملا بعد احلداثة مثل: 
"اخلصائص الظاهرية والكامنة"، اسرتاتيجيات حتقيق شكل التلقي "الغرابة، الدمج، الوسط غري املألوف، التحويل، 

اإلحالل..."، تفكيك املرئيات، توظيف النظرايت لقراءة البصرايت، العنصر املرئي يف التحريك، االستبدال، 
 (.اإلعالن، "

 9 أسابيع 3

5 

: "املخزون البصري، زوااي الرؤية، تنظيم العناصر، معايري اجلانب اإلدراكي البصريقضااي الثقافة البصرية والتعليم )
 األمن الفكري البصري: األثر "البعد السلوكي اجلمايل، اجلانب النفسي"، طرق العرض مثل التسلسل الرتابط

اجلانب اهلوية البصرية"، ، الرموز والدالالت"األعراف اجملتمعية،  :اجلانب املعريفخماطبة العقل، العاطفة"، 
 املثريات البصرية"(. حركة العني، التقنية والتفاعل احلسي، املشاركة عند التلقي، ردود األفعال احلركية من": اجلسمي

 12 أسابيع 4
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 3 أسبوع االختبار النهائي 6
- 

 . مكوانت املقرر الدراسي )إمجايل ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:2
 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 

ساعات 
 التدريس

 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45

ساعات 
 معتمدة

 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45

       
 . ساعات التعلم اإلضافية املتوقعة من الطالب يف األسبوع:3
 )ثالث ساعات( يف األسبوع. 3
 

 التعّلم للمقرر حسب جماالت التعلم وفق اإلطار الوطين للمؤهالت ومواءمتها مع طرق التقومي واسرتاتيجيات التدريس:. خمرجات 4
 يف اجلدول التايل أدرجْت جماالت التعلم اخلمسة وفق اإلطار الوطين للمؤهالت، مرقمة يف العمود األمين.

 أدرج خمرجات التعلم املناسبة القابلة للقياس، واملطلوب حتققها يف جماالت التعلم املالئمة )انظر األمثلة املقرتحة حتت اجلدول(. أواًل:
 أدرج اسرتاتيجيات التدريس املساندة املتالئمة مع طرق التقومي وخمرجات التعلم املرجوة. اثنيًا:
 س وتُقَيم خمرج التعلم بدقة. ينبغي لكل خمرج من خمرجات التعلم للمقرر وكل طريقة تقومي وكل اسرتاتيجية تدريس أن تتناغم سوايً وبشكلأدرج طرق التقومي املناسبة اليت تقي اثلثًا:

 منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. )ليس ابلضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي خمرجات تعلم من كل جمال من جماالت التعلم.(
 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر التعلم وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م
 املعرفة 1

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. معرفة التطورات التارخيية ملوضوعات املقرر واألطوار اليت مرت هبا. 1-1
 كتابة التقارير. ورش العمل. ابملقرر.اإلملام ابآلراء الفلسفية والفكرية املرتبطة  1-2
 تنفيذ التكليفات. التعليم الذايت. التعرف أهم االجتاهات والنظرايت يف جمال املقرر. 1-3
 ملف اإلجناز. التعليم اإللكرتوين. القدرة على توظيف الدراسات األجنبية يف املشاريع املرتبطة ابملقرر. 1-4
 التقومي املستمر. احلوار واملناقشة. اإلملام أببرز النظرايت واالجتاهات والنماذج املعاصرة املرتبطة مبوضوعات املقرر. 1-5
 الكتابة النقدية. التعلم النشط. التعرف على أبرز األساليب املنهجيات العلمية املتبعة لدراسة املقرر. 1-6
 التقدم يف املشاريع. التعليم التعاوين. استخالص الشواهد والدالئل.القدرة على  1-7
 قياس التفاعل االجتماعي. املشاريع الفردية. حتديد التمييز النوعي للمضامني واملفاهيم املرتبطة ابملقرر. 1-8
 تقييم التكليفات. املشكالت.حل  تقومي ونقد املشاريع والدراسات املرتبطة ابملقرر. 1-9

 التعلم ابإلكتشاف. اإلملام ابآلراء الفلسفية والفكرية املرتبطة ابملقرر. 1-10
اإللتزام مبنهجية البحث 

 العلمي.
 املهارات اإلدراكية 2

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. الوعي ابلقضااي املرتبطة ابملقرر. 2-1
 التقومي املستمر. ورش العمل. حيلل القرائن واملتغريات أبسلوب علمي مربر. 2-2
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2-3 
حتلل األعمال والنماذج يف ضوء القضااي الفلسفية واألخالقية املرتبطة مبوضوعات 

 املقرر.
 التفاعل يف احملاضرة. احملاضرة.

2-4 
واستخداماته يف تقييم احملتوايت العلمية املرتبطة اإلملام أبساليب النقد العلمي 

 ابملقرر.
 التقدم يف املشاريع. احلوار واملناقشة.

 الوقائع احلرجة. التعلم النشط. حتليل تطور النماذج واملمارسات يف ضوء بعض النظرايت أو االجتاهات. 2-5
 رصد التطور. التعليم الذايت. والفلسفية السابقة يف جمال املقرر.تقدير قيمة اجلهود العلمية الفكرية  2-6
 النصائح واإلرشادات. التعلم ابإلكتشاف. إدراك أساليب تقصي املشكالت اليت قد تعرتي الفنون. 2-7
 املعايري.قائمة  التعليم اإللكرتوين. التمكن من ربط النظرية ابلتطبيق من خالل التكليفات. 2-8
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 االختبارات. احلوار واملناقشة. االستماع إىل األقران بعمق وتفهم وجهات نظرهم. 3-1
 احملاضرة.التفاعل يف  التفكري الناقد. امتالك القدرة يف أقناع األخرين بوجهات النظر املدعمة ابلبحث العلمي. 3-2
 تقييم األقران. االستقراء. التعامل مع األفكار البحثية بكفاءة أثناء العمل يف جمموعات. 3-3
 النصائح واإلرشادات. العصف الذهين. اإلستقاللية يف التفكري واإلجناز. 3-4
 الوقائع احلرجة. االستنباط. تقبل النقد اإلكادميي من خالل االسرتاتيجيات املختلفة. 3-5

3-6 
استخدام أساليب التعليم يف املقرر مبا يعزز القدرة على احلوار وتوليد وتنظيم 
 األفكار ومناقشة املشكالت لعزيز الثقة ابلنفس املربرة علمياً وربط التعلم ابلواقع.

 لقاءات التقوية. خرائط املفاهيم.

 التقييم املشرتك. املشاريع اجلماعية. دراسات واجتاهات جديدة وتطويرها.حتمل مسؤلية البحث عن  3-7

3-8 
امتالك رؤية حول تنمية الوعي األكادميي يف البيئات املختلفة ولدى خمتلف 

 فئات اجملتمع.
 التوزيع اإلجباري. مثلث اإلستماع.

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
 إجناز التكليفات اإللكرتونية. املناقشة واحلوار اإللكرتونية. التعامل مع املنصات املعرفية والعلمية املختلفة. 4-1
 اإللكرتونية.تقييم التكاليف  التطبيق العملي اإللكرتوين. إتقان أهم استخدامات احلاسب يف عرض بعض مفردات املقرر. 4-2
 إتقان البحث ابإلنرتنت. تنفيذ التكليفات اإللكرتونية. معرفة بعض الربامج احلاسوبية اليت ختدم أهداف املقرر. 4-3
 املالحظة املباشرة. التدريب على البحث ابإلنرتنت. إمتالك مهارات البحث عن مصادر املعلومات التقليدية واملعاصرة. 4-4

 استخدام اإلنرتنت يف تطوير املهارات البحثية. 4-5
التدريب على توثيق األعمال 

 واملشاريع إلكرتونياً.
إتقان استخدام أوامر 

 الربانمج احلاسويب.
 التقومي املستمر. قواعد البياانت اإللكرتونية. إمتالك التنظري الفلسفي لتفسري التواصل  العلمي. 4-6
 قائمة معايري التقييم. املقارانت املرجعية اإللكرتونية. النماذج واألدوات التقليدية املرتبطة ابملقرر إلكرتونياً.تطوير  4-7
 حركية-املهارات النفس 5

5-1 
تفسري احملتوى الفين واملفاهيم ذات الصلة وترمجتها إىل ممارسات تدريبية مناسبة 

 املالحظة املباشرة. التطبيق العملي. للحاجة.

 طريقة املشاريع. القدرة على إدارة احلوارات العلمية التطبيقية. 5-2
القدرة على التخطيط 

 للعمل.
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5-3 
القدرة على تصميم اجلدوال واألشكال والرسوم البيانية املرتبطة ابملشكالت 

 والقضااي املدروسة.
 التقدم يف املشاريع. النمذجة.

5-4 - - - 
 

 )توضع خمرجات املقرر يف العمود األيسر وتوضع خمرجات الربانمج يف األعلى(.زاوج بني املخرجات التعُلمَية للربانمج واملخرجات التعُلمَية للمقرر - 5
1-1 1-1 1-2 - - - - - - - 
2-1 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

       

 الفصل الدراسي. جدول املهام والتكاليف اليت يقيَّم فيها الطلبة خالل 6

 م
)مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، اختبار، خطابة، تقدمي  التقوميمهمة 

 األسبوع احملدد له شفهي، إخل(
نسبته من التقومي 

 النهائي

 %10 (2األسبوع ) كل أسبوع.  -اإللقاء والعرض  1
 %10 (5األسبوع ) حتليل ونقد مراجع. 2
 %10 (12األسبوع ) ميداين ملعرض معاصر.تقرير  3
 %10 (14األسبوع ) مشروع هنائي 4
 %60 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 5

 

 د. االرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:
األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس وطاقم التدريس لالستشارات واإلرشاد  -1

 هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(:
 )ثالث ساعات أسبوعية على األقل(. 3 
 الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس، )تبعاً جلدول أستاذ املقرر(.  - 1
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة الربيد اإللكرتوين.  - 2
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة وسائط التواصل االجتماعي.  - 3
 املتابعة من عمادة الكلية ورائسة القسم. - 4
  

 هـ. مصادر التعلم:
 الكتب املقررة:قائمة 

 ، مصر.القاهرة، والرتمجة تالقاهرة للغامركز جامعة ، 1، ط: بدرالدين مصطفىرمجةت، الثقافة البصريةم(. 2016) جينكس، كريس 1
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 ، دار العني، القاهرة، مصر.الفنون البصرية وعبقرية اإلدراكم(. 2007عبداحلميد، شاكر ) 2
  األردن. عمان،. دار املدى. عتبات لرؤية مضاعفة؛ مسامهة يف الثقافة البصرية العربية(. م2010. )صاحل، صالح 3

 .املؤلف، الرايض الرسم والتعبري ابللون اجلرافيكي،-الفن الرقمي(. م2016. )قماش علي، آل قّماش 4

 . ، لبنانبريوت مكتبة بريوت القبة الذهبية، ،.. والتعلم البصري.الثقافة البصرية(. م2007، )دواير 5

 القاهرة، مصر.نشر خاص، . الثقافة البصرية مدخل لتنمية اإلحساس اجلمايل(. د. ت. )يوسف، غراب 6

 ، اإلمارات.العني، الكتاب اجلامعي، تطوير اسرتاتيجية تصمم احلمالت اإلعالنية من خالل تكنولوجيا املعلوماتم(. 2008)إيناس شومان،  7

، القاهرة، اهليئة العامة لقصور الثقافةكتاب،   جمموعة ت:)ثالثة أجزاء(،  التطور يف الفنون وبعض نظرايت أخرى يف اتريخ الثقافةم(. 2014)توماس مونرو،  8
 مصر.

 ، مصر.القاهرة، اجمللس األعلى للثقافة، جتليات يف نقد الفنون التشكيليةم(. 2010) حممود، بقشيش 9

 .اإلمارات، حكومة الشارقة، دار الثقافة واإلعالم ابلشارقة، التشكيل العريب: الثقافة السائدة –أوهام الصورة م(. 2001)طالل معال،  10

 .اإلمارات، حكومة الشارقة، دار الثقافة واإلعالم ابلشارقة املعاصر،قراءات بصرية يف التشكيل –أقوال النور  م(.2010)حامت الصكر،  11

 .اإلمارات، حكومة الشارقة، واإلعالم ابلشارقةدار الثقافة ، بنايل الشارقة الدويل للفنون الدورة الرابعة –أحوال الصور م(. 1999)طالل معال،  12

 . اإلنتشار العريب، بريوت.الذائقة البصريةم(. 2015املوسى، انصر. ) 13

 . عامل املعرفة. العني: االمارات العربية املتحدة.التفضيل اجلمايل(. 2001عبد احلميد، شاكر. ) 14

 ، ذات السالسل، الكويت.واتريخ ونظرايت الفنون البصريةيف نقد -ما وراء الفنم(. 2016حسني، مؤيد ) 15
 قائمة املراجع املساندة األساسية )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 1
1-1 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-2 Visual Arts Research, University of Illinois Press, USA. 
1-3 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-4 International Journal of Education through Art، USA. 

1-5 Art Education, National Art Education Association, USA. 
1-6 Studies in Art Education, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 
 كلية الرتبيَّة الفنيَّة، جامعة حلوان، مصر.، جملة حبوث يف الرتبية الفنية والفنون 1-7

 ، جامعة حلوان، مصر.جملة علوم وفنون 1-8

 ، مصر.الفنجملة أمسيا، فرع اجلمعية اإلقليمية للتعلم عن طريق  1-9
 قائمة الكتب واملراجع املقرتحة )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 2

2-1 
، جملة علوم وفنونالبعد املعريف للصورة الفتوغرافية ودورها يف حتقيق كفاءة العملية االتصالية إلعالانت الربيد املباشر: . م(2008عبدالعال، ميسون حممد قطب )

 ، أبريل، كلية الفنون اجلميلة، جامعة حلوان، مصر.123-105، ص2، ع20مج 

2-2 
، حبوث يفي الرتبيَّة الفنيَّة والفنونم(: "طبيعة التقدير اجلمايل بني الفن والتصميم الصناعي": 2009، أماين بنت حممد علي )غنيم، عمر عبدالفتاح حممد؛ البياسى

 .106-89، ش يناير، كلية الرتبيَّة الفنيَّة، جامعة حلوان، مصر، ص26، ع26مج

 ، كلية الفنون اجلميلة، جامعة حلوان، مصر.رسالة ماجستري :واإلعالن، رؤية فنية معاصرةفن الدعاية . م(1998عبدالكرمي، عمرو حممد سامي ) 2-3

2-4 
 ثقافة" عشر الثاين الدويل فيالدلفيا جامعة مؤمتر يف حبث: والرتبوي االجتماعي وأثرها الفنية الصورة ثقافة .(م2007) أمحد، آل عبدالرمحن أمحد الغامدي، 

 . األردن عمان، أبريل، 26 -24 ،"الصورة

2-5 
 املكرمة، مكة القرى، أم جامعة ،منشورة غري ماجستري رسالة: مدركة وقيم فلسفية أبعاد املعاصرة، التشكيلية الصورة . ثقافة(م2008) محدان عوضه الزهراين، -

 . السعودية العربية اململكة
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 املعارف، القاهرة، مصر.، 2، طالفن وعامل الرمز . م(1996عطية، حمسن ) 2-6

2-7 
Mamur, Nuray (2012). Perceptions Concerning Visual Culture Dialogues of Visual Art Pre-Service Teachers": Educational Sciences: Theory 
& Practice 12(3), Summer, Educational Consultancy and Research Center, p 2166-2174. 

2-8 Barnard, M. (2002). Sanat, tasarim ve gärsel kültür (çev. G. Korkmaz). Ankara: ütopya Yayinevi. 

2-9 
Jr., James Haywood Rolling (2013) "Art as Social Response and Responsibility: Reframing Critical Thinking in Art Education as a Basis for 
Altruistic Intent" :Art Education: National Art Education Association, March 2013, p1-12. 

2-10 Basturk, L. (1995). Consumer culture and religiosity in Turkey. Anadolu, 5(4).  

2-11 
Balkır, N. (2009). Visual culture in the context of Turkey: Perceptions of visual culture in Turkish pre-service art teacher preparation. 
Unpublished PhD dissertation, University of North Texas, Denton, TX  

2-12 
Duncum, Paul (2014) Revisioning Premodern Fine Art as Popular Visual Culture: Studies in Art Education: A Journal of Issues and Research 
in Art Education, 00393541, 20140301, Vol. 55, Issue 3 

2-13 
Reisberg, Mira (2008). Social/Ecological Caring with Multicultural Picture Books; Placing Pleasure in Art Education: Studies in Art 
Education: A Journal of Issues and Research in Art Education, Vol. 49, Issue 3, p 251-267. 

 اإللكرتونية )مثاًل: مواقع اإلنرتنت، وسائل التواصل االجتماعي... إخل(:قائمة املصادر  3
 www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31 أخبار الفنون التشكيلية السعودية 1-3

 www.arteducators.org (Eاجلمعية الدولية للرتبية الفنية ) 2-3

 /http://www.davisart.com (Eجملة مدرسة الفنون ) 3-3

 http://www.ijea.org/articles.html (Eاجمللة الدولية للرتبية والفنون ) 4-3

  www.altshkeely.com جملة التشكيلي 5-3

 /http://sana.sy جملة احلياة التشكيلية 6-3

 /http://u-in-u.com (Eجملة عوامل الفن ) 7-3

 http://www.artsjournal.com/category/visual (Eجملة الفنون ) 8-3

 /https://www.internationalartist.com (Eجملة الفنان العاملي ) 9-3

 http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx قطاع الفنون التشكيلية املصرية 10-3

 www.art.gov.sa منتدى الرتبية الفنية 11-3

 www.fineartamerica.com (Eموقع الفن األمريكي املعاصر ) 12-3

 www.fineart.com (Eموقع الفن اجلميل ) 13-3

 http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine (Eدروس للفنانني على اإلنرتنت ) 14-3

 http://www.adabfan.com/magazine/category/composition جملة أدب وفن 15-3

 /http://artsgulf.com صحيفة فنون اخلليج 16-3

 www.metmuseum.org متحف املرتوبولتان للفن بنيويورك 17-3

 www.vam.ac.uk/index.html لندن -متحف فكتوراي والربت للفنون 18-3

 www.britishmuseum.org/default.aspx لندن -املتحف الربيطاين 19-3

 www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en فرنسا -متحف اللوفر 20-3

 www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm متحف الفن املصري احلديث 21-3

 www.moma.org متحف الفن احلديث بنيويورك 22-3

 www.sfmoma.org متحف الفن احلديث سانفرانيسكو 23-3

 https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar العراقية، اجملالت األكادميية العلمية 24-3

25-3 --  

  

 الكمبيوتر، أو األقراص املضغوطة، أو الربجميات، أو املعايري املهنية، أو اللوائح واألنظمة:مواد تعلم أخرى، مثل: الربامج اليت تعتمد على  4
 تطبيقات قوقل. 1-4

http://www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31
http://www.arteducators.org/
http://www.davisart.com/
http://www.ijea.org/articles.html
http://www.altshkeely.com/
http://sana.sy/
http://u-in-u.com/
http://www.artsjournal.com/category/visual
https://www.internationalartist.com/
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx
http://www.art.gov.sa/
http://www.fineartamerica.com/
http://www.fineart.com/
http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine
http://www.adabfan.com/magazine/category/composition
http://artsgulf.com/
http://www.metmuseum.org/
http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.britishmuseum.org/default.aspx
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm
http://www.moma.org/
http://www.sfmoma.org/
https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
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 مواقع اإلنرتنت املرتبطة مبفردات املقرر. 2-4
 أفالم تعليمية ملوضوعات مفردات املقرر. 3-4
 مناذج احملاكاة. 4-4
 مرتبطة مبفردات املقرر.برجميات تعليمية  5-4
 العروض البصرية املتنوعة واملرتبطة مبفردات املقرر. 6-4
 مواقع مشاهري الفنانني على اإلنرتنت ووسائط التواصل االجتماعي. 7-4
 برجميات لعرض األعمال الفنية. 8-4
 مواقع عرض األعمال الفنية اإلفرتاضية على اإلنرتنت. 9-4
 العروض النقدية ألعمال الفن. 10-4

 

 املرافق املطلوبة-و
 لكمبيوتر، ... إخل(.حدد احتياجات املقرر مبا يف ذلك حجم الفصول الدراسية واملعامل )مثاًل: عدد املقاعد يف الفصول الدراسية واملعامل، مدى توفر أجهزة ا

 ( طالب.10مقرتح أن يكون عدد طالب اجملموعة )
 املرافق التعليمية )مثاًل: فصول دراسية، معامل، قاعات عرض أو معامل إيضاح، ... إخل(: 1
 قاعة دراسية جمهزة مبواصفات عاملية تضمن الصحة والسالمة لتدريس املقرر. 1-1
 توفري التهوية واإلضاءة الصحية. 2-1
 إحدث األجهزة التقنية. 3-1
 الطالب.كراسي وطالوالت تكفي عدد  4-1
 شبكة إنرتنت عامة. 5-1
 (، أجهزة العرض، السبورة الذكية، برامج الكمبيوتر، ... إخل(:AVلتجهيزات احلاسوبية )مثاًل: أجهزة الصوت والصورة )ا 2
 كمبيوتر )مع إنرتنت مفتوح(. 1-2
 سبورة للعروض الضوئية. 2-2
 سبورة تفاعلية. 3-2
 بروجكرت للعرض.جهاز  4-2
 طابعة ملونة. 5-2
 برامج إلكرتونية مرتبطة ابملقرر. 6-2
 موارد أخرى )مثاًل: إذا املطلوب معدات خمترب معينة فحدد االحتياجات أو أرفق قائمة(: 3
 سبورة حائط. 1-3
 أقالم وممحاة سبورة. 2-3
 جهاز عرض الكامريا الواثئقية. 3-3
 مناذج وعينات نظرية. 4-3
12-3 - 

 

 ز.  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 فعالية التدريس: حولاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  1
 تقدمي تقارير مكتوبة حول فعالية التدريس. 1-1
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 تقاش مفتوح حول فعالية التدريس. 2-1
 عمل استبانة لقياس مستوى حتصيل الطالب يف املقرر من خالل االختبارات والتكليفات السابقة.  3-1
 رأي زميل آخر كان يدرس الطالب متطلباً سابقاً. 4-1
 :العلمي اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 2
 حتليل االختبارات. 1-2
 التقدير.قوائم  2-2
 كتابة تقرير يتضمن مرئيات األستاذ يف املقرر. 3-2
 املراجعة الداخلية الدورية للمقرر. 4-2
 التقومي الذايت للربانمج. 5-2
 املقارانت املرجعية يف األقسام املماثلة السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر. 6-2
 التدريس: عمليات حتسني 3
 تحديث املصادر واملراجع بشكل دوري.ال 1-3
 تحديث أوعية البحث واملصادر اإللكرتونية.ال 2-3
 لعمل بتوصيات أستاذ املقرر واللجان ونتائج الدراسات. اال 3-3
 ورش عمل ألساتذة املقرر.ال 4-3
 ستضافة اخلرباء يف جمال التخصص.اال 5-3
 الدراسات واألحباث املرتبطة ابملقرر.تابعة اجلديد يف جمال امل 6-3
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.ال 7-3
 ملقارنة ابملعايري العاملية للمقرر الدراسي واليت هتدف لتحسني جودة املنتج التعليمي.اال 8-3

4 
هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، أو تبادل تصحيح عمليات التحقق من مستوايت إجناز الطلبة )مثاًل: مراجعة التصحيح من قبل عضو 

 االختبارات، أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس يف مؤسسة تعليمية أخرى(:
 منوذج اإلجابة النموذجية الصحيحة لالختبارات. 1-4
 قوائم التقدير. 2-4

 تقييم املشاريع والتكليفات. 3-4

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني. 4-4

 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. 5-4

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف التقومي لكل طالب. 6-4

 الطالب مقارنة مبحكات مثل: )درجات أقرانه، نسبة احلضور، موعد احملاضرة(.استخدام الطرق اإلحصائية ملقارنة نتائج  7-4

 تدقيق األسئلة من قبل أستاذ املقرر.  8-4

 صف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسني: 5
 احلديثة.مراجعة وتطوير املقرر مبا يتناسب مع الواقع واملتغريات  1-5
 مقارنة مفردات املقرر مبقررات مماثلة يف جامعات حملية وعاملية. 2-5
 دورات تطويرية ألعضاء هيئة التدريس. 3-5
 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطالب. 4-5
 التغذية الراجعة القائمة على االساليب االحصائية.إجراء التعديالت الالزمة بناء على  5-5
 املقارانت املرجعية احمللية والعاملية للربامج املشاهبة. 6-5
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 توصيات نتائج ورش العمل والندوات واملؤمترات املتخصصة.  7-5
 اللقاءات الدورية ابلطالب املتميزين ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية.  8-5

 تصميم النموذج وتطويره: د. قمّاش بن علي آل قمّاش   
 د. عبد هللا بن دخيل هللا بن عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 1440-2-2 التاريخ
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 السعوديةاململكة العربية 
 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي

 
  الدراسي قرراملتوصيف  

 حتقيقات يف إنتاج الفن.
Inquiry in Art Production 

 

 

 14/02/1439 اتريخ التقرير     .أم القرىجامعة  التعليمية: املـؤسسـة. 1
 برانمج الدكتوراه الرتبيَّة الفنيَّةقسم       .الرتبيةكلية  :مــــقســة/الــــــــــالكلي. 2
   

 أ( التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
 3-0204714ترف  )رمز املقرر( حتقيقات يف إنتاج الفن. :عنوان املقرر ورمزه -1
 )نظري( 3 عدد الساعات املعتمدة: -2
 .الرتبيَّة الفنيَّة دكتوراه ضمنه املقرر الدراسي:الربانمج أو الربامج الذي يقدم  -3
 )حبسب توزيع اجلدول من قبل القسم(. اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي: -4
 املستوى الثاين -السنة األوىل  املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -5
 ال يوجد. املقرر )إن وجدت(:املتطلبات السابقة هلذا  -6
 - املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: -7
 مبىن قسم الرتبيَّة الفنيَّة :مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية -8
  يف املكان املناسب(:  ☒  أمناط التعليم )ضع إشارة -9

 %100 الـنـســــبـــــة؟ ☒ التقليديالفصل الدراسي  .خ

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ (واإللكرتوين)تقليدي تعليم مدمج  .د

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ تعليم عن بعد .د

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ الـمراسلة .ز
 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ أخرى:  هـ.

 ملحوظات:
.... 

   

 ب( األهداف
 اهلدف الرئيسي هلذا املقرر؟ما  -1

 .التدريب على أساليب التوثيق املوضوعي لتاريخ الفن عرب الدراسات واألفكار الفلسفية -1
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 املناهج العلمية لكتابة اتريخ الفن وأدواهتا. -2
 .مناقشة قضااي يف العالقة بني اتريخ الفن وتعليمه -3
 مناقشة قضااي ومشكالت يف فنون احلداثة. -4
 دراسة اجتاهات الفن املعاصر وقضااي اجملتمع. -5

رتنت، أو تغيريات يف صف ابختصار أي خطط تنفَّذ لتطوير وحتسني املقرر. )مثاًل: زايدة استخدام املراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات، أو شبكة اإلن 2
 علمية جديدة يف اجملال العلمي( 2حمتوى املقرر بناًء على 

 حتديث املقرر ابالطالع على ما يرتبط ابملقرر من دراسات وأحباث.  •

 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال املقرر.  •

 استخدام اإلنرتنت، حمركات البحث وقواعد املعلومات لتطوير احملتوى املعريف واملرئي للمقرر.  •

 واملتجدد يف جمال مهنة تعليم الفنون.حتديث املقرر ابالطالع على احلديث   •

 اإلطالع على التجارب التطبيقية املعاصرة يف اجملال.  •

 الزايرات امليدانية للمؤسسات ذات العالقة مبحتوايت املقرر.  •

 استخدام الربجميات واملواقع اليت حتتوي على تدريب ومتارين وتطبيقات عملية يف املقرر.  •

 حمتوايت املقرر مع املقررات املشاهبة يف جامعات أخرى بشكل دوري.مقارنة   •
   

 :ج( وصف املقرر )ملحوظة: ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر يف دليل أو نشرة الربانمج(
 :وصف املقرر

حتليل احملتوى، والعمليات األساسية ألساليب األداء التشكيلي املستمر يف يهدف املقرر إىل تناول األفكار واملفاهيم واالجتاهات والنظرايت الفلسفية اليت تناولت 
وارد البصرية لفنون ما بعد احلداثة املتاحة احملرتف )االستوديو(. ويتوقع من الطالب أن يطوروا حتقيقاً  موازاي يف دراسة احلاالت الفردية واجلماعية هلذه املمارسات من خالل امل

ا يف ذلك عارض وصاالت العرض والواثئق والقراءات واللقاءات ذات الصلة. ويستند التقييم على املناقشات يف ورشة عمل وحلقات النقاش املشرتكة، مبكمراسم الفنانني وامل
 تكنلوجيا الوسائط املعاصرة.

   

 . قائمة املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها:1
 التدريسساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات: م

استعراض خطة التدريس: و  متهيد حول أمهية املقرر وخلفية عامة عن مفهوم علم اجلمال يف الدراسات املعاصرة. 1
 3 أسبوع تعريف ابملقرر، األهداف، واملواضيع، واألنشطة، واملتطلبات، والتقييم، واملادة العلمية.

اجتاه الداد ، األفكار الثورية يف فنون احلداثة)مثل:  املرتبطة ابإلنتاج الفين االجتاهات واملمارساتخلفية اترخيية عن  2
 (.وأثره على التحوالت املعاصرة يف إنتاج الفنون

 9 أسابيع 3

قضااي ومناقشات يف فلسفة الوسائط املتعددة لفنون ما بعد احلداثة. )يتم تناول االجتاهات الفنية اليت غريت  3
 احلداثة يف تناول اخلامة بعروض بصرية للمفاهيمية، وفن البيئة، وفن احلدث، والفنون الرقمية..(.مفهوم 

 9 أسابيع 3

مناقشة املعايري اليت أدت على تغيري فلسفة مفهوم املضمون اجلمايل والنقدي لفنون ما بعد احلداثة، واملسائل  4
 النشأة، الوسائط، التكنولوجيا، املشاركة اجملتمعية يف الفن...(املرتبطة إبنتاج الفن مثل )إشكالية 

 9 أسابيع 3

5 
( مناقشة أتثري وأتثر اإلنتاج الفين بـ 1. ويشمل )عند تعليم الفن اإلنتاج الفينمناقشة ممارسات وتطبيقات 

( الصعوابت اليت تواجه املختصني 2. )الفن()اجتاهات ونظرايت الرتبيَّة الفنيَّة، االجتاهات الفنية املعاصرة، نظرايت 
 على خمتلف املستوايت عند ممارسة الفن وطرق حلها.  

 9 أسابيع 3
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 3 أسبوع االختبار النهائي 6
- 

 . مكوانت املقرر الدراسي )إمجايل ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:2
 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 

ساعات 
 التدريس

 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45

ساعات 
 معتمدة

 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45

       
 املتوقعة من الطالب يف األسبوع:. ساعات التعلم اإلضافية 3
 )ثالث ساعات( يف األسبوع. 3
 

 . خمرجات التعّلم للمقرر حسب جماالت التعلم وفق اإلطار الوطين للمؤهالت ومواءمتها مع طرق التقومي واسرتاتيجيات التدريس:4
 للمؤهالت، مرقمة يف العمود األمين.يف اجلدول التايل أدرجْت جماالت التعلم اخلمسة وفق اإلطار الوطين 

 أدرج خمرجات التعلم املناسبة القابلة للقياس، واملطلوب حتققها يف جماالت التعلم املالئمة )انظر األمثلة املقرتحة حتت اجلدول(. أواًل:
 أدرج اسرتاتيجيات التدريس املساندة املتالئمة مع طرق التقومي وخمرجات التعلم املرجوة. اثنيًا:

اتيجية تدريس أن تتناغم سوايً وبشكل أدرج طرق التقومي املناسبة اليت تقيس وتُقَيم خمرج التعلم بدقة. ينبغي لكل خمرج من خمرجات التعلم للمقرر وكل طريقة تقومي وكل اسرت  لثًا:اث
 ال من جماالت التعلم.(منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. )ليس ابلضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي خمرجات تعلم من كل جم

 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. معرفة التطورات التارخيية ملوضوعات املقرر واألطوار اليت مرت هبا. 1-1
 كتابة التقارير. ورش العمل. والنماذج املرتبطة ابملقرر وصياغاهتا.حتليل األعمال  1-2
 تنفيذ التكليفات. التعليم الذايت. بناء النماذج واهلياكل النظرية املرتبطة ابملقرر. 1-3
 ملف اإلجناز. اإللكرتوين.التعليم  القدرة على توظيف الدراسات األجنبية يف املشاريع املرتبطة ابملقرر. 1-4
 التقومي املستمر. احلوار واملناقشة. اإلملام أببرز النظرايت واالجتاهات والنماذج املعاصرة املرتبطة مبوضوعات املقرر. 1-5
 النقدية.الكتابة  التعلم النشط. التعرف على أبرز األساليب املنهجيات العلمية املتبعة لدراسة املقرر. 1-6
 التقدم يف املشاريع. التعليم التعاوين. التعرف على أبرز األساليب املنهجيات العلمية املتبعة لدراسة املقرر. 1-7
 قياس التفاعل االجتماعي. املشاريع الفردية. حتديد التمييز النوعي للمضامني واملفاهيم املرتبطة ابملقرر. 1-8
 تقييم التكليفات. حل املشكالت. املشاريع والدراسات املرتبطة ابملقرر.تقومي ونقد  1-9

 التعلم ابإلكتشاف. اإلملام ابآلراء الفلسفية والفكرية املرتبطة ابملقرر. 1-10
اإللتزام مبنهجية البحث 

 العلمي.
 املهارات اإلدراكية 2

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. الوعي ابلقضااي املرتبطة ابملقرر. 2-1
 التقومي املستمر. ورش العمل. حيلل القرائن واملتغريات أبسلوب علمي مربر. 2-2
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2-3 
حتلل األعمال والنماذج يف ضوء القضااي الفلسفية واألخالقية املرتبطة مبوضوعات 

 املقرر.
 التفاعل يف احملاضرة. احملاضرة.

2-4 
اإلملام أبساليب النقد العلمي واستخداماته يف تقييم احملتوايت العلمية املرتبطة 

 ابملقرر.
 التقدم يف املشاريع. احلوار واملناقشة.

 الوقائع احلرجة. التعلم النشط. حتليل تطور النماذج واملمارسات يف ضوء بعض النظرايت أو االجتاهات. 2-5
 رصد التطور. التعليم الذايت. اجلهود العلمية الفكرية والفلسفية السابقة يف جمال املقرر.تقدير قيمة  2-6
 النصائح واإلرشادات. التعلم ابإلكتشاف. معرفة وتقدير استخدام األداة املثلى حلل املشكلة. 2-7
 قائمة املعايري. التعليم اإللكرتوين. التمكن من ربط النظرية ابلتطبيق من خالل التكليفات. 2-8
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 االختبارات. احلوار واملناقشة. االستماع إىل األقران بعمق وتفهم وجهات نظرهم. 3-1
 التفاعل يف احملاضرة. التفكري الناقد. امتالك القدرة يف أقناع األخرين بوجهات النظر املدعمة ابلبحث العلمي. 3-2
 تقييم األقران. االستقراء. التعامل مع األفكار البحثية بكفاءة أثناء العمل يف جمموعات. 3-3
 النصائح واإلرشادات. العصف الذهين. اإلستقاللية يف التفكري واإلجناز. 3-4
 الوقائع احلرجة. االستنباط. االسرتاتيجيات املختلفة.تقبل النقد اإلكادميي من خالل  3-5

3-6 
استخدام أساليب التعليم يف املقرر مبا يعزز القدرة على احلوار وتوليد وتنظيم 
 األفكار ومناقشة املشكالت لعزيز الثقة ابلنفس املربرة علمياً وربط التعلم ابلواقع.

 التقوية.لقاءات  خرائط املفاهيم.

 التقييم املشرتك. املشاريع اجلماعية. حتمل مسؤلية البحث عن دراسات واجتاهات جديدة وتطويرها. 3-7

3-8 
امتالك رؤية حول تنمية الوعي األكادميي يف البيئات املختلفة ولدى خمتلف 

 فئات اجملتمع.
 التوزيع اإلجباري. مثلث اإلستماع.

 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
 إجناز التكليفات اإللكرتونية. املناقشة واحلوار اإللكرتونية. التعامل مع املنصات املعرفية والعلمية املختلفة. 4-1
 تقييم التكاليف اإللكرتونية. اإللكرتوين.التطبيق العملي  إتقان أهم استخدامات احلاسب يف عرض بعض مفردات املقرر. 4-2
 إتقان البحث ابإلنرتنت. تنفيذ التكليفات اإللكرتونية. معرفة بعض الربامج احلاسوبية اليت ختدم أهداف املقرر. 4-3
 املالحظة املباشرة. ابإلنرتنت.التدريب على البحث  إمتالك مهارات البحث عن مصادر املعلومات التقليدية واملعاصرة. 4-4

 استخدام اإلنرتنت يف تطوير املهارات البحثية. 4-5
التدريب على توثيق األعمال 

 واملشاريع إلكرتونياً.
إتقان استخدام أوامر 

 الربانمج احلاسويب.
 التقومي املستمر. اإللكرتونية.قواعد البياانت  إمتالك التنظري الفلسفي لتفسري التواصل  العلمي. 4-6
 قائمة معايري التقييم. املقارانت املرجعية اإللكرتونية. تطوير النماذج واألدوات التقليدية املرتبطة ابملقرر إلكرتونياً. 4-7
 حركية-املهارات النفس 5

5-1 
ممارسات تدريبية مناسبة تفسري احملتوى الفين واملفاهيم ذات الصلة وترمجتها إىل 

 املالحظة املباشرة. التطبيق العملي. للحاجة.

 طريقة املشاريع. القدرة على إدارة احلوارات العلمية التطبيقية. 5-2
القدرة على التخطيط 

 للعمل.
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5-3 
القدرة على تصميم اجلدوال واألشكال والرسوم البيانية املرتبطة ابملشكالت 

 والقضااي املدروسة.
 التقدم يف املشاريع. النمذجة.

5-4 - - - 
 

 )توضع خمرجات املقرر يف العمود األيسر وتوضع خمرجات الربانمج يف األعلى(.زاوج بني املخرجات التعُلمَية للربانمج واملخرجات التعُلمَية للمقرر - 5
1-1 1-1 1-2 - - - - - - - 
2-1 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

       

 . جدول املهام والتكاليف اليت يقيَّم فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي6

 م
)مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، اختبار، خطابة، تقدمي  التقوميمهمة 

 األسبوع احملدد له شفهي، إخل(
نسبته من التقومي 

 النهائي

 %15 (2األسبوع ) كل أسبوع.  -اإللقاء والعرض  1
 %15 (5األسبوع ) نقد جمموعة من البحوث والدراسات املرتبطة ابملقرر. 2
 %20 (12األسبوع ) ومناقشة إنتاجه الفين املعاصر. -دراسة حالة لفنان 3

4 
يف إنتاج الفن للفنون معاصرة / أو تنفيذ معرض فردي أو مجاعي يقوم -دراسة ظاهرة

 املعاصرة.به الطالب يف الفنون 
 %20 (14األسبوع )

 %30 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 5
 

 د. االرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:
يتواجد خالله أعضاء ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس وطاقم التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن  -1

 هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(:
 )ثالث ساعات أسبوعية على األقل(. 3 
 الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس، )تبعاً جلدول أستاذ املقرر(.  - 1
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة الربيد اإللكرتوين.  - 2
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة وسائط التواصل االجتماعي.  - 3
 املتابعة من عمادة الكلية ورائسة القسم. - 4
  

 هـ. مصادر التعلم:
 املقررة:الكتب قائمة 
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 . ، مطابع التقنية، الرايضالرسم والتعبري ابللون اجلرافيكي-الفن الرقمي(. 2017) آل قماش، قماش علي 1

يَّة املعاصرةم(. 1997أمهز، حممود ) 2  ، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان.2، طالتيارات الجَفنّي
، دار صــفاء للنشــر 1، طَفنّي ما بعد احلداثة يفي األبعاد املفاهيمية واجلمالية للدادائية وأنعكاســاهتا م(. 2011، احلامتي، أالء علي عبود )آل وادي، علي شــناوة 3

 والتوزيع، عّمان، األردن. 
 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عّمان، األردن. 1، طفَنِّ ما بعد احلداثة يف التعبري البيئي م(. 2011آل وادي، علي شناوة، احلسيين، عامر عبد الرضا ) 4
 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عّمان، األردن. 1، طَفنّي ما بعد احلداثة يفي استطيقا التهميش م(. 2011آل وادي، علي شناوة، عبادي، رحاب خضري ) 5
 : الفن النقي، الرايض، السعودية.التصوير التشكيلي يفي اململكة العربية السعوديةم(. 2003احلريب، سهيل سامل ) 6

، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عّمان، اململكة األردنية اهلامشية. ومؤسسة دار 1، طالعدمية يفي رسم ما بعد احلداثة. م(2012الدملي، منذر فاضل حسن ) 7
 الصادق الثقافية، اببل، العراق.

 ، األردن.عمان، دار رضوان، املعاجلات األسلوبية والتقنية يف الرسم التكعييب وأثرها يف فنون احلداثةم(. 2013علي، أمحد عباس ) 8

 مصر. القاهرة.. املعارف. دار نقد الفنون من الكالسيكية إىل عصر ما بعد احلداثة(. م2010. )حمسن حممد، عطية 9

 ، العراق.البصرة، األبستيمولوجيا املعاصرة وبنائية فنون تشكيل ما بعد احلداثةم(. 2014)جنان حممد أمحد،  10
 ، ترمجة امحد الشامي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر.ما بعد احلداثةم(. 1994روز، مارجريت روز ) 11

12 Harrison, Charles & Wood, Paul (2003). Art in Theory 1900 - 2000: An Anthology of Changing Ideas, 
Blackwell Publishers, Malden, MA. 

13 Doss, Erika (2017).  American Art of the 20th-21st Centuries, Oxford University Press, New York, 

USA. 

14 Hoffmann, Jens (2014). Show Time: The 50 Most Influential Exhibitions of Contemporary Art. 
D.A.P./Distributed Art Publishers, Inc., New York, USA. 

 قائمة املراجع املساندة األساسية )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 1
1-1 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-2 Visual Arts Research, University of Illinois Press, USA. 
1-3 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-4 International Journal of Education through Art، USA. 

1-5 Art Education, National Art Education Association, USA. 
1-6 Studies in Art Education, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 
 حلوان، مصر.كلية الرتبيَّة الفنيَّة، جامعة ، جملة حبوث يف الرتبية الفنية والفنون 1-7

 ، جامعة حلوان، مصر.جملة علوم وفنون 1-8

 ، مصر.جملة أمسيا، فرع اجلمعية اإلقليمية للتعلم عن طريق الفن 1-9
 قائمة الكتب واملراجع املقرتحة )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 2

2-1 
ش  ،13مج ،13ع ،والفنون الفنيَّة الرتبيَّة يف حبوث: اجلمالية املفاهيم وتغري احلداثة بعد ما فنون يف  املتعددة الوسائط(. م2004) النيب عبد عماد زيد، أبو

 .مصر حلوان، جامعة ،192-171صديسمرب، 

2-2 
، جامعة حلوان، وحبوث دراسات -وفنون علوم جملة :نقدية حتليلية دراسة: رضوي عبداحلليم التشكيلي الفنان جتربةم(. 2010) عبدالرمحن بن محزة ابجودة،

 .193-169 ص، 1 ع، 22 مج،  مصر
 .لبنان االختالف، منشورات انشرون،-للعلوم العربية الدار ،1ط ،روريت ريتشارد فلسفة يف احلداثة بعد وما احلداثة(. م2008) حممد جديدي، 2-3
 ، وزارة الثقافة واإلعالم، وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، الرايض، السعودية.1، طاململكة العربية السعوديةاتريخ الفن التشكيلي يفي (. م2010الرصيص، حممد ) 2-4
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 ، النشر للكاتب، الرايض، السعودية.1، طأساليب معاصرة يف التصوير التشكيلي السعوديم/أ(.  2008السنان، مها عبدهللا ) 2-5
 ، النشر للكاتب، الرايض، السعودية.1، طاملعاصر السعودي التشكيلي الفن يف الرؤية مؤثراتم/ب(. 2008السنان، مها عبدهللا ) 2-6
 البيضاء، املغرب.، منشورات عامل الرتبيَّة، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار 1، طحفر يفي آليات التلقي التشكيلي-الرتبيَّة على الفن. م(2009احلسني، إبراهيم) 2-7

 ، منشورات دائرة الثقافة واإلعالم، حكومة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة.57-26، ص1، طالعريب بني التغيري واإلهبام الفن (. 1995السيد، عبدالكرمي ) 2-8

 والتوزيع، عّمان، اململكة األردنية اهلامشية.، األهلية للنشر 1، طدراسات فلسفية يفي الفنون التشكيليةم(. 2010الصقر، إايد حممد ) 2-9

 املعارف مبصر.دار ، 2ط، ، دراسة فلسفية ونقديةالَفنّ غاية (: م1996عطية، حمسن ) 2-10

2-11 
 قسم ،منشورة غري دكتوراه رسالة: املعاصر السعودي التصوير إلثراء كمصدر  العليا الواقعية لفن والفلسفية الفنية املفاهيم(. م2007) أمحد هللا عبد وديعة بوكر،
 . السعودية جدة، عبد العزيز، امللك جامعة الفنية، والرتبية املنزيل لالقتصاد الرتبية كلية  الفنيَّة، الرتبيَّة

2-12 
 رسالة: الفنية االشغال جمال إلثراء احلداثة بعد ملا الفنية االجتاهات ضوء يف املستهلكة للخامات والفلسفية اجلمالية األبعاد(. م2013) حممد رشيد جنالء الرشيد،
 .السعودية الرايض، الرمحن، عبد بنت نورة األمرية جامعة املنزيل، االقتصاد كلية  الفنيَّة، الرتبيَّة قسم ،منشورة غري دكتوراه

2-13 
Brown, Neil (1993). Art Education and the Mutation of Art: Visual Arts Research, 19, No. 1(37) (Spring 1993), pp. 63-84, University of 
Illinois Press, Illinois, USA. 

2-14 
Brutger, Jim (2011) AESTHETIC SCANNING: professor. Jim Brutger's Art Education Resource Page in internet: 
http://www.d.umn.edu/artedu/scan.html  

2-15 Clahassey, Patricia (1986). Modernism, Post Modernism, and Art Education: Art Education, 39, No. 2 (Mar., 1986), pp. 44-48. 

2-16 
Frawley, J. Timothy (2013). Aesthetic Education: Its Place in Teacher Training: Art Education, 66, Issue 3, May2013, p22-28, National Art 
Education Association, USA. 

2-17 
39.Law, Sophia S.M. (2010). An Interdisciplinary Approach to Art Appreciation: New Horizons in Education, Vol.58, No.2, Oct 2010:, p 
93-103 

2-18 Esanu, Octavian (2012). What was Art Contemporary: ART Margins, February 2012, Vol. 1, No. 1: 5–28. 

2-19 Fitzpatrick, Virginia L. (1992). Art History, A Contextual Inquiry Course: National Art Education, Reston, Virginia, USA. 

2-20 Gill, Sarah (1990). The Critic Sees A guide to Art Criticism, Kendall/Hunt Publishing company, USA. 

2-21 Hemming, Henry (2011). Abdulnasser Gharem Art of Survival, Booth Clibborn Editions, UK. 

2-22 Lankford, E. Louis (1992). Aesthetics Issues and Inquiry: National Art Education, Reston, Virginia, USA. 

2-23 
Lanier, Vincent (1985). Discipline-Based Art Education: Three Issues: Studies in Art Education, 26, No. 4 (Summer, 1985), pp. 253-256, 
National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 

 قائمة املصادر اإللكرتونية )مثاًل: مواقع اإلنرتنت، وسائل التواصل االجتماعي... إخل(: 3
 www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31 أخبار الفنون التشكيلية السعودية 1-3

 www.arteducators.org (Eاجلمعية الدولية للرتبية الفنية ) 2-3

 /http://www.davisart.com (Eجملة مدرسة الفنون ) 3-3

 http://www.ijea.org/articles.html (Eاجمللة الدولية للرتبية والفنون ) 4-3

  www.altshkeely.com جملة التشكيلي 5-3

 /http://sana.sy جملة احلياة التشكيلية 6-3

 /http://u-in-u.com (Eجملة عوامل الفن ) 7-3

 http://www.artsjournal.com/category/visual (Eجملة الفنون ) 8-3

 /https://www.internationalartist.com (Eجملة الفنان العاملي ) 9-3

 http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx قطاع الفنون التشكيلية املصرية 10-3

 www.art.gov.sa منتدى الرتبية الفنية 11-3

 www.fineartamerica.com (Eموقع الفن األمريكي املعاصر ) 12-3

 www.fineart.com (Eموقع الفن اجلميل ) 13-3

 http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine (Eدروس للفنانني على اإلنرتنت ) 14-3

 http://www.adabfan.com/magazine/category/composition جملة أدب وفن 15-3

http://www.d.umn.edu/artedu/scan.html
http://www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31
http://www.arteducators.org/
http://www.davisart.com/
http://www.ijea.org/articles.html
http://www.altshkeely.com/
http://sana.sy/
http://u-in-u.com/
http://www.artsjournal.com/category/visual
https://www.internationalartist.com/
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx
http://www.art.gov.sa/
http://www.fineartamerica.com/
http://www.fineart.com/
http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine
http://www.adabfan.com/magazine/category/composition
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 /http://artsgulf.com صحيفة فنون اخلليج 16-3

 www.metmuseum.org متحف املرتوبولتان للفن بنيويورك 17-3

 www.vam.ac.uk/index.html لندن -متحف فكتوراي والربت للفنون 18-3

 www.britishmuseum.org/default.aspx لندن -املتحف الربيطاين 19-3

 www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en فرنسا -متحف اللوفر 20-3

 www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm متحف الفن املصري احلديث 21-3

 www.moma.org متحف الفن احلديث بنيويورك 22-3

 www.sfmoma.org متحف الفن احلديث سانفرانيسكو 23-3

 https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar العراقية، اجملالت األكادميية العلمية 24-3

25-3 --  

  

 الكمبيوتر، أو األقراص املضغوطة، أو الربجميات، أو املعايري املهنية، أو اللوائح واألنظمة:مواد تعلم أخرى، مثل: الربامج اليت تعتمد على  4
 مواقع مشاهري الفنانني على اإلنرتنت ووسائط التواصل االجتماعي. 1-4
 مواقع اإلنرتنت اخلاصة بعرض اتريخ الفن. 2-4
 أفالم تعليمية ملوضوعات مفردات املقرر. 3-4
 مناذج احملاكاة. 4-4
 برجميات تعليمية مرتبطة مبفردات املقرر. 5-4
 العروض البصرية املتنوعة واملرتبطة مبفردات املقرر. 6-4
 تطبيقات قوقل. 7-4
 برجميات لعرض األعمال الفنية. 8-4
 مواقع عرض األعمال الفنية اإلفرتاضية على اإلنرتنت. 9-4
 النقدية ألعمال الفن.العروض  10-4

 

 املرافق املطلوبة-و
 لكمبيوتر، ... إخل(.حدد احتياجات املقرر مبا يف ذلك حجم الفصول الدراسية واملعامل )مثاًل: عدد املقاعد يف الفصول الدراسية واملعامل، مدى توفر أجهزة ا

 ( طالب.10مقرتح أن يكون عدد طالب اجملموعة )
 التعليمية )مثاًل: فصول دراسية، معامل، قاعات عرض أو معامل إيضاح، ... إخل(:املرافق  1
 قاعة دراسية جمهزة مبواصفات عاملية تضمن الصحة والسالمة لتدريس املقرر. 1-1
 توفري التهوية واإلضاءة الصحية. 2-1
 إحدث األجهزة التقنية. 3-1
 الطالب.كراسي وطالوالت تكفي عدد  4-1
 شبكة إنرتنت عامة. 5-1
 (، أجهزة العرض، السبورة الذكية، برامج الكمبيوتر، ... إخل(:AVلتجهيزات احلاسوبية )مثاًل: أجهزة الصوت والصورة )ا 2
 كمبيوتر )مع إنرتنت مفتوح(. 1-2
 سبورة للعروض الضوئية. 2-2
 سبورة تفاعلية. 3-2
 بروجكرت للعرض.جهاز  4-2

http://artsgulf.com/
http://www.metmuseum.org/
http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.britishmuseum.org/default.aspx
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm
http://www.moma.org/
http://www.sfmoma.org/
https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
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 طابعة ملونة. 5-2
 برامج إلكرتونية مرتبطة ابملقرر. 6-2
 موارد أخرى )مثاًل: إذا املطلوب معدات خمترب معينة فحدد االحتياجات أو أرفق قائمة(: 3
 سبورة حائط. 1-3
 أقالم وممحاة سبورة. 2-3
 جهاز عرض الكامريا الواثئقية. 3-3
 مناذج وعينات نظرية. 4-3
12-3 - 

 

 ز.  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 فعالية التدريس: حولاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  1
 تقدمي تقارير مكتوبة حول فعالية التدريس. 1-1
 تقاش مفتوح حول فعالية التدريس. 2-1
 عمل استبانة لقياس مستوى حتصيل الطالب يف املقرر من خالل االختبارات والتكليفات السابقة.  3-1
 رأي زميل آخر كان يدرس الطالب متطلباً سابقاً. 4-1
 :العلمي اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 2
 حتليل االختبارات. 1-2
 التقدير.قوائم  2-2
 كتابة تقرير يتضمن مرئيات األستاذ يف املقرر. 3-2
 املراجعة الداخلية الدورية للمقرر. 4-2
 التقومي الذايت للربانمج. 5-2
 املقارانت املرجعية يف األقسام املماثلة السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر. 6-2
 التدريس: عمليات حتسني 3
 تحديث املصادر واملراجع بشكل دوري.ال 1-3
 تحديث أوعية البحث واملصادر اإللكرتونية.ال 2-3
 لعمل بتوصيات أستاذ املقرر واللجان ونتائج الدراسات. اال 3-3
 ورش عمل ألساتذة املقرر.ال 4-3
 ستضافة اخلرباء يف جمال التخصص.اال 5-3
 الدراسات واألحباث املرتبطة ابملقرر.تابعة اجلديد يف جمال امل 6-3
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.ال 7-3
 ملقارنة ابملعايري العاملية للمقرر الدراسي واليت هتدف لتحسني جودة املنتج التعليمي.اال 8-3

4 
هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، أو تبادل تصحيح عمليات التحقق من مستوايت إجناز الطلبة )مثاًل: مراجعة التصحيح من قبل عضو 

 االختبارات، أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس يف مؤسسة تعليمية أخرى(:
 منوذج اإلجابة النموذجية الصحيحة لالختبارات. 1-4
 قوائم التقدير. 2-4

 تقييم املشاريع والتكليفات. 3-4
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 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني. 4-4

 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. 5-4

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف التقومي لكل طالب. 6-4

 الطالب مقارنة مبحكات مثل: )درجات أقرانه، نسبة احلضور، موعد احملاضرة(.استخدام الطرق اإلحصائية ملقارنة نتائج  7-4

 تدقيق األسئلة من قبل أستاذ املقرر.  8-4

 صف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسني: 5
 احلديثة.مراجعة وتطوير املقرر مبا يتناسب مع الواقع واملتغريات  1-5
 مقارنة مفردات املقرر مبقررات مماثلة يف جامعات حملية وعاملية. 2-5
 دورات تطويرية ألعضاء هيئة التدريس. 3-5
 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطالب. 4-5
 التغذية الراجعة القائمة على االساليب االحصائية.إجراء التعديالت الالزمة بناء على  5-5
 املقارانت املرجعية احمللية والعاملية للربامج املشاهبة. 6-5
 توصيات نتائج ورش العمل والندوات واملؤمترات املتخصصة.  7-5
 اللقاءات الدورية ابلطالب املتميزين ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية.  8-5

 تصميم النموذج وتطويره: د. قمّاش بن علي آل قمّاش   
 د. عبد هللا بن دخيل هللا بن عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 1440-2-2 التاريخ
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 السعوديةاململكة العربية 
 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي

 
  الدراسي قرراملتوصيف  

 دراسات يف تاريخ الفن.
Studies in Art History 

 

 

 14/02/1439 اتريخ التقرير     .أم القرىجامعة  التعليمية: املـؤسسـة. 1
 برانمج الدكتوراه الرتبيَّة الفنيَّةقسم       .الرتبيةكلية  :مــــقســة/الــــــــــالكلي. 2
   

 أ( التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
 3-0204721ترف  )رمز املقرر(  دراسات يف تاريخ الفن. :عنوان املقرر ورمزه -1
 )نظري( 3 عدد الساعات املعتمدة: -2
 .الرتبيَّة الفنيَّة دكتوراه ضمنه املقرر الدراسي:الربانمج أو الربامج الذي يقدم  -3
 )حبسب توزيع اجلدول من قبل القسم(. اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي: -4
 املستوى الثاين -السنة األوىل  املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -5
 ال يوجد. املقرر )إن وجدت(:املتطلبات السابقة هلذا  -6
 - املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: -7
 مبىن قسم الرتبيَّة الفنيَّة :مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية -8
  يف املكان املناسب(:  ☒  أمناط التعليم )ضع إشارة -9

 %100 الـنـســــبـــــة؟ ☒ التقليديالفصل الدراسي  .ذ

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ (واإللكرتوين)تقليدي تعليم مدمج  .ر

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ تعليم عن بعد .ذ

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ الـمراسلة .س
 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ أخرى:  هـ.

 ملحوظات:
.... 

   

 ب( األهداف
 اهلدف الرئيسي هلذا املقرر؟ما  -1

 .التدريب على أساليب التوثيق املوضوعي لتاريخ الفن عرب الدراسات واألفكار الفلسفية -1
 املناهج العلمية لكتابة اتريخ الفن وأدواهتا. -2
 .مناقشة قضااي يف العالقة بني اتريخ الفن وتعليمه -3
 مناقشة قضااي ومشكالت يف فنون احلداثة. -4
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 دراسة اجتاهات الفن املعاصر وقضااي اجملتمع. -5
رتنت، أو تغيريات يف صف ابختصار أي خطط تنفَّذ لتطوير وحتسني املقرر. )مثاًل: زايدة استخدام املراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات، أو شبكة اإلن 2

 علمية جديدة يف اجملال العلمي( 2حمتوى املقرر بناًء على 
 حتديث املقرر ابالطالع على ما يرتبط ابملقرر من دراسات وأحباث.  •

 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال املقرر.  •

 استخدام اإلنرتنت، حمركات البحث وقواعد املعلومات لتطوير احملتوى املعريف واملرئي للمقرر.  •

 واملتجدد يف جمال مهنة تعليم الفنون.حتديث املقرر ابالطالع على احلديث   •

 اإلطالع على التجارب التطبيقية املعاصرة يف اجملال.  •

 الزايرات امليدانية للمؤسسات ذات العالقة مبحتوايت املقرر.  •

 استخدام الربجميات واملواقع اليت حتتوي على تدريب ومتارين وتطبيقات عملية يف املقرر.  •

 حمتوايت املقرر مع املقررات املشاهبة يف جامعات أخرى بشكل دوري.مقارنة   •
   

 :ج( وصف املقرر )ملحوظة: ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر يف دليل أو نشرة الربانمج(
 :وصف املقرر

الفكرية والفلسفية، اىل جانب الوقوف على الظروف واملؤثرات اليت يهدف املقرر إىل تناول الدراسات اليت تناولت نشأة الفنون عرب العصور، من وجهات النظر 
الطالب على ممارسة أساليب تشكلت الفنون مبقتضاها، من خالل عرض لعدد من االجتاهات املمتدة عرب اتريخ الفن منذ الكالسيكيات وحىت فنون ما بعد احلداثة. سيتدرب 

فكار الفلسفية.  وإدراك املناهج العلمية لكتابة وتوثيق اتريخ الفن وأدواهتا.  اىل جانب تناول اهم االحداث التارخيية واالجتماعية التوثيق املوضوعي لتاريخ الفن عرب الدراسات واأل
 ذات األثر على العالقة بني اتريخ الفن وتعليمه.

   

 . قائمة املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها:1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات: م
 3 أسبوع التعريف ابملقرر وأهدافه وأمهيته وطرق تقوميه. 1

)عمل لفنان جمهول،  .التدريب على أساليب التوثيق املوضوعي لتاريخ الفن عرب الدراسات واألفكار الفلسفية 2
 املشاركة الفنية، أسرار غامضة، الرتميم، اكتشاف فنان، تغري مفاهيم، التزوير، فهم العصر(

 6 أسبوعان

املناهج العلمية لكتابة اتريخ الفن وأدواهتا. )الدراسة الفردية أحادية احملور، متعددة احملور، الدراسة جلماعية: أحادية  3
 6 أسبوعان احملور، البحث الشامل، الدراسة املقارنة(.احملور، متعددة 

)اتريخ الفن واملنهج، العالقة مع اجملاالت األخرى، معلم اتريخ الفن، قدرة  .قضااي العالقة بني اتريخ الفن وتعليمه 4
 6 أسبوعان الطالب، احلاجة له، اسرتاتيجيات وطرق تدريسه، تقنيات تقدميه(

قضااي ومشكالت يف فنون احلداثة )التحول من الكالسيكيات إىل احلداثة، الوصاية األوربية والسردايت الكربى  5
 واهلوية، التغريب، األعمال الطالئعية، املقارنة مبا بعد احلدثة(.

 6 أسبوعان

اجتاهات الفن املعاصر وقضااي اجملتمع. )املفاهيم، السمات العامة، التحوالت االجتماعية واتريخ الفن املعاصر،  6
 االجتاهات العامة،(

 12 أسابيع 4

 3 أسبوع االختبار النهائي 7
- 

 . مكوانت املقرر الدراسي )إمجايل ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:2



 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

101 

 

 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 
ساعات 
 التدريس

 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45

ساعات 
 معتمدة

 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45

       
 . ساعات التعلم اإلضافية املتوقعة من الطالب يف األسبوع:3
 )ثالث ساعات( يف األسبوع. 3
 

 التقومي واسرتاتيجيات التدريس:. خمرجات التعّلم للمقرر حسب جماالت التعلم وفق اإلطار الوطين للمؤهالت ومواءمتها مع طرق 4
 يف اجلدول التايل أدرجْت جماالت التعلم اخلمسة وفق اإلطار الوطين للمؤهالت، مرقمة يف العمود األمين.

 أدرج خمرجات التعلم املناسبة القابلة للقياس، واملطلوب حتققها يف جماالت التعلم املالئمة )انظر األمثلة املقرتحة حتت اجلدول(. أواًل:
 أدرج اسرتاتيجيات التدريس املساندة املتالئمة مع طرق التقومي وخمرجات التعلم املرجوة. اثنيًا:
 س وتُقَيم خمرج التعلم بدقة. ينبغي لكل خمرج من خمرجات التعلم للمقرر وكل طريقة تقومي وكل اسرتاتيجية تدريس أن تتناغم سوايً وبشكلأدرج طرق التقومي املناسبة اليت تقي اثلثًا:

 منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. )ليس ابلضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي خمرجات تعلم من كل جمال من جماالت التعلم.(
 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر التعلم وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م
 املعرفة 1

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. معرفة التطورات التارخيية ملوضوعات املقرر واألطوار اليت مرت هبا. 1-1
 كتابة التقارير. ورش العمل. وصياغاهتا.حتليل األعمال والنماذج املرتبطة ابملقرر  1-2
 تنفيذ التكليفات. التعليم الذايت. بناء النماذج واهلياكل النظرية املرتبطة ابملقرر. 1-3
 ملف اإلجناز. التعليم اإللكرتوين. القدرة على توظيف الدراسات األجنبية يف املشاريع املرتبطة ابملقرر. 1-4
 التقومي املستمر. احلوار واملناقشة. اإلملام أببرز النظرايت واالجتاهات والنماذج املعاصرة املرتبطة مبوضوعات املقرر. 1-5
 الكتابة النقدية. التعلم النشط. التعرف على أبرز األساليب املنهجيات العلمية املتبعة لدراسة املقرر. 1-6

1-7 
اإلسباب الكامنة والدوافع اليت أحدثت التغريات التارخيية يف جمال التعرف على 

 املقرر.
 التقدم يف املشاريع. التعليم التعاوين.

 قياس التفاعل االجتماعي. املشاريع الفردية. حتديد التمييز النوعي للمضامني واملفاهيم املرتبطة ابملقرر. 1-8
 تقييم التكليفات. حل املشكالت. املشاريع والدراسات املرتبطة ابملقرر.تقومي ونقد  1-9

 التعلم ابإلكتشاف. معرفة خطوات حل املشكالت وطرق توظيفها. 1-10
اإللتزام مبنهجية البحث 

 العلمي.
 املهارات اإلدراكية 2

 االختبارات. والعروض البصرية.احملاضرة  الوعي ابلقضااي املرتبطة ابملقرر. 2-1
 التقومي املستمر. ورش العمل. حيلل القرائن واملتغريات أبسلوب علمي مربر. 2-2

2-3 
حتلل األعمال والنماذج يف ضوء القضااي الفلسفية واألخالقية املرتبطة مبوضوعات 

 املقرر.
 التفاعل يف احملاضرة. احملاضرة.
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2-4 
اإلملام أبساليب النقد العلمي واستخداماته يف تقييم احملتوايت العلمية املرتبطة 

 ابملقرر.
 التقدم يف املشاريع. احلوار واملناقشة.

 الوقائع احلرجة. التعلم النشط. حتليل تطور النماذج واملمارسات يف ضوء بعض النظرايت أو االجتاهات. 2-5
 رصد التطور. التعليم الذايت. اجلهود العلمية الفكرية والفلسفية السابقة يف جمال املقرر.تقدير قيمة  2-6
 النصائح واإلرشادات. التعلم ابإلكتشاف. معرفة وتقدير استخدام األداة املثلى حلل املشكلة. 2-7
 قائمة املعايري. التعليم اإللكرتوين. التمكن من ربط النظرية ابلتطبيق من خالل التكليفات. 2-8
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 االختبارات. احلوار واملناقشة. االستماع إىل األقران بعمق وتفهم وجهات نظرهم. 3-1
 التفاعل يف احملاضرة. التفكري الناقد. امتالك القدرة يف أقناع األخرين بوجهات النظر املدعمة ابلبحث العلمي. 3-2
 تقييم األقران. االستقراء. التعامل مع األفكار البحثية بكفاءة أثناء العمل يف جمموعات. 3-3
 النصائح واإلرشادات. العصف الذهين. اإلستقاللية يف التفكري واإلجناز. 3-4
 الوقائع احلرجة. االستنباط. االسرتاتيجيات املختلفة.تقبل النقد اإلكادميي من خالل  3-5

3-6 
استخدام أساليب التعليم يف املقرر مبا يعزز القدرة على احلوار وتوليد وتنظيم 
 األفكار ومناقشة املشكالت لعزيز الثقة ابلنفس املربرة علمياً وربط التعلم ابلواقع.

 التقوية.لقاءات  خرائط املفاهيم.

 التقييم املشرتك. املشاريع اجلماعية. حتمل مسؤلية البحث عن دراسات واجتاهات جديدة وتطويرها. 3-7

3-8 
امتالك رؤية حول تنمية الوعي األكادميي يف البيئات املختلفة ولدى خمتلف 

 فئات اجملتمع.
 التوزيع اإلجباري. مثلث اإلستماع.

 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
 إجناز التكليفات اإللكرتونية. املناقشة واحلوار اإللكرتونية. التعامل مع املنصات املعرفية والعلمية املختلفة. 4-1
 تقييم التكاليف اإللكرتونية. اإللكرتوين.التطبيق العملي  إتقان أهم استخدامات احلاسب يف عرض بعض مفردات املقرر. 4-2
 إتقان البحث ابإلنرتنت. تنفيذ التكليفات اإللكرتونية. معرفة بعض الربامج احلاسوبية اليت ختدم أهداف املقرر. 4-3
 املالحظة املباشرة. ابإلنرتنت.التدريب على البحث  إمتالك مهارات البحث عن مصادر املعلومات التقليدية واملعاصرة. 4-4

 استخدام اإلنرتنت يف تطوير املهارات البحثية. 4-5
التدريب على توثيق األعمال 

 واملشاريع إلكرتونياً.
إتقان استخدام أوامر 

 الربانمج احلاسويب.
 التقومي املستمر. اإللكرتونية.قواعد البياانت  إمتالك التنظري الفلسفي لتفسري التواصل  العلمي. 4-6
 قائمة معايري التقييم. املقارانت املرجعية اإللكرتونية. تطوير النماذج واألدوات التقليدية املرتبطة ابملقرر إلكرتونياً. 4-7
 حركية-املهارات النفس 5

5-1 
ممارسات تدريبية مناسبة تفسري احملتوى الفين واملفاهيم ذات الصلة وترمجتها إىل 

 املالحظة املباشرة. التطبيق العملي. للحاجة.

 طريقة املشاريع. القدرة على إدارة احلوارات العلمية التطبيقية. 5-2
القدرة على التخطيط 

 للعمل.

5-3 
القدرة على تصميم اجلدوال واألشكال والرسوم البيانية املرتبطة ابملشكالت 

 والقضااي املدروسة.
 التقدم يف املشاريع. النمذجة.
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5-4 - - - 
 

 )توضع خمرجات املقرر يف العمود األيسر وتوضع خمرجات الربانمج يف األعلى(.زاوج بني املخرجات التعُلمَية للربانمج واملخرجات التعُلمَية للمقرر - 5
1-1 1-1 1-2 - - - - - - - 
2-1 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

       

 . جدول املهام والتكاليف اليت يقيَّم فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي6

 م
)مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، اختبار، خطابة، تقدمي  التقوميمهمة 

 األسبوع احملدد له شفهي، إخل(
نسبته من التقومي 

 النهائي

 %10 (2األسبوع ) كل أسبوع.  -اإللقاء والعرض  1
 %10 (5األسبوع ) حتليل ونقد مراجع. 2
 %10 (12األسبوع ) تقرير ميداين ملعرض معاصر. 3
 %20 (14األسبوع ) مشروع هنائي 4
 %50 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 5

 

 د. االرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:
هيئة التدريس وطاقم التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء ترتيبات إاتحة أعضاء  -1

 هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(:
 )ثالث ساعات أسبوعية على األقل(. 3 
 الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس، )تبعاً جلدول أستاذ املقرر(.  - 1
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة الربيد اإللكرتوين.  - 2
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة وسائط التواصل االجتماعي.  - 3
 املتابعة من عمادة الكلية ورائسة القسم. - 4
  

 هـ. مصادر التعلم:
 الكتب املقررة:قائمة 

 .مصر، دار املعارف ، اجمللد األول،، الفنون التشكيليةحميط الفنونم(. 1998جمموعة مؤلفني ) 1
 ، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت، لبنان.2، طالتيارات الفنية املعاصرة. م(2009أمهز، حممود ) 2

 ، العراق.البصرة، األبستيمولوجيا املعاصرة وبنائية فنون تشكيل ما بعد احلداثةم(. 2014)جنان حممد أمحد،  3
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 .القاهرة، مصرترمجة: خالد احلمزة، ، اجمللس األعلى للثقافة، وجهات نظر حديثة-اتريخ الفن الغريب. م(2002) كلينباور، دبليو إيوجني 4

، جامعه حلوان، كليه الرتبية الفنية،  رسالة دكتوراه، ( مفهوم التفاعل بني الفنون يف اخلربة اجلمالية لفنون ما بعد احلداثةم2010إدريس، جنالء حممد أبو العزم أمحد ) 5
 .مصر

، دار صــفاء للنشــر 1، طَفنّي ما بعد احلداثة يفي األبعاد املفاهيمية واجلمالية للدادائية وأنعكاســاهتا م(. 2011آل وادي، علي شــناوة، احلامتي، أالء علي عبود ) 6
 والتوزيع، عّمان، األردن. 

 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عّمان، األردن. 1، طَفنّي ما بعد احلداثة يفي التعبري البيئي م(. 2011، احلسيين، عامر عبد الرضا )آل وادي، علي شناوة 7
 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عّمان، األردن. 1، طَفنّي ما بعد احلداثة يفي استطيقا التهميش م(. 2011آل وادي، علي شناوة، عبادي، رحاب خضري ) 8
، دار صــفاء للطباعة والنشــر والتوزيع، عّمان، اململكة األردنية اهلامشية. ومؤســســة 1، طالعدمية يفي رســم ما بعد احلداثةم(. 2012الدملي، منذر فاضــل حســن ) 9

 دار الصادق الثقافية، اببل، العراق.
10 Harrison, Charles & Wood, Paul (2003). Art in Theory 1900 - 2000: An Anthology of Changing Ideas, 

Blackwell Publishers, Malden, MA. 

11 Hoffmann, Jens (2014). Show Time: The 50 Most Influential Exhibitions of Contemporary Art. 
D.A.P./Distributed Art Publishers, Inc., New York, USA. 

12 Shone, Richard & Stonard, John-Paul (2013). The Books that Shaped Art History: From Gombrich 
and Greenberg to Alpers and Krauss, Thames & Hudson, London, UK. 

13 Doss, Erika (2017).  American Art of the 20th-21st Centuries, Oxford University Press, New York, 

USA. 

 قائمة املراجع املساندة األساسية )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 1
1-1 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-2 Visual Arts Research, University of Illinois Press, USA. 
1-3 International Journal of Education through Art، USA. 

1-4 Art Education, National Art Education Association, USA. 
1-5 Studies in Art Education, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 
 كلية الرتبيَّة الفنيَّة، جامعة حلوان، مصر.، جملة حبوث يف الرتبية الفنية والفنون 1-6

 ، جامعة حلوان، مصر.جملة علوم وفنون 1-7

 ، مصر.جملة أمسيا، فرع اجلمعية اإلقليمية للتعلم عن طريق الفن 1-8
 واملراجع املقرتحة )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(:قائمة الكتب  2
 ، ترمجة امحد الشامي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر.ما بعد احلداثةم(. 1994روز، مارجريت روز ) 2-1

 للطباعة، القاهرة، مصر.، دار مصر فلسفة الفن يف الفكر املعاصرم(.  1988إبراهيم، زكراي ) 2-2

2-3 
Aralangazi, Havva (2012): "Significance of Visual Perception in Education of Art History: Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, Volume 51, 2012, Pages 244-248 

2-4 Beardsley, John (1998): “Earthworks and Beyond” Abbeville Press, New York , USA, p7. 
2-5 Day, Michad D. (1987): Discipline –Based Art Education, Journal of Aesthetic Education, vol.21. 

2-6 
Erickson, Mary(1998): " Effects of Art History Instruction on Fourth and Eighth Grade Students' Abilities To Interpret 

Artworks Contextually ": Studies in Art Education, Vol. 39, No. 4 (Summer, 1998), UAS, pp. 309-320 

2-7 Greene, Theodore (1940): "The arts and the art of criticism": Princeton, NJ: Princeton University Press, USA. 

2-8 
Hamblen, A. Karen (1987): "An Examination of Discipline –Based Art Education": Journal of Aesthetic Education, USA, 

vol.28(2) p 64-74. 
2-9 Kastner, Jeffrey; Wallis, Brian (1998): “Land and Environmental Art” Phaidon Press, London, UK, p23. 
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2-10 
Kleinbauer, W. Eugene (1987): "Art History in Discipline-Based Art Education",: Journal of Aesthetic Education, Vol. 

21, No. 2, Special Issue: Discipline-Based Art Education (Summer, 1987), University of Illinois Press, USA, pp. 

205-215 

2-11 
Kolocostroni, Vassiliki(1998): "Jane Goldman and Olga Taxidou Modernism: An Anthology of Sourves and 

Documents", The University of Chicago Press, Chicago 1998, Introduction: p. xvii 

2-12 
Kowalchuk, E. (1996): "Promoting higher order teaching and understanding in art education Translations from Theory 

to Practice": National Art Education Association, Reston, VA, USA 

2-13 
Kuru, Nur Balkir (2012): "Philosophical Concerns in Fine Arts Education": Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

Volume 51, Pages 489-494. 

2-14 
National Consortium of Arts Associations (1994): "National standards for arts education: What every young American 

should know and be able to do in the arts", Reston, VA: Music Educators National Conference 

2-15 
Tuman, Donna M. (2008): "The Changing Face of Rembrandt": Pedagogy, Politics, and Cultural Values in American Art 

Education": Journal of Aesthetic Education, Vol. 42, No. 2 (Summer, 2008), pp. 57-67, University of Illinois Press, 

Illinois, USA. 

2-16 
Lovano-Kerr, Jessie (1985): "Implications of DBAE for University Education of Teachers": Studies in Art Education, 26, 

No. 4 (Summer, 1985), pp. 216-223, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 

2-17 Esanu, Octavian (2012): What was Art Contemporary: ART Margins, February 2012, Vol. 1, No. 1: 5–28. 

 قائمة املصادر اإللكرتونية )مثاًل: مواقع اإلنرتنت، وسائل التواصل االجتماعي... إخل(: 3
 www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31 أخبار الفنون التشكيلية السعودية 1-3

 www.arteducators.org (Eاجلمعية الدولية للرتبية الفنية ) 2-3

 /http://www.davisart.com (Eجملة مدرسة الفنون ) 3-3

 http://www.ijea.org/articles.html (Eاجمللة الدولية للرتبية والفنون ) 4-3

  www.altshkeely.com جملة التشكيلي 5-3

 /http://sana.sy جملة احلياة التشكيلية 6-3

 /http://u-in-u.com (Eجملة عوامل الفن ) 7-3

 http://www.artsjournal.com/category/visual (Eجملة الفنون ) 8-3

 /https://www.internationalartist.com (Eجملة الفنان العاملي ) 9-3

 http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx قطاع الفنون التشكيلية املصرية 10-3

 www.art.gov.sa منتدى الرتبية الفنية 11-3

 www.fineartamerica.com (Eموقع الفن األمريكي املعاصر ) 12-3

 www.fineart.com (Eموقع الفن اجلميل ) 13-3

 http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine (Eدروس للفنانني على اإلنرتنت ) 14-3

 http://www.adabfan.com/magazine/category/composition جملة أدب وفن 15-3

 /http://artsgulf.com صحيفة فنون اخلليج 16-3

 www.metmuseum.org متحف املرتوبولتان للفن بنيويورك 17-3

 www.vam.ac.uk/index.html لندن -متحف فكتوراي والربت للفنون 18-3

 www.britishmuseum.org/default.aspx لندن -املتحف الربيطاين 19-3

 www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en فرنسا -متحف اللوفر 20-3

 www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm متحف الفن املصري احلديث 21-3

 www.moma.org متحف الفن احلديث بنيويورك 22-3

 www.sfmoma.org متحف الفن احلديث سانفرانيسكو 23-3

 https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar العراقية، اجملالت األكادميية العلمية 24-3

25-3 --  

  

http://www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31
http://www.arteducators.org/
http://www.davisart.com/
http://www.ijea.org/articles.html
http://www.altshkeely.com/
http://sana.sy/
http://u-in-u.com/
http://www.artsjournal.com/category/visual
https://www.internationalartist.com/
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx
http://www.art.gov.sa/
http://www.fineartamerica.com/
http://www.fineart.com/
http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine
http://www.adabfan.com/magazine/category/composition
http://artsgulf.com/
http://www.metmuseum.org/
http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.britishmuseum.org/default.aspx
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm
http://www.moma.org/
http://www.sfmoma.org/
https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
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 الكمبيوتر، أو األقراص املضغوطة، أو الربجميات، أو املعايري املهنية، أو اللوائح واألنظمة:مواد تعلم أخرى، مثل: الربامج اليت تعتمد على  4
 مواقع مشاهري الفنانني على اإلنرتنت ووسائط التواصل االجتماعي. 1-4
 مواقع اإلنرتنت اخلاصة بعرض اتريخ الفن. 2-4
 أفالم تعليمية ملوضوعات مفردات املقرر. 3-4
 مناذج احملاكاة. 4-4
 برجميات تعليمية مرتبطة مبفردات املقرر. 5-4
 العروض البصرية املتنوعة واملرتبطة مبفردات املقرر. 6-4
 تطبيقات قوقل. 7-4
 برجميات لعرض األعمال الفنية. 8-4
 مواقع عرض األعمال الفنية اإلفرتاضية على اإلنرتنت. 9-4
 النقدية ألعمال الفن.العروض  10-4

 

 املرافق املطلوبة-و
 لكمبيوتر، ... إخل(.حدد احتياجات املقرر مبا يف ذلك حجم الفصول الدراسية واملعامل )مثاًل: عدد املقاعد يف الفصول الدراسية واملعامل، مدى توفر أجهزة ا

 ( طالب.10مقرتح أن يكون عدد طالب اجملموعة )
 التعليمية )مثاًل: فصول دراسية، معامل، قاعات عرض أو معامل إيضاح، ... إخل(:املرافق  1
 قاعة دراسية جمهزة مبواصفات عاملية تضمن الصحة والسالمة لتدريس املقرر. 1-1
 توفري التهوية واإلضاءة الصحية. 2-1
 إحدث األجهزة التقنية. 3-1
 الطالب.كراسي وطالوالت تكفي عدد  4-1
 شبكة إنرتنت عامة. 5-1
 (، أجهزة العرض، السبورة الذكية، برامج الكمبيوتر، ... إخل(:AVلتجهيزات احلاسوبية )مثاًل: أجهزة الصوت والصورة )ا 2
 كمبيوتر )مع إنرتنت مفتوح(. 1-2
 سبورة للعروض الضوئية. 2-2
 سبورة تفاعلية. 3-2
 بروجكرت للعرض.جهاز  4-2
 طابعة ملونة. 5-2
 برامج إلكرتونية مرتبطة ابملقرر. 6-2
 موارد أخرى )مثاًل: إذا املطلوب معدات خمترب معينة فحدد االحتياجات أو أرفق قائمة(: 3
 سبورة حائط. 1-3
 أقالم وممحاة سبورة. 2-3
 جهاز عرض الكامريا الواثئقية. 3-3
 مناذج وعينات نظرية. 4-3
12-3 - 

 

 ز.  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره



 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

107 

 

 فعالية التدريس: حولاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  1
 تقدمي تقارير مكتوبة حول فعالية التدريس. 1-1
 تقاش مفتوح حول فعالية التدريس. 2-1
 عمل استبانة لقياس مستوى حتصيل الطالب يف املقرر من خالل االختبارات والتكليفات السابقة.  3-1
 رأي زميل آخر كان يدرس الطالب متطلباً سابقاً. 4-1
 :العلمي اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 2
 حتليل االختبارات. 1-2
 التقدير.قوائم  2-2
 كتابة تقرير يتضمن مرئيات األستاذ يف املقرر. 3-2
 املراجعة الداخلية الدورية للمقرر. 4-2
 التقومي الذايت للربانمج. 5-2
 املقارانت املرجعية يف األقسام املماثلة السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر. 6-2
 التدريس: عمليات حتسني 3
 تحديث املصادر واملراجع بشكل دوري.ال 1-3
 تحديث أوعية البحث واملصادر اإللكرتونية.ال 2-3
 لعمل بتوصيات أستاذ املقرر واللجان ونتائج الدراسات. اال 3-3
 ورش عمل ألساتذة املقرر.ال 4-3
 ستضافة اخلرباء يف جمال التخصص.اال 5-3
 الدراسات واألحباث املرتبطة ابملقرر.تابعة اجلديد يف جمال امل 6-3
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.ال 7-3
 ملقارنة ابملعايري العاملية للمقرر الدراسي واليت هتدف لتحسني جودة املنتج التعليمي.اال 8-3

4 
هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، أو تبادل تصحيح عمليات التحقق من مستوايت إجناز الطلبة )مثاًل: مراجعة التصحيح من قبل عضو 

 االختبارات، أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس يف مؤسسة تعليمية أخرى(:
 منوذج اإلجابة النموذجية الصحيحة لالختبارات. 1-4
 قوائم التقدير. 2-4

 تقييم املشاريع والتكليفات. 3-4

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني. 4-4

 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. 5-4

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف التقومي لكل طالب. 6-4

 الطالب مقارنة مبحكات مثل: )درجات أقرانه، نسبة احلضور، موعد احملاضرة(.استخدام الطرق اإلحصائية ملقارنة نتائج  7-4

 تدقيق األسئلة من قبل أستاذ املقرر.  8-4

 صف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسني: 5
 احلديثة.مراجعة وتطوير املقرر مبا يتناسب مع الواقع واملتغريات  1-5
 مقارنة مفردات املقرر مبقررات مماثلة يف جامعات حملية وعاملية. 2-5
 دورات تطويرية ألعضاء هيئة التدريس. 3-5
 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطالب. 4-5
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 التغذية الراجعة القائمة على االساليب االحصائية.إجراء التعديالت الالزمة بناء على  5-5
 املقارانت املرجعية احمللية والعاملية للربامج املشاهبة. 6-5
 توصيات نتائج ورش العمل والندوات واملؤمترات املتخصصة.  7-5
 اللقاءات الدورية ابلطالب املتميزين ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية.  8-5

 تصميم النموذج وتطويره: د. قمّاش بن علي آل قمّاش   
 د. عبد هللا بن دخيل هللا بن عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 1440-2-2 التاريخ
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 السعوديةاململكة العربية 
 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي

 
  الدراسي قرراملتوصيف  

 قضااي معاصرة. -تعليم الفن
Art Teaching-Contemporary Issues 

 

 

 14/02/1439 اتريخ التقرير     .أم القرىجامعة  التعليمية: املـؤسسـة. 1
 برانمج الدكتوراه الرتبيَّة الفنيَّةقسم       .كلية الرتبية :مــــقســة/الــــــــــالكلي. 2
   

 أ( التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
 3-0204722ترف  )رمز املقرر( قضااي معاصرة. -تعليم الفن :عنوان املقرر ورمزه -1
 )نظري( 3 عدد الساعات املعتمدة: -2
 .الرتبيَّة الفنيَّة دكتوراه الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:الربانمج أو الربامج  -3
 )حبسب توزيع اجلدول من قبل القسم(. اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي: -4
 املستوى الثاين -السنة األوىل  املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -5
 ال يوجد. السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:املتطلبات  -6
 - املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: -7
 مبىن قسم الرتبيَّة الفنيَّة :مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية -8
  يف املكان املناسب(:  ☒  أمناط التعليم )ضع إشارة -9

 %100 الـنـســــبـــــة؟ ☒ الفصل الدراسي التقليدي .ز

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ (واإللكرتوين)تقليدي تعليم مدمج  .س

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ تعليم عن بعد .ر

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ الـمراسلة .ش
 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ أخرى:  هـ.

 ملحوظات:
.... 

   

 ب( األهداف
 ما اهلدف الرئيسي هلذا املقرر؟ -1

 بشكل خاص.والرتبية الفنية البحث يف القضااي التعليمية بشكل عام وقضااي تعليم الفن  -1
 .وعالقتها ابلقضااي التعليمية والرتبوية، وحماولة البحث يف حتليلها وإجياد حلول مبتكرة، ، والرتبية الفنيةوالقضااي املتعلقة بتدريس الفنون تشكالاملالوقوف على  -2
مثل: قضااي املوهبة واإلبداع يف الفن التشكيلي، نظرايت رسوم األطفال ورسوم الكبار )املراهقني  الفنونمناقشة القضااي الفلسفية والرتبوية املعاصرة يف تعليم  -3

 .العالج ابلفنو  واملسنني(، والتشخيص
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  .تصاميم املناهج الرتبوية واألدوات املرتبطة ابلتقييم والقياس يف جمال الرتبية الفنية والفنونمناقشة  -4
يريات يف رتنت، أو تغصف ابختصار أي خطط تنفَّذ لتطوير وحتسني املقرر. )مثاًل: زايدة استخدام املراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات، أو شبكة اإلن 2

 علمية جديدة يف اجملال العلمي( 2حمتوى املقرر بناًء على 
 حتديث املقرر ابالطالع على ما يرتبط ابملقرر من دراسات وأحباث.  •

 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال املقرر.  •

 احملتوى املعريف واملرئي للمقرر.استخدام اإلنرتنت، حمركات البحث وقواعد املعلومات لتطوير   •

 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال مهنة تعليم الفنون.  •

 اإلطالع على التجارب التطبيقية املعاصرة يف اجملال.  •

 الزايرات امليدانية للمؤسسات ذات العالقة مبحتوايت املقرر.  •

 واملواقع اليت حتتوي على تدريب ومتارين وتطبيقات عملية يف املقرر.استخدام الربجميات   •

 مقارنة حمتوايت املقرر مع املقررات املشاهبة يف جامعات أخرى بشكل دوري.  •
   

 :ج( وصف املقرر )ملحوظة: ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر يف دليل أو نشرة الربانمج(
 :وصف املقرر

رايت رسوم األطفال ورسوم الكبار يهدف املقرر إىل مناقشة القضااي الفلسفية والرتبوية املعاصرة يف تعليم الفنون ؛ مثل: قضااي املوهبة واإلبداع يف الفن التشكيلي، نظ
ممارسة الفنون معهم، وتصاميم املناهج الرتبوية واألدوات املرتبطة  العالج ابلفن. ابإلضافة دراسة اخلصائص العامة لألفراد املعنيني ومشكالتو والتشخيص )املراهقني واملسنني(، 

 ابلتقييم والقياس يف جمال الرتبية الفنية والفنون بناء على تلك اخلصائص. 
   

 . قائمة املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها:1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات: م
 3 أسبوع وأهدافه وأمهيته وطرق تقوميه.التعريف ابملقرر  1
 9 أسابيع 3 قضااي املوهبة واالبتكار يف الفنون )خصائص األفراد، تصاميم املنهج العلمي واألدوات املالئمة للقياس(. 2

العلمي لألطفال واملراهقني واملسنني )خصائص األفراد، تصاميم املنهج  -قضااي دالالت ونظرايت الرسوم  3
 واألدوات املالئمة للقياس(.

 9 أسابيع 3

 6 أسبوعان قضااي الفن بني العالج والتشخيص )خصائص األفراد، تصاميم املنهج العلمي واألدوات املالئمة للقياس(. 4
 9 أسابيع 3 للقياس(.قضااي الفنون لذوي اإلعاقات )خصائص األفراد، تصاميم املنهج العلمي واألدوات املالئمة  5
 6 أسبوعان قضااي القياس والتقومي يف الفنون )خصائص الربامج، تصاميم املنهج العلمي وأدوات القياس والتقومي(. 6
 3 أسبوع االختبار النهائي 7

- 

 . مكوانت املقرر الدراسي )إمجايل ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:2
 اجملموع أخرى العملي معامل إضافيةدروس  حماضرات 

ساعات 
 التدريس

 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45
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ساعات 
 معتمدة

 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45

       
 التعلم اإلضافية املتوقعة من الطالب يف األسبوع:. ساعات 3
 )ثالث ساعات( يف األسبوع. 3
 

 . خمرجات التعّلم للمقرر حسب جماالت التعلم وفق اإلطار الوطين للمؤهالت ومواءمتها مع طرق التقومي واسرتاتيجيات التدريس:4
 اإلطار الوطين للمؤهالت، مرقمة يف العمود األمين.يف اجلدول التايل أدرجْت جماالت التعلم اخلمسة وفق 

 أدرج خمرجات التعلم املناسبة القابلة للقياس، واملطلوب حتققها يف جماالت التعلم املالئمة )انظر األمثلة املقرتحة حتت اجلدول(. أواًل:
 لم املرجوة.أدرج اسرتاتيجيات التدريس املساندة املتالئمة مع طرق التقومي وخمرجات التع اثنيًا:
اتيجية تدريس أن تتناغم سوايً وبشكل أدرج طرق التقومي املناسبة اليت تقيس وتُقَيم خمرج التعلم بدقة. ينبغي لكل خمرج من خمرجات التعلم للمقرر وكل طريقة تقومي وكل اسرت  اثلثًا:

 ت تعلم من كل جمال من جماالت التعلم.(منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. )ليس ابلضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي خمرجا
 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. معرفة التطورات التارخيية ملوضوعات املقرر واألطوار اليت مرت هبا. 1-1
 كتابة التقارير. ورش العمل. حتليل األعمال والنماذج املرتبطة ابملقرر وصياغاهتا. 1-2
 تنفيذ التكليفات. التعليم الذايت. بناء النماذج واهلياكل النظرية املرتبطة ابملقرر. 1-3
 ملف اإلجناز. التعليم اإللكرتوين. القدرة على توظيف الدراسات األجنبية يف املشاريع املرتبطة ابملقرر. 1-4
 التقومي املستمر. احلوار واملناقشة. اإلملام أببرز النظرايت واالجتاهات والنماذج املعاصرة املرتبطة مبوضوعات املقرر. 1-5
 الكتابة النقدية. التعلم النشط. التعرف على أبرز األساليب املنهجيات العلمية املتبعة لدراسة املقرر. 1-6

1-7 
الكامنة والدوافع اليت أحدثت التغريات التارخيية يف جمال  األسبابالتعرف على 

 املقرر.
 التقدم يف املشاريع. التعليم التعاوين.

 االجتماعي.قياس التفاعل  املشاريع الفردية. حتديد التمييز النوعي للمضامني واملفاهيم املرتبطة ابملقرر. 1-8
 تقييم التكليفات. حل املشكالت. تقومي ونقد املشاريع والدراسات املرتبطة ابملقرر. 1-9

اإللتزام مبنهجية البحث  التعلم ابإلكتشاف. معرفة خطوات حل املشكالت وطرق توظيفها. 1-10
 العلمي.

 املهارات اإلدراكية 2
 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. املرتبطة ابملقرر.الوعي ابلقضااي  2-1
 التقومي املستمر. ورش العمل. حيلل القرائن واملتغريات أبسلوب علمي مربر. 2-2

2-3 
حتلل األعمال والنماذج يف ضوء القضااي الفلسفية واألخالقية املرتبطة مبوضوعات 

 املقرر.
 التفاعل يف احملاضرة. احملاضرة.

2-4 
اإلملام أبساليب النقد العلمي واستخداماته يف تقييم احملتوايت العلمية املرتبطة 

 ابملقرر.
 التقدم يف املشاريع. احلوار واملناقشة.

 الوقائع احلرجة. التعلم النشط. حتليل تطور النماذج واملمارسات يف ضوء بعض النظرايت أو االجتاهات. 2-5
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 رصد التطور. التعليم الذايت. تقدير قيمة اجلهود العلمية الفكرية والفلسفية السابقة يف جمال املقرر. 2-6
 النصائح واإلرشادات. التعلم ابإلكتشاف. معرفة وتقدير استخدام األداة املثلى حلل املشكلة. 2-7
 قائمة املعايري. التعليم اإللكرتوين. ابلتطبيق من خالل التكليفات.التمكن من ربط النظرية  2-8
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 االختبارات. احلوار واملناقشة. االستماع إىل األقران بعمق وتفهم وجهات نظرهم. 3-1
 التفاعل يف احملاضرة. التفكري الناقد. املدعمة ابلبحث العلمي.امتالك القدرة يف أقناع األخرين بوجهات النظر  3-2
 تقييم األقران. االستقراء. التعامل مع األفكار البحثية بكفاءة أثناء العمل يف جمموعات. 3-3
 النصائح واإلرشادات. العصف الذهين. اإلستقاللية يف التفكري واإلجناز. 3-4
 الوقائع احلرجة. االستنباط. النقد اإلكادميي من خالل االسرتاتيجيات املختلفة.تقبل  3-5

3-6 
استخدام أساليب التعليم يف املقرر مبا يعزز القدرة على احلوار وتوليد وتنظيم 
 األفكار ومناقشة املشكالت لعزيز الثقة ابلنفس املربرة علمياً وربط التعلم ابلواقع.

 لقاءات التقوية. املفاهيم.خرائط 

 التقييم املشرتك. املشاريع اجلماعية. حتمل مسؤلية البحث عن دراسات واجتاهات جديدة وتطويرها. 3-7

3-8 
امتالك رؤية حول تنمية الوعي األكادميي يف البيئات املختلفة ولدى خمتلف 

 فئات اجملتمع.
 اإلجباري.التوزيع  مثلث اإلستماع.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 إجناز التكليفات اإللكرتونية. املناقشة واحلوار اإللكرتونية. التعامل مع املنصات املعرفية والعلمية املختلفة. 4-1
 تقييم التكاليف اإللكرتونية. التطبيق العملي اإللكرتوين. إتقان أهم استخدامات احلاسب يف عرض بعض مفردات املقرر. 4-2
 إتقان البحث ابإلنرتنت. تنفيذ التكليفات اإللكرتونية. معرفة بعض الربامج احلاسوبية اليت ختدم أهداف املقرر. 4-3
 املالحظة املباشرة. البحث ابإلنرتنت.التدريب على  إمتالك مهارات البحث عن مصادر املعلومات التقليدية واملعاصرة. 4-4

 استخدام اإلنرتنت يف تطوير املهارات البحثية. 4-5
التدريب على توثيق األعمال 

 واملشاريع إلكرتونياً.
إتقان استخدام أوامر 

 الربانمج احلاسويب.
 التقومي املستمر. البياانت اإللكرتونية.قواعد  إمتالك التنظري الفلسفي لتفسري التواصل  العلمي. 4-6
 قائمة معايري التقييم. املقارانت املرجعية اإللكرتونية. تطوير النماذج واألدوات التقليدية املرتبطة ابملقرر إلكرتونياً. 4-7
 حركية-املهارات النفس 5

5-1 
ممارسات تدريبية مناسبة تفسري احملتوى الفين واملفاهيم ذات الصلة وترمجتها إىل 

 للحاجة.
 املالحظة املباشرة. التطبيق العملي.

 طريقة املشاريع. القدرة على إدارة احلوارات العلمية التطبيقية. 5-2
القدرة على التخطيط 

 للعمل.

5-3 
القدرة على تصميم اجلدوال واألشكال والرسوم البيانية املرتبطة ابملشكالت 

 والقضااي املدروسة.
 التقدم يف املشاريع. النمذجة.

5-4 - - - 
 

 )توضع خمرجات املقرر يف العمود األيسر وتوضع خمرجات الربانمج يف األعلى(.زاوج بني املخرجات التعُلمَية للربانمج واملخرجات التعُلمَية للمقرر - 5
1-1 1-1 1-2 - - - - - - - 
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2-1 - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

       

 . جدول املهام والتكاليف اليت يقيَّم فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي6

 م
)مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، اختبار، خطابة، تقدمي  التقوميمهمة 

 شفهي، إخل(
نسبته من التقومي  األسبوع احملدد له

 النهائي

 %10 (2األسبوع ) كل أسبوع.  -اإللقاء والعرض  1
 %5 (3األسبوع ) تفاعل ومشاركة يف احملاضرة 2
 %10 (5األسبوع ) نرمجة دراسة أجنبية. 3
 %10 (8األسبوع ) تقدمي منوذج مطور. 4
 %5 (11األسبوع ) نقد نظرية/إجتاه وتطويره. 5
 %10 (12)األسبوع  تقدمي دراسة نظرية عن أحد موضوعات مفردات املقرر. 6
 %50 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 7

 

 د. االرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:
تواجد خالله أعضاء ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس وطاقم التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن ي -1

 هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(:
 )ثالث ساعات أسبوعية على األقل(. 3 
 الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس، )تبعاً جلدول أستاذ املقرر(.  - 1
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة الربيد اإللكرتوين.  - 2
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة وسائط التواصل االجتماعي.  - 3
 املتابعة من عمادة الكلية ورائسة القسم. - 4
  

 هـ. مصادر التعلم:
 املقررة:الكتب قائمة 

 ، دار دجلة، عّمان، األردن.اإلبداع يف الفنم( 2011صالح، قاسم حسني ) 1
 .، عّمانمركز ديبونو لتعليم التفكري: رؤية معاصرة مملكة البحرين إمنوذجاً  –اإلبداع يف الفن  م(.2015) مشسان املناعي، 2
3 Borg, Walter & Gall, Meredith. (1989) Educational Research, An Introduction. Longman, USA. 
 ، األردن.عّمان، مركز الكتاب األكادميي، القياس والتقومي يف الفن والرتبيَّة الفنيَّةم(. 2010)عبداملنعم خريي حسني،  4
 األجنلو، القاهرة، مصر.، مكتبة العالج ابلفنم(. 2010مصطفى، دنيا ) 5
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 ، الرايض.امعة امللك سعود: النشر العلمي جبالعالج ابلفن التشكيلي م(.2008اليامي، عوض مبارك ) 6
 ، دار الزهراء، الرايض.4، طمدخل إىل سيكولوجية رسوم األطفالم(. 2014القريطي، عبداملطلب ) 7
 املؤسسة اجلامعية، بريوت، لبنان. (،األلوان )دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزايهتا، ودالالهتام(. 2013عبيد، كلود ) 8
 اجلمعية األسرتالية للتقومي )صفحة اإلنرتنت املرفقة( 9

Australian Evaluation Society   http://www.p.parklane.com.au/aes/ (Web Page:) 
 الرابطة األمريكية لألحباث الرتبوية، قسم التقومي )صفحة اإلنرتنت املرفقة(.  10

 American Educational Research Association  (Web Page Evaluation Division http://aera.net ): 
 قائمة املراجع املساندة األساسية )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 1
1-1 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-2 Visual Arts Research, University of Illinois Press, USA. 
1-3 International Journal of Education through Art، USA. 

1-4 Art Education, National Art Education Association, USA. 
1-5 Studies in Art Education, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 
 كلية الرتبيَّة الفنيَّة، جامعة حلوان، مصر.، جملة حبوث يف الرتبية الفنية والفنون 1-6

 ، جامعة حلوان، مصر.جملة علوم وفنون 1-7

 مصر.، جملة أمسيا، فرع اجلمعية اإلقليمية للتعلم عن طريق الفن 1-8
 قائمة الكتب واملراجع املقرتحة )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 2

2-1 
، جامعة امللك سعود، مركز البحوث بكلية الرتبية: أبعاد معاصرة للرتبية الفنية للفئات اخلاصة يف البيئات العربية واإلسالمية م(.1996فضل، حممد عبداجمليد )

 الرايض.
 ، القاهرة، دار الفكر العريب.التقومي البديلم(: 2010صالح عالم ) 2-2

2-3 
التفكري االبداعي لدى الطلبة املعلمني يف برانمج الرتبية العملية واملعلمني يف اخلدمة يف مراحل تدريس مدى استخدام انشطة م( 2002) ابراهيم السيد، درويش

 س.جامعة السلطان قابو ، كلية الرتبية العمليةجملة  : دراسة ميدانية، الرتبية الفنية
 ، الرايض.جامعة امللك سعود، مركز البحوث بكلية الرتبيةمفهوم العالج ابلفن التشكيلي:  م(.2001اليامي، عوض مبارك ) 2-4

2-5 
، مركز البحوث بكلية الرتبية: Visually Handicappedاسرتاتيجيات تدريس الرتبية الفنية للطالب ذوي اإلعاقة البصرية  م(.2002أبو نيان، فواز )

 ، الرايض.جامعة امللك سعود
 ، الرايض.جامعة امللك سعود، مركز البحوث بكلية الرتبية: نظرايت رسوم األطفال النشأة والتطور م(.2003الضوحيي، حممد حسني ) 2-6

2-7 
. وزارة الرتبية مؤمتر الطفولة املبكرة( فنون األطفال: اسرتاتيجية مقرتحة يف أتهيل/عالج أطفال التوحد من خالل الفن التشكيلي. 2006اليامي، عوض مبارك. )

 والتعليم. الرايض.
 الزهراء، الرايض.دار ، النظرية والتطبيق –التوحد والفن  م(.2015) الفضاونة، يزيد؛ الشرمان، وائل 2-8
 ، جمموعة النيل العربية، القاهرة.دعم االبداع واخليال يف سنوات الطفولة املبكرةم(، 2006) هباء شاهني. ترمجة برانديتدويف،  2-9
 ، عامل الكتب، القاهرة، مصر..3، طالعملية االبتكارية م(.2000البسيوين، حممود ) 2-10
 اإللكرتونية )مثاًل: مواقع اإلنرتنت، وسائل التواصل االجتماعي... إخل(:قائمة املصادر  3
 www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31 أخبار الفنون التشكيلية السعودية 1-3

 www.arteducators.org (Eاجلمعية الدولية للرتبية الفنية ) 2-3

 /http://www.davisart.com (Eجملة مدرسة الفنون ) 3-3

 http://www.ijea.org/articles.html (Eاجمللة الدولية للرتبية والفنون ) 4-3

http://www.p.parklane.com.au/aes/
http://aera.net/
http://www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31
http://www.arteducators.org/
http://www.davisart.com/
http://www.ijea.org/articles.html
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  www.altshkeely.com جملة التشكيلي 5-3

 /http://sana.sy جملة احلياة التشكيلية 6-3

 /http://u-in-u.com (Eجملة عوامل الفن ) 7-3

 http://www.artsjournal.com/category/visual (Eجملة الفنون ) 8-3

 /https://www.internationalartist.com (Eجملة الفنان العاملي ) 9-3

 http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx قطاع الفنون التشكيلية املصرية 10-3

 www.art.gov.sa منتدى الرتبية الفنية 11-3

 www.fineartamerica.com (Eموقع الفن األمريكي املعاصر ) 12-3

 www.fineart.com (Eموقع الفن اجلميل ) 13-3

 http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine (Eدروس للفنانني على اإلنرتنت ) 14-3

 http://www.adabfan.com/magazine/category/composition جملة أدب وفن 15-3

 /http://artsgulf.com صحيفة فنون اخلليج 16-3

 www.metmuseum.org متحف املرتوبولتان للفن بنيويورك 17-3

 www.vam.ac.uk/index.html لندن -متحف فكتوراي والربت للفنون 18-3

 www.britishmuseum.org/default.aspx لندن -املتحف الربيطاين 19-3

 www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en فرنسا -متحف اللوفر 20-3

 www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm متحف الفن املصري احلديث 21-3

 www.moma.org متحف الفن احلديث بنيويورك 22-3

 www.sfmoma.org متحف الفن احلديث سانفرانيسكو 23-3

 https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar العراقية، اجملالت األكادميية العلمية 24-3

25-3 --  

  

 الكمبيوتر، أو األقراص املضغوطة، أو الربجميات، أو املعايري املهنية، أو اللوائح واألنظمة:مواد تعلم أخرى، مثل: الربامج اليت تعتمد على  4
 مواقع هيئات ومجعيات الفنون والتصميم والرتبية الفنية. 1-4
 موقع برامج الرتبية الفنية والفنون على اإلنرتنت. 2-4
 أفالم تعليمية ملوضوعات مفردات املقرر. 3-4
 مناذج احملاكاة. 4-4
 برجميات تعليمية مرتبطة مبفردات املقرر. 5-4
 العروض البصرية املتنوعة واملرتبطة مبفردات املقرر. 6-4
 تطبيقات قوقل. 7-4
 الربامج والتطبيقات املرتبطة مبفردات املقرر. 8-4
 مواقع اإلنرتنت املرتبطة مبفردات املقرر. 9-4
 اليوتيوب لعرض بعض مفردات املقرر النظرية.موقع  10-4

 

 املرافق املطلوبة-و
 لكمبيوتر، ... إخل(.حدد احتياجات املقرر مبا يف ذلك حجم الفصول الدراسية واملعامل )مثاًل: عدد املقاعد يف الفصول الدراسية واملعامل، مدى توفر أجهزة ا

 طالب.( 10مقرتح أن يكون عدد طالب اجملموعة )
 املرافق التعليمية )مثاًل: فصول دراسية، معامل، قاعات عرض أو معامل إيضاح، ... إخل(: 1

http://www.altshkeely.com/
http://sana.sy/
http://u-in-u.com/
http://www.artsjournal.com/category/visual
https://www.internationalartist.com/
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx
http://www.art.gov.sa/
http://www.fineartamerica.com/
http://www.fineart.com/
http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine
http://www.adabfan.com/magazine/category/composition
http://artsgulf.com/
http://www.metmuseum.org/
http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.britishmuseum.org/default.aspx
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm
http://www.moma.org/
http://www.sfmoma.org/
https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
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 قاعة دراسية جمهزة مبواصفات عاملية تضمن الصحة والسالمة لتدريس املقرر. 1-1
 توفري التهوية واإلضاءة الصحية. 2-1
 إحدث األجهزة التقنية. 3-1
 وطالوالت تكفي عدد الطالب.كراسي  4-1
 شبكة إنرتنت عامة. 5-1
 (، أجهزة العرض، السبورة الذكية، برامج الكمبيوتر، ... إخل(:AVلتجهيزات احلاسوبية )مثاًل: أجهزة الصوت والصورة )ا 2
 كمبيوتر )مع إنرتنت مفتوح(. 1-2
 سبورة للعروض الضوئية. 2-2
 سبورة تفاعلية. 3-2
 جهاز بروجكرت للعرض. 4-2
 طابعة ملونة. 5-2
 برامج إلكرتونية مرتبطة ابملقرر. 6-2
 موارد أخرى )مثاًل: إذا املطلوب معدات خمترب معينة فحدد االحتياجات أو أرفق قائمة(: 3
 سبورة حائط. 1-3
 أقالم وممحاة سبورة. 2-3
 الواثئقية.جهاز عرض الكامريا  3-3
 مناذج وعينات نظرية. 4-3
12-3 - 

 

 ز.  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 فعالية التدريس: حولاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  1
 تقدمي تقارير مكتوبة حول فعالية التدريس. 1-1
 تقاش مفتوح حول فعالية التدريس. 2-1
 عمل استبانة لقياس مستوى حتصيل الطالب يف املقرر من خالل االختبارات والتكليفات السابقة.  3-1
 رأي زميل آخر كان يدرس الطالب متطلباً سابقاً. 4-1
 :العلمي اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 2
 حتليل االختبارات. 1-2
 قوائم التقدير. 2-2
 كتابة تقرير يتضمن مرئيات األستاذ يف املقرر. 3-2
 املراجعة الداخلية الدورية للمقرر. 4-2
 التقومي الذايت للربانمج. 5-2
 املقارانت املرجعية يف األقسام املماثلة السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر. 6-2
 التدريس: عمليات حتسني 3
 تحديث املصادر واملراجع بشكل دوري.ال 1-3
 تحديث أوعية البحث واملصادر اإللكرتونية.ال 2-3
 لعمل بتوصيات أستاذ املقرر واللجان ونتائج الدراسات. اال 3-3
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 ورش عمل ألساتذة املقرر.ال 4-3
 ستضافة اخلرباء يف جمال التخصص.اال 5-3
 تابعة اجلديد يف جمال الدراسات واألحباث املرتبطة ابملقرر.امل 6-3
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.ال 7-3
 ملقارنة ابملعايري العاملية للمقرر الدراسي واليت هتدف لتحسني جودة املنتج التعليمي.اال 8-3

4 
مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، أو تبادل تصحيح عمليات التحقق من مستوايت إجناز الطلبة )مثاًل: 

 االختبارات، أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس يف مؤسسة تعليمية أخرى(:
 منوذج اإلجابة النموذجية الصحيحة لالختبارات. 1-4
 قوائم التقدير. 2-4

 املشاريع والتكليفات.تقييم  3-4

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني. 4-4

 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. 5-4

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف التقومي لكل طالب. 6-4

 الطرق اإلحصائية ملقارنة نتائج الطالب مقارنة مبحكات مثل: )درجات أقرانه، نسبة احلضور، موعد احملاضرة(.استخدام  7-4

 تدقيق األسئلة من قبل أستاذ املقرر.  8-4

 صف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسني: 5
 يتناسب مع الواقع واملتغريات احلديثة.مراجعة وتطوير املقرر مبا  1-5
 مقارنة مفردات املقرر مبقررات مماثلة يف جامعات حملية وعاملية. 2-5
 دورات تطويرية ألعضاء هيئة التدريس. 3-5
 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطالب. 4-5
 التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة القائمة على االساليب االحصائية.إجراء  5-5
 املقارانت املرجعية احمللية والعاملية للربامج املشاهبة. 6-5
 توصيات نتائج ورش العمل والندوات واملؤمترات املتخصصة.  7-5
 اللقاءات الدورية ابلطالب املتميزين ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية.  8-5

 تصميم النموذج وتطويره: د. قمّاش بن علي آل قمّاش   
 د. عبد هللا بن دخيل هللا بن عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 1440-2-2 التاريخ
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 السعوديةاململكة العربية 
 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي

 
  الدراسي قرراملتوصيف  

 حلقة حبث
Research seminar 

 

 

 14/02/1439 اتريخ التقرير     .أم القرىجامعة  التعليمية: املـؤسسـة. 1
 برانمج الدكتوراه الرتبيَّة الفنيَّةقسم       .كلية الرتبية :مــــقســة/الــــــــــالكلي. 2
   

 أ( التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
 4-0204723ترف  )رمز املقرر( حلقة حبث :عنوان املقرر ورمزه -1
 )نظري( 4 عدد الساعات املعتمدة:  -2
 . الرتبيَّة الفنيَّة دكتوراه الربانمج أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: -3
 )حبسب توزيع اجلدول من قبل القسم(.   اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي: -4
 املستوى الثاين -السنة األوىل  املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -5
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  -6
 - املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: -7
 مبىن قسم الرتبيَّة الفنيَّة :مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية -8
  يف املكان املناسب(:  ☒  أمناط التعليم )ضع إشارة -9

 %100 الـنـســــبـــــة؟ ☒ الفصل الدراسي التقليدي .ش

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ (واإللكرتوين)تقليدي تعليم مدمج  .ص

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ تعليم عن بعد .ز

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ الـمراسلة .ص
 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ أخرى:  هـ.

 ملحوظات:
......... 

   

 ب( األهداف
  ما اهلدف الرئيسي هلذا املقرر؟ -1

 التعرف على مصادر نشر االحباث يف جمال الفنون واجملاالت املرتبطة هبا. -1
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 يف حمتوايت مقدمة الدراسات واألحباث يف الفنون.أبرز القضااي واملشكالت يف الكتابة العلمية  مناقشة -2

 .الطرق العلمية الصحيحة حوهلاوالتدريب على  ،أبرز القضااي واملشكالت يف كتابة اإلطار النظري والدراسات السابقة مناقشة -3
 .الطرق العلمية الصحيحة حوهلاوالتدريب على  لدراسة،منهجية اأبرز القضااي واملشكالت يف كتابة  مناقشة -4

 .الطرق العلمية الصحيحة حوهلاوالتدريب على  حتليل البياانت وتفسري وعرض النتائج والتوصيات واملقرتحات،أبرز القضااي واملشكالت يف  مناقشة-5
رتنت، أو تغيريات يف صف ابختصار أي خطط تنفَّذ لتطوير وحتسني املقرر. )مثاًل: زايدة استخدام املراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات، أو شبكة اإلن 2

 علمية جديدة يف اجملال العلمي( 2حمتوى املقرر بناًء على 
 دراسات وأحباث.حتديث املقرر ابالطالع على ما يرتبط ابملقرر من   •

 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال املقرر.  •

   استخدام اإلنرتنت، حمركات البحث وقواعد املعلومات لتطوير احملتوى املعريف واملرئي للمقرر.  •

   حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال مهنة تعليم الفنون.  •

   اإلطالع على التجارب التطبيقية املعاصرة يف اجملال.  •

   الزايرات امليدانية للمؤسسات ذات العالقة مبحتوايت املقرر.  •

   استخدام الربجميات واملواقع اليت حتتوي على تدريب ومتارين وتطبيقات عملية يف املقرر.  •

   املشاهبة يف جامعات أخرى بشكل دوري.مقارنة حمتوايت املقرر مع املقررات   •
   

 :ج( وصف املقرر )ملحوظة: ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر يف دليل أو نشرة الربانمج(
 : وصف املقرر

الكتب والدورايت احمللية والعربية والعاملية الطالب من التعمق للبحث والقراءة يف جمال الفنون واجملاالت املرتبطة هبا؛ من خالل استعراض أهم  متكني إىل يهدف املقرر
 تاكتساب املهارات البحثية املتقدمة يف جمال التخصص واليت تسهم يف تكوين االهتماماعلى  جتعله قادراً  إكساب الطالب املعرفة واملهارات اليت ىلإ كما يهدف.  ونقدها وحتليلها

، وأساليب مجع املناسبة هلا واختيار العينات واألساليب واالسرتاتيجيات املنهجية أنواعها شكالت البحثية على اختالفوبناء امل البحثية، من خالل التدريب على كتابة وتصميم
 العلمي.البحث  أسسوفق انت من امليدان وتنظيمها االبي

 
   

 . قائمة املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها:1
 التدريسساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات: م
 4 أسبوع ه.وأساليب تقومي ومفرداته أبهدافهطالب والتعريف لتقدمي املقرر ل 1
 4 أسبوع .الفنون واجملاالت املرتبطة هبامصادر نشر االحباث يف جمال على تعرف ال 2

3 
ومربراهتا، أساليب التوثيق التعرف على أبرز القضااي واملشكالت يف الكتابة العلمية مثل: )طرق اختيار املشكلة 

العلمي، اسرتاتيجيات صياغة للمقدمة، صياغة املشكلة واألهداف واألمهية واملفاهيم واحلدود(. والتدريب على 
 حتليها ونقدها وتقوميها من خالل )األحباث احملكمة(.

 12 أسابيع 3

4 
)اإلطار النظري والدراسات السابقة( مثل: )اختيار التعرف على أبرز القضااي واملشكالت يف كتابة الفصل الثاين 

وتنظيم العناوين الرئيسية والفرعية، ربط املكوانت، طرق العرض والكتابة، أساليب التعليق اخلاص والعام على 
 الدراسات(. والتدريب على حتليها ونقدها وتقوميها من خالل )دراسات املاجستري والدكتوراه(.

 12 أسابيع 3
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5 
مناقشة أبرز القضااي واملشكالت يف كتابة الفصل الثالث )منهجية الدراسة( مثل: )اختيار املنهجية العلمية، 
اختيار العينة، بناء وتصميم األدوات، مجع البياانت ومتثيلها، األساليب االحصائية(. والتدريب على حتليها 

 ري والدكتوراه(.ونقدها وتقوميها من خالل )األحباث احملكمة ودراسات املاجست
 12 أسابيع 3

6 
مناقشة أبرز القضااي واملشكالت يف كتابة الفصل الرابع واخلامس، مثل: )تصميم األشكال واجلداول، عرض 

والتدريب على حتليها ونقدها  .والتوصيات، صياغة املقرتحات النتائجالنتائج، تفسري النتائج، استخالص 
 وتقوميها من خالل )األحباث احملكمة ودراسات املاجستري والدكتوراه(.

 12 أسابيع 3

 4 أسبوع اختبار هنائي 7
- 

 . مكوانت املقرر الدراسي )إمجايل ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:2
 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 

ساعات 
 التدريس

ساعة  60
 أسبوع(15*4)

تكليفات  - - حمتوى املقرر
 ومشاريع.

 أسبوع(15*4)ساعة  60

ساعات 
 معتمدة

ساعة  60
 أسبوع(15*4)

 - - حمتوى املقرر
تكليفات 
 ومشاريع.

 أسبوع(15*4ساعة ) 60

       
 . ساعات التعلم اإلضافية املتوقعة من الطالب يف األسبوع:3
 )ثالث ساعات( يف األسبوع. 3

  

 التعلم وفق اإلطار الوطين للمؤهالت ومواءمتها مع طرق التقومي واسرتاتيجيات التدريس:. خمرجات التعّلم للمقرر حسب جماالت 4
 يف اجلدول التايل أدرجْت جماالت التعلم اخلمسة وفق اإلطار الوطين للمؤهالت، مرقمة يف العمود األمين.

 أدرج خمرجات التعلم املناسبة القابلة للقياس، واملطلوب حتققها يف جماالت التعلم املالئمة )انظر األمثلة املقرتحة حتت اجلدول(.  أواًل:
 أدرج اسرتاتيجيات التدريس املساندة املتالئمة مع طرق التقومي وخمرجات التعلم املرجوة.  اثنيًا:
كل قيس وتُقَيم خمرج التعلم بدقة. ينبغي لكل خمرج من خمرجات التعلم للمقرر وكل طريقة تقومي وكل اسرتاتيجية تدريس أن تتناغم سوايً وبشأدرج طرق التقومي املناسبة اليت ت اثلثًا:

 منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. )ليس ابلضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي خمرجات تعلم من كل جمال من جماالت التعلم.(
 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر التعلم وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م
 املعرفة 1

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. معايري حتليل ونقد البحوث العلمية. 1-1
 كتابة التقارير. ورش العمل. إجراءات إعداد خطة. 1-2
 تنفيذ التكليفات. التعليم الذايت. البحث.إجراءات تصميم وبناء أدوا  1-3
 ملف اإلجناز. التعليم اإللكرتوين. األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحوث الوصفية والتجريبية والنوعية. 1-4
 التقدم يف املشاريع. احلوار واملناقشة. املفاهيم املرتبطة ابلبحث العلمي. 1-5
 الكتابة النقدية. حل املشكالت. حتديد مشكلة البحث، وما يرتبط هبا من أسئلة، وأهداف، وأمهية.كيفية  1-6
 التقدم يف املشاريع. التعلم ابإلكتشاف. طريقة تصنيف أدبيات الدراسة ذات العالقة. 1-7
 قياس التفاعل االجتماعي. املشاريع الفردية. ابملقرر.القدرة على توظيف الدراسات األجنبية يف املشاريع املرتبطة  1-8
 املهارات اإلدراكية 2
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 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. الوعي ابلقضااي املرتبطة ابملقرر. 2-1
 التقومي املستمر. ورش العمل. حيلل القرائن واملتغريات أبسلوب علمي مربر. 2-2

2-3 
األعمال والنماذج يف ضوء القضااي الفلسفية واألخالقية املرتبطة مبوضوعات حتلل 
 املقرر.

 التفاعل يف احملاضرة. احملاضرة.

 التقدم يف املشاريع. احلوار واملناقشة. إدراك الواقع الراهن وإجاد البدائل واحللول. 2-4

2-5 
التفكري التباعدي والتخيلي )كيف ملاذا ماذا توظيف األسئلة اليت تنمي مهارات 

 لو ....(.
 الوقائع احلرجة. التعلم النشط.

 رصد التطور. التعليم الذايت. تقدير قيمة اجلهود العلمية الفكرية والفلسفية السابقة يف جمال املقرر. 2-6
 النصائح واإلرشادات. التعلم ابإلكتشاف. ابملقرر.الكشف عن الدوافع الكامنة خلف التطورات املرتبطة  2-7
 قائمة املعايري. التعليم اإللكرتوين. إمتالك إسرتتيجيات التحليل املقارن. 2-8
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 االختبارات. واملناقشة.احلوار  االستماع إىل األقران بعمق وتفهم وجهات نظرهم. 3-1
 التفاعل يف احملاضرة. التفكري الناقد. امتالك القدرة يف أقناع األخرين بوجهات النظر املدعمة ابلبحث العلمي. 3-2
 تقييم األقران. االستقراء. التعامل مع األفكار البحثية بكفاءة أثناء العمل يف جمموعات. 3-3
 النصائح واإلرشادات. العصف الذهين. اإلستقاللية يف التفكري واإلجناز. 3-4
 الوقائع احلرجة. االستنباط. تقبل النقد اإلكادميي من خالل االسرتاتيجيات املختلفة. 3-5

3-6 
األفكار استخدام أساليب التعليم يف املقرر مبا يعزز القدرة على احلوار وتوليد وتنظيم 
 ومناقشة املشكالت لعزيز الثقة ابلنفس املربرة علمياً وربط التعلم ابلواقع.

 لقاءات التقوية. خرائط املفاهيم.

 التقييم املشرتك. املشاريع اجلماعية. حتمل مسؤلية البحث عن دراسات واجتاهات جديدة وتطويرها. 3-7

3-8 
األكادميي يف البيئات املختلفة ولدى خمتلف فئات امتالك رؤية حول تنمية الوعي 

 اجملتمع.
 التوزيع اإلجباري. مثلث اإلستماع.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 التكليفات اإللكرتونية.إجناز  املناقشة واحلوار اإللكرتونية. التعامل مع املنصات املعرفية والعلمية املختلفة. 4-1
 تقييم التكاليف اإللكرتونية. التطبيق العملي اإللكرتوين. إتقان أهم استخدامات احلاسب يف عرض بعض مفردات املقرر. 4-2
 ابإلنرتنت.إتقان البحث  تنفيذ التكليفات اإللكرتونية. معرفة بعض الربامج احلاسوبية اليت ختدم أهداف املقرر. 4-3

 حتليل التطور التارخيي واالسرتاتيجي من خالل التقنية يف املقرر. 4-4
التدريب على البحث 

 املالحظة املباشرة. ابإلنرتنت.

 استخدام اإلنرتنت يف تطوير املهارات البحثية. 4-5
التدريب على توثيق األعمال 

 واملشاريع إلكرتونياً.
أوامر الربانمج إتقان استخدام 

 احلاسويب.
 التقومي املستمر. قواعد البياانت اإللكرتونية. إمتالك التنظري الفلسفي لتفسري التواصل  العلمي. 4-6
 التقييم.قائمة معايري  املقارانت املرجعية اإللكرتونية. تطوير النماذج واألدوات التقليدية املرتبطة ابملقرر إلكرتونياً. 4-7
 حركية-املهارات النفس 5
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5-1 
تفسري احملتوى الفين واملفاهيم ذات الصلة وترمجتها إىل ممارسات تدريبية مناسبة 

 للحاجة.
 املالحظة املباشرة. التطبيق العملي.

 التخطيط للعمل.القدرة على  طريقة املشاريع. القدرة على إدارة احلوارات العلمية التطبيقية. 5-2

5-3 
القدرة على تصميم اجلدوال واألشكال والرسوم البيانية املرتبطة ابملشكالت 

 التقدم يف املشاريع. النمذجة. والقضااي املدروسة.

 

 )توضع خمرجات املقرر يف العمود األيسر وتوضع خمرجات الربانمج يف األعلى(.زاوج بني املخرجات التعُلمَية للربانمج واملخرجات التعُلمَية للمقرر - 5
1-1 1-1 1-2 - - - - - - - 
2-1 - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

       

 الدراسي. جدول املهام والتكاليف اليت يقيَّم فيها الطلبة خالل الفصل 6

 األسبوع احملدد له )مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، اختبار، خطابة، تقدمي شفهي، إخل( التقوميمهمة  م
نسبته من التقومي 

 النهائي

1 
تقرير عن نقد وحتليل وتقومي الفصل األول )العنوان، طرق اختيار املشكلة ومربراهتا، أساليب التوثيق العلمي، 
اسرتاتيجيات صياغة للمقدمة، صياغة املشكلة واألهداف واألمهية واملفاهيم واحلدود(. من خالل اختيار أحد 

 )األحباث احملكمة(.
 %20 (5األسبوع )

2 

تقرير عن نقد وحتليل وتقومي الفصل الثاين )اختيار وتنظيم العناوين الرئيسية والفرعية، ربط املكوانت، طرق 
والكتابة، أساليب التعليق اخلاص والعام على الدراسات(. من خالل اختيار رسالة )دكتوراه أو العرض 

 ماجستري(.
 %15 (8األسبوع )

3 
تقرير عن نقد وحتليل وتقومي الفصل الثالث )اختيار املنهجية العلمية، اختيار العينة، بناء وتصميم األدوات، 

 %20 (11األسبوع ) األساليب االحصائية(. من خالل اختيار رسالة )دكتوراه أو ماجستري(.مجع البياانت ومتثيلها، 

4 
تقرير عن نقد وحتليل وتقومي الفصل الرابع واخلامس، مثل: )تصميم األشكال واجلداول، عرض النتائج، تفسري 

 %20 (14األسبوع ) من خالل اختيار رسالة )دكتوراه أو ماجستري(. .والتوصيات، صياغة املقرتحات النتائجالنتائج، استخالص 

 االختبار النهائي 5
االختبارات أسبوع 
 النهائية

30% 

 

 د. االرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:
تواجد خالله أعضاء ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس وطاقم التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن ي -1

  أسبوع(:هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 
   )ثالث ساعات أسبوعية على األقل(. 3 
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    الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس، )تبعاً جلدول أستاذ املقرر(.  - 1
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة الربيد اإللكرتوين.  - 2
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة وسائط التواصل االجتماعي.  - 3
 املتابعة من عمادة الكلية ورائسة القسم. - 4

  

 هـ. مصادر التعلم:
 املقررة:الكتب قائمة 

 ، عامل الكتب، القاهرة، مصر.البحث العلمي يف الفن والرتبية الفنيةم( 2014يونس، عيد سعد ) 1
 عامل الكتب مصر.: البحث يف الفن والرتبية الفنية (.م1997)فتح الباب عبد احلليم  سيد، 2
3 Borg, Walter & Gall, Meredith. (1989) Educational Research, An Introduction. Longman, USA. 
 ، اإلمارات.الشارقة، الفاروق، اإلشراف العلمي على رسائل الدكتوراهم( 2006، سارة )ديالمنت 4
 . القاهرة، مطابع جامعة املنوفية، والتطبيقيةأصول البحث يف الفنون التشكيلية (. د.ت) عبدالفتاح غنيمةغنيمة،  5
، دار الكتب أساسيات البحث العلمي "دراسة منهجية" لكيفية إعداد البحوث العلمية ورسائل املاجستري والدكتوراهم(. 2017القماري، فهمية أمحد علي ) 6

 والدراسات العربية، اإلسكندرية.
، (ISO)دليل املاجستري والدكتوراه: خطط إرشادية إلعداد وإخراج املخططات والرسائل اجلامعية وفق ملواصفات آيزو م(. 2013زايد، يسرية عبداحلليم ) 7

 مكتبة اإلمام البخاري، القاهرة، مصر.
 ، دار كنوز املعرفة، جدة.وإعداد رسائل املاجستري والدكتوراهكيف تكتب حبثاً أو رسالة؛ دراسة منهجية لكتابة البحوث م(. 2013شليب، أمحد ) 8
 مكتبة الرشد، الرايض. دليل كتابة رسائل املاجستري والدكتوراه )اخلطة. التوثيق. اإلخراج(،م(. 2008اجلهين، حنان عطية ) 9

 . القاهرة، مطابع جامعة املنوفية، والتطبيقيةأصول البحث يف الفنون التشكيلية (. د.ت) عبدالفتاح غنيمةغنيمة،  10
 قائمة املراجع املساندة األساسية )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 1

1-1 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-2 Visual Arts Research, University of Illinois Press, USA. 
1-3 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-4 International Journal of Education through Art، USA. 

1-5 Art Education, National Art Education Association, USA. 
1-6 Studies in Art Education, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 
 كلية الرتبيَّة الفنيَّة، جامعة حلوان، مصر.، جملة حبوث يف الرتبية الفنية والفنون 1-7
 ، جامعة حلوان، مصر.جملة علوم وفنون 1-8

 جملة األكادميي، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد. 1-10
 اجمللة األردنية للفنون، جامعة الريموك. 1-11
 جملة انبو للفنون، اجمللة األكادميية للعلوم الفنية، جامعة اببل. 1-12
 ، مصر.جملة أمسيا، فرع اجلمعية اإلقليمية للتعلم عن طريق الفن 1-13

 إخل(:قائمة الكتب واملراجع املقرتحة )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ...  2

2-1 
مركز : مشكالت إعداد رسائل املاجستري لدى طالب الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس يف كلية الرتبيَّة جبامعة امللك سعود م(.2005الكثريي، سعود )

 ، الرايض.جامعة امللك سعود، البحوث بكلية الرتبية
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 ، القاهرة، دار الفكر العريب.التقومي البديلم(: 2010صالح عالم ) 2-2
 م(: أخطاء شائعة يف البحوث الرتبوية، عامل الكتب، القاهرة، مصر.2013كوثر حسني )كوجك،   2-3
 ، دار الشروق، جدة.الدليل إىل كتابة البحوث اجلامعية ورسائل املاجستري والدكتوراهم(. 1981)ل. و. مسث  -ل. ج. بيكفورد  2-4
 إعداد البحث الوصفي، الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات. م(. طررائق2003مجل، حممد ) 2-5
 ، مطابع جامعة امللك سعود، الرايض.قواعد كتابة البحوث الرتبوية والنفسية وتوثيقهام(. 2011عبد الفتاح، فيصل ) 2-6
 الرايض.، مكتبة الرشد، كتابة البحث العلمي صياغة جديدةم(.  2005أبو سليمان، عبدالوهاب ) 2-7
 .عّمان، دار املسرية، مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياهتا -املناهج الرتبوية احلديثة  م(.2008)حممد احليلة، توفيق و مرعي،  2-8
 ، األردن.عّمان، دار صفا مناهج وطرق البحث العلميم(، 2010)إبراهيم  ،الدعيج 2-9

 .الرايض، امللك سعود امعةج، مطابع البحث النوعي يف الرتبيَّة م(.2012) راشدالعبدالكرمي،  2-10
 قائمة املصادر اإللكرتونية )مثاًل: مواقع اإلنرتنت، وسائل التواصل االجتماعي... إخل(: 3

1-3 
أخبار الفنون التشكيلية 

  www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31 السعودية

2-3 
اجلمعية الدولية للرتبية 

  www.arteducators.org (Eالفنية )

  /http://www.davisart.com (Eجملة مدرسة الفنون ) 3-3

4-3 
اجمللة الدولية للرتبية 

  http://www.ijea.org/articles.html (Eوالفنون )

  www.altshkeely.com  جملة التشكيلي 5-3

  /http://sana.sy جملة احلياة التشكيلية 6-3

  /http://u-in-u.com (Eجملة عوامل الفن ) 7-3

  http://www.artsjournal.com/category/visual (Eجملة الفنون ) 8-3

  /https://www.internationalartist.com (Eجملة الفنان العاملي ) 9-3

10-3 
قطاع الفنون التشكيلية 

 املصرية
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx  

  www.art.gov.sa منتدى الرتبية الفنية 11-3

12-3 
موقع الفن األمريكي 

  www.fineartamerica.com (Eاملعاصر )

  www.fineart.com (Eموقع الفن اجلميل ) 13-3

14-3 
دروس للفنانني على 

 (Eاإلنرتنت )
http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine  

  http://www.adabfan.com/magazine/category/composition جملة أدب وفن 15-3

  /http://artsgulf.com صحيفة فنون اخلليج 16-3

17-3 
متحف املرتوبولتان للفن 

  www.metmuseum.org بنيويورك

18-3 
متحف فكتوراي والربت 

 لندن -للفنون
www.vam.ac.uk/index.html  

  www.britishmuseum.org/default.aspx لندن -املتحف الربيطاين 19-3

  www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en فرنسا -متحف اللوفر 20-3

http://www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31
http://www.arteducators.org/
http://www.davisart.com/
http://www.ijea.org/articles.html
http://www.altshkeely.com/
http://sana.sy/
http://u-in-u.com/
http://www.artsjournal.com/category/visual
https://www.internationalartist.com/
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx
http://www.art.gov.sa/
http://www.fineartamerica.com/
http://www.fineart.com/
http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine
http://www.adabfan.com/magazine/category/composition
http://artsgulf.com/
http://www.metmuseum.org/
http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.britishmuseum.org/default.aspx
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
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21-3 
متحف الفن املصري 

 احلديث
www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm  

22-3 
متحف الفن احلديث 

  www.moma.org بنيويورك

23-3 
متحف الفن احلديث 

 سانفرانيسكو
www.sfmoma.org  

24-3 
العراقية، اجملالت 

  https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar األكادميية العلمية

  

 الكمبيوتر، أو األقراص املضغوطة، أو الربجميات، أو املعايري املهنية، أو اللوائح واألنظمة:مواد تعلم أخرى، مثل: الربامج اليت تعتمد على  4
      مواقع هيئات ومجعيات الفنون والتصميم والرتبية الفنية. 1-4
 املكتبة السعودية الرقمية على اإلنرتنت. 2-4
 اإلنرتنت.مواقع اجملالت العلمية املتخصصة على  3-4
 مواقع اجملالت احملكمة املتخصصة على اإلنرتنت. 4-4
 الدخول على حمركات البحث لقواعد البياانت البحثية على اإلنرتنت. 5-4
 مكتبة الكلية. 6-4
 مكتبة اجلامعة. 7-4
 واألحباث احملكمة. هرسائل املاجستري والدكتورا 8-4
 األفكار والرؤى املرتبطة مبفردات املقرر.األفالم اليت تناقش  9-4

 املعايري املهنية للفنون والتصميم والرتبية الفنية يف الربامج واملناهج واملؤسسات ذات الصلة. 10-4
 

 املرافق املطلوبة-و
 الفصول الدراسية واملعامل، مدى توفر أجهزة الكمبيوتر، ... إخل(.حدد احتياجات املقرر مبا يف ذلك حجم الفصول الدراسية واملعامل )مثاًل: عدد املقاعد يف 

  ( طالب.10مقرتح أن يكون عدد طالب اجملموعة )
 املرافق التعليمية )مثاًل: فصول دراسية، معامل، قاعات عرض أو معامل إيضاح، ... إخل(: 1

    والسالمة لتدريس املقرر.قاعة دراسية جمهزة مبواصفات عاملية تضمن الصحة  1-1
 توفري التهوية واإلضاءة الصحية. 2-1
 إحدث األجهزة التقنية. 3-1
 كراسي وطالوالت تكفي عدد الطالب. 4-1
 شبكة إنرتنت عامة. 5-1
 الكمبيوتر، ... إخل(:(، أجهزة العرض، السبورة الذكية، برامج AVلتجهيزات احلاسوبية )مثاًل: أجهزة الصوت والصورة )ا 2

    كمبيوتر )مع إنرتنت مفتوح(. 1-2
 سبورة للعروض الضوئية. 2-2
 سبورة تفاعلية. 3-2
 جهاز بروجكرت للعرض. 4-2
 .(A4)طابعة ملونة مقاس  5-2
 برامج إلكرتونية مرتبطة ابملقرر. 6-2

http://www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm
http://www.moma.org/
http://www.sfmoma.org/
https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
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 معينة فحدد االحتياجات أو أرفق قائمة(:موارد أخرى )مثاًل: إذا املطلوب معدات خمترب  3
 سبورة حائط. 1-3
 أقالم وممحاة سبورة. 2-3
 جهاز عرض الكامريا الواثئقية. 3-3
 مناذج وعينات نظرية. 4-3

 

 ز.  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 فعالية التدريس: حولاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  1

  تقدمي تقارير مكتوبة حول فعالية التدريس. 1-1
 تقاش مفتوح حول فعالية التدريس. 2-1
 عمل استبانة لقياس مستوى حتصيل الطالب يف املقرر من خالل االختبارات والتكليفات السابقة.  3-1
 رأي زميل آخر كان يدرس الطالب متطلباً سابقاً. 4-1
 :العلمي اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 2

  حتليل االختبارات. 1-2
  التقدير.قوائم  2-2
  كتابة تقرير يتضمن مرئيات األستاذ يف املقرر. 3-2
  املراجعة الداخلية الدورية للمقرر. 4-2
  التقومي الذايت للربانمج. 5-2
  املقارانت املرجعية يف األقسام املماثلة السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر. 6-2
 التدريس: عمليات حتسني 3

  تحديث املصادر واملراجع بشكل دوري.ال 1-3
 تحديث أوعية البحث واملصادر اإللكرتونية.ال 2-3
 لعمل بتوصيات أستاذ املقرر واللجان ونتائج الدراسات. اال 3-3
 ورش عمل ألساتذة املقرر.ال 4-3
 ستضافة اخلرباء يف جمال التخصص.اال 5-3
 تابعة اجلديد يف جمال الدراسات واألحباث املرتبطة ابملقرر.امل 6-3
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.ال 7-3
 ملقارنة ابملعايري العاملية للمقرر الدراسي واليت هتدف لتحسني جودة املنتج التعليمي.اال 8-3

4 
مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، أو تبادل تصحيح عمليات التحقق من مستوايت إجناز الطلبة )مثاًل: 

 االختبارات، أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس يف مؤسسة تعليمية أخرى(:
 منوذج اإلجابة النموذجية الصحيحة لالختبارات. 1-4
 قوائم التقدير. 2-4

 املشاريع والتكليفات.تقييم  3-4

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني. 4-4

 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. 5-4

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف التقومي لكل طالب. 6-4



 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

127 

 

 الطرق اإلحصائية ملقارنة نتائج الطالب مقارنة مبحكات مثل: )درجات أقرانه، نسبة احلضور، موعد احملاضرة(.استخدام  7-4

 تدقيق األسئلة من قبل أستاذ املقرر.  8-4

 صف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسني: 5
 يتناسب مع الواقع واملتغريات احلديثة.مراجعة وتطوير املقرر مبا  1-5
 مقارنة مفردات املقرر مبقررات مماثلة يف جامعات حملية وعاملية. 2-5
 دورات تطويرية ألعضاء هيئة التدريس. 3-5
 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطالب. 4-5
 التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة القائمة على االساليب االحصائية.إجراء  5-5
 املقارانت املرجعية احمللية والعاملية للربامج املشاهبة. 6-5
 توصيات نتائج ورش العمل والندوات واملؤمترات املتخصصة.  7-5
 اللقاءات الدورية ابلطالب املتميزين ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية.  8-5

 تصميم النموذج وتطويره: د. قمّاش بن علي آل قمّاش   
 د. عبد هللا بن دخيل هللا بن عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 1440-2-2 التاريخ
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 السعوديةاململكة العربية 
 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي

 
  الدراسي قرراملتوصيف  

 .الفني يف النقد والتذوق تحوارا
Discussion in Criticism and Art Appreciation 

 

 

 14/02/1439 اتريخ التقرير     .أم القرىجامعة  التعليمية: املـؤسسـة. 1

 برانمج الدكتوراه الرتبيَّة الفنيَّةقسم       .كلية الرتبية :مــــقســة/الــــــــــالكلي. 2
   

 أ( التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
 3-0204731ترف  )رمز املقرر( .الفني يف النقد والتذوق تحوارا :عنوان املقرر ورمزه -1
 )نظري( 3 عدد الساعات املعتمدة: -2
 .الرتبيَّة الفنيَّة دكتوراه الربانمج أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: -3
 )حبسب توزيع اجلدول من قبل القسم(. اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي: -4
 املستوى الثالث -السنة الثانية  املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -5
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: -6
 - املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: -7
 مبىن قسم الرتبيَّة الفنيَّة :مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية -8
  يف املكان املناسب(:  ☒  أمناط التعليم )ضع إشارة -9

 %100 الـنـســــبـــــة؟ ☒ الفصل الدراسي التقليدي .ض
 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ (واإللكرتوين)تقليدي تعليم مدمج  .ط

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ تعليم عن بعد .س
 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ الـمراسلة .ض
 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ أخرى:  هـ.

 ملحوظات:
.... 
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 ب( األهداف
 ما اهلدف الرئيسي هلذا املقرر؟ -1

 .التدريب على أساليب احلوار والكتابة العلمية حول الفنون البصرية عرب الدراسات واألفكار الفلسفية -1
 مناقشة قضااي النقد الفين.-2
 .مناقشة قضااي التذوق الفين -3
 مناقشة قضااي ومشكالت النقد الفين والتذوق الفين يف تعلم الفنون. -4
 .بني احلداثة وما بعد احلداثة، وتشمل أدوار: )الفن، الفنان، املتلقي، الناقد(على الفنون البصرية  لتحوالت اليت طرأتاإلملام اب -5

دام املراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات، صف ابختصار أي خطط تنفَّذ لتطوير وحتسني املقرر. )مثاًل: زايدة استخ 2
 علمية جديدة يف اجملال العلمي( 2أو شبكة اإلنرتنت، أو تغيريات يف حمتوى املقرر بناًء على 

 حتديث املقرر ابالطالع على ما يرتبط ابملقرر من دراسات وأحباث.  •
 املقرر.حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال   •
 استخدام اإلنرتنت، حمركات البحث وقواعد املعلومات لتطوير احملتوى املعريف واملرئي للمقرر.  •
 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال مهنة تعليم الفنون.  •
 اإلطالع على التجارب التطبيقية املعاصرة يف اجملال.  •
 امليدانية للمؤسسات ذات العالقة مبحتوايت املقرر.الزايرات   •
 استخدام الربجميات واملواقع اليت حتتوي على تدريب ومتارين وتطبيقات عملية يف املقرر.  •
 مقارنة حمتوايت املقرر مع املقررات املشاهبة يف جامعات أخرى بشكل دوري.  •

   

 :الوصف العام كما يظهر يف دليل أو نشرة الربانمج(ج( وصف املقرر )ملحوظة: ينبغي إرفاق 
 :وصف املقرر

األفكار واملفاهيم واالجتاهات والنظرايت الفلسفية يف املتغريات األكادميية اليت طرأت على الفنون البصرية  املقرر إىل مناقشة يهدف
 .املهارات الالزمة يف تفسري وحتليل األعمال الفنية وفق أسس أكادميية وعلميةيف فرتة احلداثة وما بعد احلداثة، واليت تسهم اكساب الطالب 

كما يتضمن املقرر عمل جمموعة من الدراسات التطبيقية ابالعتماد على احلوار العلمي البناء املبين على مستجدات العصر والتكنولوجيا،  
 ون البصرية.الفن لنقد وتذوقوالنظرية 

 
   

 املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها:. قائمة 1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات: م
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1 
 متهيد حول أمهية املقرر وخلفية عامة عن مفهوم علم اجلمال يف الدراسات املعاصرة.

استعراض خطة التدريس: تعريف ابملقرر، األهداف، واملواضيع، واألنشطة، واملتطلبات، و 
 واملادة العلمية.والتقييم، 

 3 أسبوع

2 

تصنيف احلوارات . )مراجعة أساسيات النقد الفينمثل:  قضااي ومناقشات يف النقد الفين
، ومدى أتثريه على توجيه الفنون عرب وأمناطه ونظرايته واجتاهاته النقد الفينتطور  النقدية.

النقدية احمللية واإلقليمية  املوادحتليل بعض  يف نقد النقد، أمهيته وأساليبه. العصور املختلفة.
 (.النقد وثقافة اجملتمع، ممارسات تطبيقية يف النقد والعاملية.

 12 أسابيع 4

3 

)مفهوم التذوق الفين املعاصر وماهيته الثقافية مثل:  قضااي ومناقشات يف التذوق الفين
التذوق الفين كنشاط معريف . التذوق الفينالنظرايت اليت تفسر عملية . وأبعاده املعاصرة

التذوق الفين يف ضوء اإلحساس واإلدراك . التذوق الفين وخصائص العمل. ميكن تعلمه
املتغريات الظاهرية والضمنية اليت طرأت على الفنون التشكيلية يف اجتاهاهتا . احلسي

 (.التذوق. التذوق وثقافة اجملتمع، ممارسات تطبيقية يف املعاصرة

 9 أسابيع 3

مناقشة التحوالت اليت طرأت على عملية التلقي بني احلداثة وما بعد احلداثة، وتشمل  4
 التحوالت يف أدوار: )الفن، الفنان، املتلقي، الناقد(

 6 أسبوعان

5 

وأتثر ( مناقشة أتثري 1. ويشمل )تعليم الفن يف التذوق والنقدمناقشة ممارسات وتطبيقات 
التذوق والنقد بـ )اجتاهات ونظرايت الرتبيَّة الفنيَّة، االجتاهات الفنية املعاصرة، نظرايت 

( الصعوابت اليت تواجه املختصني على خمتلف املستوايت عند ممارسة التذوق 2. )الفن(
 والنقد وطرق حلها.

 9 أسابيع 3

 3 أسبوع االختبار النهائي 6
- 

 املقرر الدراسي )إمجايل ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:. مكوانت 2
 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 

ساعات 
 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45 التدريس

ساعات 
 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45 معتمدة
       

 . ساعات التعلم اإلضافية املتوقعة من الطالب يف األسبوع:3
 )ثالث ساعات( يف األسبوع. 3
 

 واسرتاتيجيات التدريس:. خمرجات التعّلم للمقرر حسب جماالت التعلم وفق اإلطار الوطين للمؤهالت ومواءمتها مع طرق التقومي 4
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 يف اجلدول التايل أدرجْت جماالت التعلم اخلمسة وفق اإلطار الوطين للمؤهالت، مرقمة يف العمود األمين.
 أدرج خمرجات التعلم املناسبة القابلة للقياس، واملطلوب حتققها يف جماالت التعلم املالئمة )انظر األمثلة املقرتحة حتت اجلدول(. أواًل:
 أدرج اسرتاتيجيات التدريس املساندة املتالئمة مع طرق التقومي وخمرجات التعلم املرجوة. اثنياً:
س وتُقَيم خمرج التعلم بدقة. ينبغي لكل خمرج من خمرجات التعلم للمقرر وكل طريقة تقومي وكل أدرج طرق التقومي املناسبة اليت تقي اثلثاً:

اسرتاتيجية تدريس أن تتناغم سوايً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. )ليس ابلضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي خمرجات تعلم 
 من كل جمال من جماالت التعلم.(

 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر التعلم وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م
 املعرفة 1

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. معرفة التطورات التارخيية ملوضوعات املقرر واألطوار اليت مرت هبا. 1-1
 كتابة التقارير. ورش العمل. وصياغاهتا.حتليل األعمال والنماذج املرتبطة ابملقرر  1-2
 تنفيذ التكليفات. التعليم الذايت. بناء النماذج واهلياكل النظرية املرتبطة ابملقرر. 1-3
 ملف اإلجناز. التعليم اإللكرتوين. القدرة على توظيف الدراسات األجنبية يف املشاريع املرتبطة ابملقرر. 1-4
 التقومي املستمر. احلوار واملناقشة. اإلملام أببرز النظرايت واالجتاهات والنماذج املعاصرة املرتبطة مبوضوعات املقرر. 1-5
 الكتابة النقدية. التعلم النشط. التعرف على أبرز األساليب املنهجيات العلمية املتبعة لدراسة املقرر. 1-6
 التقدم يف املشاريع. التعليم التعاوين. استخالص الشواهد والدالئل.القدرة على  1-7
 قياس التفاعل االجتماعي. املشاريع الفردية. حتديد التمييز النوعي للمضامني واملفاهيم املرتبطة ابملقرر. 1-8
 تقييم التكليفات. املشكالت.حل  تقومي ونقد املشاريع والدراسات املرتبطة ابملقرر. 1-9

 التعلم ابإلكتشاف. اإلملام ابآلراء الفلسفية والفكرية املرتبطة ابملقرر. 1-10
اإللتزام مبنهجية البحث 

 العلمي.
 املهارات اإلدراكية 2

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. الوعي ابلقضااي املرتبطة ابملقرر. 2-1
 التقومي املستمر. ورش العمل. حيلل القرائن واملتغريات أبسلوب علمي مربر. 2-2

2-3 
حتلل األعمال والنماذج يف ضوء القضااي الفلسفية واألخالقية املرتبطة مبوضوعات 

 التفاعل يف احملاضرة. احملاضرة. املقرر.

2-4 
واستخداماته يف تقييم احملتوايت العلمية املرتبطة اإلملام أبساليب النقد العلمي 

 التقدم يف املشاريع. احلوار واملناقشة. ابملقرر.

 الوقائع احلرجة. التعلم النشط. حتليل تطور النماذج واملمارسات يف ضوء بعض النظرايت أو االجتاهات. 2-5
 رصد التطور. التعليم الذايت. والفلسفية السابقة يف جمال املقرر.تقدير قيمة اجلهود العلمية الفكرية  2-6
 النصائح واإلرشادات. التعلم ابإلكتشاف. معرفة وتقدير استخدام األداة املثلى حلل املشكلة. 2-7
 املعايري.قائمة  التعليم اإللكرتوين. التمكن من ربط النظرية ابلتطبيق من خالل التكليفات. 2-8
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 االختبارات. احلوار واملناقشة. االستماع إىل األقران بعمق وتفهم وجهات نظرهم. 3-1
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 احملاضرة.التفاعل يف  التفكري الناقد. امتالك القدرة يف أقناع األخرين بوجهات النظر املدعمة ابلبحث العلمي. 3-2
 تقييم األقران. االستقراء. التعامل مع األفكار البحثية بكفاءة أثناء العمل يف جمموعات. 3-3
 النصائح واإلرشادات. العصف الذهين. اإلستقاللية يف التفكري واإلجناز. 3-4
 الوقائع احلرجة. االستنباط. تقبل النقد اإلكادميي من خالل االسرتاتيجيات املختلفة. 3-5

3-6 
استخدام أساليب التعليم يف املقرر مبا يعزز القدرة على احلوار وتوليد وتنظيم 
 األفكار ومناقشة املشكالت لعزيز الثقة ابلنفس املربرة علمياً وربط التعلم ابلواقع.

 لقاءات التقوية. خرائط املفاهيم.

 التقييم املشرتك. املشاريع اجلماعية. دراسات واجتاهات جديدة وتطويرها.حتمل مسؤلية البحث عن  3-7

3-8 
امتالك رؤية حول تنمية الوعي األكادميي يف البيئات املختلفة ولدى خمتلف 

 فئات اجملتمع.
 التوزيع اإلجباري. مثلث اإلستماع.

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
 إجناز التكليفات اإللكرتونية. املناقشة واحلوار اإللكرتونية. التعامل مع املنصات املعرفية والعلمية املختلفة. 4-1
 اإللكرتونية.تقييم التكاليف  التطبيق العملي اإللكرتوين. إتقان أهم استخدامات احلاسب يف عرض بعض مفردات املقرر. 4-2
 إتقان البحث ابإلنرتنت. تنفيذ التكليفات اإللكرتونية. معرفة بعض الربامج احلاسوبية اليت ختدم أهداف املقرر. 4-3
 املالحظة املباشرة. التدريب على البحث ابإلنرتنت. إمتالك مهارات البحث عن مصادر املعلومات التقليدية واملعاصرة. 4-4

 استخدام اإلنرتنت يف تطوير املهارات البحثية. 4-5
التدريب على توثيق األعمال 

 واملشاريع إلكرتونياً.
إتقان استخدام أوامر 

 الربانمج احلاسويب.
 التقومي املستمر. قواعد البياانت اإللكرتونية. إمتالك التنظري الفلسفي لتفسري التواصل  العلمي. 4-6
 قائمة معايري التقييم. املقارانت املرجعية اإللكرتونية. النماذج واألدوات التقليدية املرتبطة ابملقرر إلكرتونياً.تطوير  4-7
 حركية-املهارات النفس 5

5-1 
تفسري احملتوى الفين واملفاهيم ذات الصلة وترمجتها إىل ممارسات تدريبية مناسبة 

 للحاجة.
 املالحظة املباشرة. التطبيق العملي.

 طريقة املشاريع. القدرة على إدارة احلوارات العلمية التطبيقية. 5-2
القدرة على التخطيط 

 للعمل.

5-3 
القدرة على تصميم اجلدوال واألشكال والرسوم البيانية املرتبطة ابملشكالت 

 والقضااي املدروسة.
 التقدم يف املشاريع. النمذجة.

5-4 - - - 
 

 )توضع خمرجات املقرر يف العمود األيسر وتوضع خمرجات الربانمج يف األعلى(.زاوج بني املخرجات التعُلمَية للربانمج واملخرجات التعُلمَية للمقرر - 5
1-1 1-1 1-2 - - - - - - - 
2-1 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 



 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

133 

 

 - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

       

 الفصل الدراسي. جدول املهام والتكاليف اليت يقيَّم فيها الطلبة خالل 6

 م
)مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، اختبار، خطابة، تقدمي  التقوميمهمة 

 شفهي، إخل(
نسبته من التقومي  األسبوع احملدد له

 النهائي

 %15 (2األسبوع ) كل أسبوع.  -اإللقاء والعرض  1
 %15 (5األسبوع ) املرتبطة مبفردات املقرر.نقد وحتليل جمموعة من املقاالت والدراسات واألحباث  2
 %20 (12األسبوع ) دراسة حبثية يف قضااي النقد الفين. 3
 %20 (14األسبوع ) دراسة حبثية يف التذوق النقد الفين. 4
 %30 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 5

 

 ودعمهم:د. االرشاد األكادميي للطالب 
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس وطاقم التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت  -1

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(:
 )ثالث ساعات أسبوعية على األقل(. 3 
 الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس، )تبعاً جلدول أستاذ املقرر(.  - 1
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة الربيد اإللكرتوين.  - 2
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة وسائط التواصل االجتماعي.  - 3
 املتابعة من عمادة الكلية ورائسة القسم. - 4
  

 هـ. مصادر التعلم:
 الكتب املقررة:قائمة 

 ، دار املناهل، لبنان.1، طالنقد الفين )أحباث يف النقد الفين(م(: 1993جمموعة من الباحثني، ترمجة زايد سامل حداد، ) 1

يَّة املعاصرةم(. 1997أمهز، حممود ) 2  ، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان.2، طالتيارات الجَفنّي
َفنّي ما بعد  يفي األبعاد املفاهيمية واجلمالية للدادائية وأنعكاساهتا م(. 2011، احلامتي، أالء علي عبود )آل وادي، علي شناوة 3

 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عّمان، األردن. 1، طاحلداثة
، دار صـــفاء للنشـــر 1، طَفنّي ما بعد احلداثة يفي التعبري البيئي م(. 2011آل وادي، علي شـــناوة، احلســـيين، عامر عبد الرضـــا ) 4

 والتوزيع، عّمان، األردن. 
، دار صفاء للنشر 1، طَفنّي ما بعد احلداثة يفي استطيقا التهميش م(. 2011آل وادي، علي شناوة، عبادي، رحاب خضري ) 5

 والتوزيع، عّمان، األردن. 
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 القاهرة. ، دار غريب،دليل الناقد الفين .م(2000راغب، نبيل ) 6

 بريوت. ، املؤسسة العربية،2ط ،، ترمجة فؤاد زكرايالنقد الفين دراسة مجالية وفلسفية .م(1981ستولنيتز، جريوم) 7

 ، دار هال،مصر.1، ترمجة أشرف رفيق عفيفي، طم1945احلركات الفنية منذ عام  .م(2002مسيث، ادوارد لوسي) 8

 ، اهليئة العامة للكتاب، دمشق، سوراي.1"، طبؤس املعرفة يفي نقد الفنون البصرية العربيةم(: "2011معال، طالل ) 9

 القاهرة، مصر.، ترمجة امحد الشامي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ما بعد احلداثةم(. 1994روز، مارجريت روز ) 10

11 Harrison, Charles & Wood, Paul (2003). Art in Theory 1900 - 2000: An Anthology of Changing 

Ideas, Blackwell Publishers, Malden, MA. 

12 Doss, Erika (2017).  American Art of the 20th-21st Centuries, Oxford University Press, New York, 

USA. 
13 Hoffmann, Jens (2014). Show Time: The 50 Most Influential Exhibitions of Contemporary Art. 

D.A.P./Distributed Art Publishers, Inc., New York, USA. 

14 Feldman, Edmund (1987): The Problems Of Art Criticism: Part five from Varieties of Visual 

Experience Book (3rd Ed), Prentice – Hall, Incorporation, New Jersey, p 453-494. 

15 Smith, Paul & Wilde, Carolyn (2002). A Companion to Art Theory, Blackwell Publishers Ltd, a 

Blackwell Publishing company, Oxford, UK. 

 قائمة املراجع املساندة األساسية )مثالً: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 1
1-1 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-2 Visual Arts Research, University of Illinois Press, USA. 
1-3 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-4 International Journal of Education through Art، USA. 

1-5 Art Education, National Art Education Association, USA. 
1-6 Studies in Art Education, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 
 كلية الرتبيَّة الفنيَّة، جامعة حلوان، مصر.، جملة حبوث يف الرتبية الفنية والفنون 1-7

 ، جامعة حلوان، مصر.جملة علوم وفنون 1-8

 جملة األكادميي، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد. 1-10
 للفنون، جامعة الريموك.اجمللة األردنية  1-11
 جملة انبو للفنون، اجمللة األكادميية للعلوم الفنية، جامعة اببل. 1-12
 ، مصر.جملة أمسيا، فرع اجلمعية اإلقليمية للتعلم عن طريق الفن 1-13
 قائمة الكتب واملراجع املقرتحة )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 2

2-1 
، الفن يف العصــر احلديث االســطيطيقا وفلســفة الفن من القرن الثامن عشــر وحىت يومنا هذا. (1996ماري)شـــيفر، جان 

 ترمجة فاطمة اجليوشي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق.

 ، دار غريب،القاهرة.دليل الناقد الفين :م(2000راغب، نبيل ) 2-2
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2-3 
 منشورات انشرون،-للعلوم العربية الدار ،1ط ،روريت ريتشارد فلسفة يف احلداثة بعد وما احلداثة(. م2008) حممد جديدي،

 .لبنان االختالف،

2-4 
("، 267: ســـــلســـــلة عامل املعرفة )التفضــــيل اجلمايل، دراســــة يف ســــيكولوجية التَّذوق الَفينّ م(: "2001عبد احلميد، شـــــاكر )

 اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت
 ، دار الفكر العريب، القاهرة7"، صالَفنّان واجلمهور(: "2001عطية، حمسن ) 2-5

2-6 
جملة الدراسات م(: "التذوق اجلمايل وأثره يف إكساب التالميذ القيم اجلمالية": 2011منصور جاسم؛ عسكر، عالء صاحب )

 .130-116، جامعة تكريت، العراق، ص3، ع1، مالتارخيية واحلضارية

2-7 
منشورات عامل الرتبيَّة، مطبعة النجاح ، 1، طحفر يفي آليات التلقي التشكيلي-الرتبيَّة على الفن. م(2009احلسني، إبراهيم)

 اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب.

 ، مطبعة التقوى، القاهرة.3"، صآفاق التَّذوق الَفينّ م(: "2006عبدالرمحن، عادل ) 2-8

2-9 
عّمان، اململكة األردنية ، األهلية للنشر والتوزيع، 1، طدراسات فلسفية يفي الفنون التشكيليةم(. 2010الصقر، إايد حممد )

 اهلامشية.

2-10 
يَّة .م(2005جودي، حممد حسني ) ، دار الصفاء، عمان، حنو إسرتاتيجية عربية جديدة يف الجَفنّ والنقد التشكيلي والرتبيَّة الجَفنّي

 األردن.

2-11 
"، دار املعرفة، التذوق الفين عرب العصوراحلس اجلمايل واتريخ م(: "1998حممد، علي عبد املعطي؛ راوية، عبداملنعم عباس)

 .414-412مصر، ص

2-12 

م(: "دراسة معوقات إدراك 2011حجاج، حسني حممد؛ الشورجبي، حممد إبراهيم رجب؛ وحيش، طارق أمحد البهي السيد )
الدويل الثالث ) تطوير برامج التعليم  -املؤمتر العلمي السنوي العريب السادس الرؤية اجلمالية للوحة الزخرفية ثالثية االبعاد": 

 .1258 - 1243، ص ص 2(، مصر، مج  يب يف ضوء متطلبات عصر املعرفةالعايل النوعي يف مصر والوطن العر 

2-13 
، دار 1"، طإشكالية املنهج الفلسفي يفي اخلطاب النقدي التشكيلي املعاصرم(:" 2009العلوان، فاروق حممود الدين )  

 عالء الدين، دمشق، سورية.

2-14 

م(. الفينومينولوجيا كمنهج لتذوق أعمال 2015إبراهيم، أماين عادل السيد؛ بركات، بركات حممد؛ مجعة، نبيل عبد السالم )
-1، مديرية الشؤون االجتماعية ابجليزة مصر، ص2ع جملة مجعية أمسيا مصر )الرتبية عن طريق الفن(،فن التجهيز يف الفراغ: 

20. 
 ، دار الكتابة العريب، القاهرة.1، طمن احلداثة إىل ما بعد احلداثة يف الفنم(. 1997، عفيف )البهنسي 2-15

2-16 
-89(، جامعة بغداد، ص72) جملة أكادمييم(. االجتاهات الفنية يف تشكيل ما بعد احلداثة: 2015عبد الرضا، إيهاب أمحد )

104. 
 ، دار الفكر اللبناين، بريوت، لبنان.1، طالتشكيلي، نقد اإلبداع وإبداع النقدالفن م(. 2005عبيد، كلود ) 2-17
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 ، عامل الكتب، القاهرة، مصر.1، طالتفسري الداليل للفن(. 2م/2007عطية، حمسن حممد ) 2-18
 التشكيليَّة، مكة املكرمة.م(. النَّقد الَفيّن املعاصر، دراسة يف نقد الفنون 2003قزاز، طارق بكر عثمان ) 2-19

2-20 

م(. مشروع احلداثة الفنية العربية وسياق "البوستمورتيم" احملرتف املصري من املبادهة التوفيقية إىل 2009منجي، ايسر منجي )
العريب للفنون، إدارة تلفيقية نكوص مؤدجل: جائزة الشارقة للبحث النقدي، الدورة الثانية، دائرة الثقافة واإلعالم، منشورات املركز 

 الفنون، حكومة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة.
2-21 Anderson, Walter Truett (1996). The Fontana Postmodernism Reader, Fontana Press. 

2-22 
Barrett,Terry(1994). Criticizing Art Understanding The Contemporary, Mayfield Publishing Company, Mountain View, California. 

USA 

2-23 Clahassey, Patricia (1986). Modernism, Post Modernism, and Art Education: Art Education, 39, No. 2 (Mar., 1986), pp. 44-48. 

2-24 
Efland, A. D., Freedman, K., & Stuhr, P. (1996). Postmodern art education: An approach to curriculum. Reston, VA: National Art 

Education Association. 

2-25 
39.Law, Sophia S.M. (2010). An Interdisciplinary Approach to Art Appreciation: New Horizons in Education, Vol.58, No.2, Oct 2010:, 

p 93-103 

2-26 Esanu, Octavian (2012). What was Art Contemporary: ART Margins, February 2012, Vol. 1, No. 1: 5–28. 

2-27 
Ishizaki, Kazuhiro; & Wang, Wenchun (2003). Postmodern Approach to Art Appreciation for Integrated Study in Japan: The Journal of 

Aesthetic Education, Volume 37, Number 4, Winter 2003, pp. 64-73, USA. 

2-28 Gill, Sarah (1990). The Critic Sees A guide to Art Criticism, Kendall/Hunt Publishing company, USA. 

2-29 Hemming, Henry (2011). Abdulnasser Gharem Art of Survival, Booth Clibborn Editions, UK. 

2-30 Goldie, Peter & Schellekens, Elisabeth (2009). Philosophy & Conceptual Art, Oxford University Press, Part II, p 70-114. 

2-31 
Hamblen, Karen A. (1988). Approaches to Aesthetics in Art Education: A Critical Theory Perspective: Studies in Art Education, 29, No. 

2 (Winter, 1988), pp. 81-90, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 

 املصادر اإللكرتونية )مثاًل: مواقع اإلنرتنت، وسائل التواصل االجتماعي... إخل(:قائمة  3
 www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31 أخبار الفنون التشكيلية السعودية 1-3

 www.arteducators.org (Eاجلمعية الدولية للرتبية الفنية ) 2-3

 /http://www.davisart.com (Eجملة مدرسة الفنون ) 3-3

 http://www.ijea.org/articles.html (Eاجمللة الدولية للرتبية والفنون ) 4-3

  www.altshkeely.com جملة التشكيلي 5-3

 /http://sana.sy جملة احلياة التشكيلية 6-3

 /http://u-in-u.com (Eجملة عوامل الفن ) 7-3

 http://www.artsjournal.com/category/visual (Eجملة الفنون ) 8-3

 /https://www.internationalartist.com (Eجملة الفنان العاملي ) 9-3

 http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx قطاع الفنون التشكيلية املصرية 10-3

 www.art.gov.sa منتدى الرتبية الفنية 11-3

 www.fineartamerica.com (Eموقع الفن األمريكي املعاصر ) 12-3

 www.fineart.com (Eموقع الفن اجلميل ) 13-3

 http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine (Eدروس للفنانني على اإلنرتنت ) 14-3

 http://www.adabfan.com/magazine/category/composition جملة أدب وفن 15-3

 /http://artsgulf.com صحيفة فنون اخلليج 16-3

 www.metmuseum.org متحف املرتوبولتان للفن بنيويورك 17-3

http://www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31
http://www.arteducators.org/
http://www.davisart.com/
http://www.ijea.org/articles.html
http://www.altshkeely.com/
http://sana.sy/
http://u-in-u.com/
http://www.artsjournal.com/category/visual
https://www.internationalartist.com/
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx
http://www.art.gov.sa/
http://www.fineartamerica.com/
http://www.fineart.com/
http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine
http://www.adabfan.com/magazine/category/composition
http://artsgulf.com/
http://www.metmuseum.org/
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 www.vam.ac.uk/index.html لندن -متحف فكتوراي والربت للفنون 18-3

 www.britishmuseum.org/default.aspx لندن -املتحف الربيطاين 19-3

 www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en فرنسا -متحف اللوفر 20-3

 www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm متحف الفن املصري احلديث 21-3

 www.moma.org متحف الفن احلديث بنيويورك 22-3

 www.sfmoma.org متحف الفن احلديث سانفرانيسكو 23-3

 https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar العراقية، اجملالت األكادميية العلمية 24-3

25-3 --  

  

4 
الكمبيوتر، أو األقراص املضغوطة، أو الربجميات، أو املعايري املهنية، أو مواد تعلم أخرى، مثل: الربامج اليت تعتمد على 

 اللوائح واألنظمة:
 مواقع مشاهري الفنانني على اإلنرتنت ووسائط التواصل االجتماعي. 1-4
 مواقع اإلنرتنت اخلاصة بعرض اتريخ الفن. 2-4
 أفالم تعليمية ملوضوعات مفردات املقرر. 3-4
 مناذج احملاكاة. 4-4
 برجميات تعليمية مرتبطة مبفردات املقرر. 5-4
 العروض البصرية املتنوعة واملرتبطة مبفردات املقرر. 6-4
 تطبيقات قوقل. 7-4
 برجميات لعرض األعمال الفنية. 8-4
 مواقع عرض األعمال الفنية اإلفرتاضية على اإلنرتنت. 9-4
 النقدية ألعمال الفن.العروض  10-4

 

 املرافق املطلوبة-و
حدد احتياجات املقرر مبا يف ذلك حجم الفصول الدراسية واملعامل )مثالً: عدد املقاعد يف الفصول الدراسية واملعامل، مدى توفر أجهزة 

 الكمبيوتر، ... إخل(.

 ( طالب.10مقرتح أن يكون عدد طالب اجملموعة )
 التعليمية )مثاًل: فصول دراسية، معامل، قاعات عرض أو معامل إيضاح، ... إخل(:املرافق  1
 قاعة دراسية جمهزة مبواصفات عاملية تضمن الصحة والسالمة لتدريس املقرر. 1-1
 توفري التهوية واإلضاءة الصحية. 2-1
 إحدث األجهزة التقنية. 3-1
 الطالب.كراسي وطالوالت تكفي عدد  4-1

http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.britishmuseum.org/default.aspx
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm
http://www.moma.org/
http://www.sfmoma.org/
https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
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 شبكة إنرتنت عامة. 5-1
 (، أجهزة العرض، السبورة الذكية، برامج الكمبيوتر، ... إخل(:AVلتجهيزات احلاسوبية )مثاًل: أجهزة الصوت والصورة )ا 2
 كمبيوتر )مع إنرتنت مفتوح(. 1-2
 سبورة للعروض الضوئية. 2-2
 سبورة تفاعلية. 3-2
 بروجكرت للعرض.جهاز  4-2
 طابعة ملونة. 5-2
 برامج إلكرتونية مرتبطة ابملقرر. 6-2
 موارد أخرى )مثاًل: إذا املطلوب معدات خمترب معينة فحدد االحتياجات أو أرفق قائمة(: 3
 سبورة حائط. 1-3
 أقالم وممحاة سبورة. 2-3
 جهاز عرض الكامريا الواثئقية. 3-3
 مناذج وعينات نظرية. 4-3
12-3 - 

 

 ز.  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 فعالية التدريس: حولاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  1
 تقدمي تقارير مكتوبة حول فعالية التدريس. 1-1
 تقاش مفتوح حول فعالية التدريس. 2-1
 عمل استبانة لقياس مستوى حتصيل الطالب يف املقرر من خالل االختبارات والتكليفات السابقة.  3-1
 رأي زميل آخر كان يدرس الطالب متطلباً سابقاً. 4-1
 :العلمي اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 2
 حتليل االختبارات. 1-2
 التقدير.قوائم  2-2
 كتابة تقرير يتضمن مرئيات األستاذ يف املقرر. 3-2
 املراجعة الداخلية الدورية للمقرر. 4-2
 التقومي الذايت للربانمج. 5-2
 املقارانت املرجعية يف األقسام املماثلة السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر. 6-2
 التدريس: عمليات حتسني 3
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 تحديث املصادر واملراجع بشكل دوري.ال 1-3
 تحديث أوعية البحث واملصادر اإللكرتونية.ال 2-3
 لعمل بتوصيات أستاذ املقرر واللجان ونتائج الدراسات. اال 3-3
 ورش عمل ألساتذة املقرر.ال 4-3
 ستضافة اخلرباء يف جمال التخصص.اال 5-3
 الدراسات واألحباث املرتبطة ابملقرر.تابعة اجلديد يف جمال امل 6-3
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.ال 7-3
 ملقارنة ابملعايري العاملية للمقرر الدراسي واليت هتدف لتحسني جودة املنتج التعليمي.اال 8-3

4 
هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال عمليات التحقق من مستوايت إجناز الطلبة )مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو 

الطلبة، أو تبادل تصحيح االختبارات، أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس يف مؤسسة تعليمية 
 أخرى(:

 منوذج اإلجابة النموذجية الصحيحة لالختبارات. 1-4
 قوائم التقدير. 2-4

 تقييم املشاريع والتكليفات. 3-4

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني. 4-4

 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. 5-4

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف التقومي لكل طالب. 6-4

 الطالب مقارنة مبحكات مثل: )درجات أقرانه، نسبة احلضور، موعد احملاضرة(.استخدام الطرق اإلحصائية ملقارنة نتائج  7-4

 تدقيق األسئلة من قبل أستاذ املقرر.  8-4

 صف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسني: 5
 احلديثة.مراجعة وتطوير املقرر مبا يتناسب مع الواقع واملتغريات  1-5
 مقارنة مفردات املقرر مبقررات مماثلة يف جامعات حملية وعاملية. 2-5
 دورات تطويرية ألعضاء هيئة التدريس. 3-5
 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطالب. 4-5
 التغذية الراجعة القائمة على االساليب االحصائية.إجراء التعديالت الالزمة بناء على  5-5
 املقارانت املرجعية احمللية والعاملية للربامج املشاهبة. 6-5
 توصيات نتائج ورش العمل والندوات واملؤمترات املتخصصة.  7-5
 اللقاءات الدورية ابلطالب املتميزين ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية.  8-5

 تصميم النموذج وتطويره: د. قمّاش بن علي آل قمّاش   
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 د. عبد هللا بن دخيل هللا بن عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 1440-2-2 التاريخ
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 السعوديةالمملكة العربية 

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 

  الدراسي قرراملتوصيف  

  النظرية واملمارسة. -تعليم الفن

 

 14/02/1439 تاريخ التقرير     .أم القرىجامعة  التعليمية: المـؤسسـة. 1

 الدكتوراهبرنامج  التربيَّة الفنيَّةقسم       .كلية التربية :مــــقســة/الــــــــــالكلي. 2

   

 أ( التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:

 3-0204732ترف  )رمز المقرر( النظرية واملمارسة. -تعليم الفن :عنوان المقرر ورمزه -1

 )نظري( 3 عدد الساعات المعتمدة: -2

 .التربيَّة الفنيَّة دكتوراه المقرر الدراسي:البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه  -3

 )بحسب توزيع الجدول من قبل القسم(. اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر الدراسي: -4

 المستوى الثالث -السنة الثانية  المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: -5

 اجتاهات يف تعليم الفن. وجدت(:المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن  -6

 - المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(: -7
 مبنى قسم التربيَّة الفنيَّة :المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية مكان تدريس المقرر إن لم يكن في -8

  في المكان المناسب(:  ☒  أنماط التعليم )ضع إشارة -9

 %100 الـنـســــبـــــة؟ ☒ التقليديالفصل الدراسي  .ظ

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ (واإللكرتوين)تقليدي تعليم مدمج  .ع

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ تعليم عن بعد .ش
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 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ الـمراسلة .ط

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ أخرى:  هـ.

 :ملحوظات

.... 

   

 ب( األهداف

 الهدف الرئيسي لهذا المقرر؟ما  -1

 اإللمام بنشأة وتطور تعليم الفنون مع ظهور األكاديميات محلياً وعالمياً ومناقشة األسباب والدوافع. -1

 .= تحليل ونقد أبزر االتجاهات والنظريات لتعليم الفن ومدى ارتباطها وتأثرها بالنظريات من العلوم األخرى2

تفكيك وتقويم األطروحات العلمية المرتبطة بالنظريات واالتجاهات والتدريب على بناء وتركيب اتجاه جديد منها وفق معطيات  -3

 .العصر اليوم وتطلعات المجتمع

ت، أو صف باختصار أي خطط تنفَّذ لتطوير وتحسين المقرر. )مثالً: زيادة استخدام المراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلوما 2

 علمية جديدة في المجال العلمي( 2شبكة اإلنترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على 

•  
 تحديث المقرر باالطالع على ما يرتبط بالمقرر من دراسات وأبحاث.

•  
 تحديث المقرر باالطالع على الحديث والمتجدد في مجال المقرر.

•  
 وقواعد المعلومات لتطوير المحتوى المعرفي والمرئي للمقرر.استخدام اإلنترنت، محركات البحث 

•  
 تحديث المقرر باالطالع على الحديث والمتجدد في مجال مهنة تعليم الفنون.

•  
 اإلطالع على التجارب التطبيقية المعاصرة في المجال.

•  
 الزيارات الميدانية للمؤسسات ذات العالقة بمحتويات المقرر.

•  
 استخدام البرمجيات والمواقع التي تحتوي على تدريب وتمارين وتطبيقات عملية في المقرر.

•  
 مقارنة محتويات المقرر مع المقررات المشابهة في جامعات أخرى بشكل دوري.

   

 :وصف المقرر )ملحوظة: ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(ج( 

 :المقرروصف 

في مقرر ، يم الفنون البصريةتعل االتجاهات والنظريات فيوالمعلومات حول قائمة  البيانات أنه أطلع علىيقوم المقرر على فرضية 

وأساليب اتجاهات في تعليم الفن والهدف هنا هو تحويلها إلى ممارسة عملية، وبذلك يشتمل المقرر على مناقشة قضايا بناء محتوى الفنون 

تعليم  المشاريع والبرامج التي قُدمت فيها، وطرق إعداد وتطوير معلم الفن قبل وبعد الخدمة، من خالل تحليل مكونات هذه وطرق تعليم
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ومعايير  ، والتعرف على مؤسسات التصنيف العالمي للمؤسسات األكاديمية واالعتماد األكاديميتطبيقها فنون ومناقشة إيجابيات وسلبياتال

العلمية لكي يكون الطالب قادراً على بناء محتوى لتعليم الفن وفق منهجية علمية ذات أسس ومنطلقات فلسفية خاضعة للمعايير ، الجودة بها

 عليها. المتعارف

 

   

 قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:. 1

 م
 قائمة الموضوعات:

 عدد األسابيع
ساعات 

 التدريس

1 

 لم الجمال في الدراسات المعاصرة.تمهيد حول أهمية المقرر وخلفية عامة عن مفهوم ع

استعراض خطة التدريس: تعريف بالمقرر، األهداف، والمواضيع، واألنشطة، و

 والمتطلبات، والتقييم، والمادة العلمية.

 3 أسبوع

2 
مفهوم والنظرية بشكل عام، والتطور التاريخي للنظرية، ومنهجيتها العلمية، مكوناتها، 

 ومصادر اشتقاقها.
 6 أسبوعان

 9 أسابيع 3 وتطويرها.نماذج لمشاريع وبرامج في مناهج تعليم الفنون والتربية الفنية، ونقد تحليل  3

4 
التدريب على آليات بناء مناهج تعليم الفنون والتربية الفنية. )األهداف، المحتوى، 

 مصفوفات المدى والتتابع، معايير التقويم(
 9 أسابيع 3

 6 أسبوعان التدريب على تصميم وبناء برامج إلعداد المعلم قبل الخدمة، وبرامج تدريبة أثناء الخدمة. 5

6 

ً وعالمياً  الهيئات والمؤسسات والمنظمات المعنية بالمعايير العالمية لتعليم الفنون محليا

)الترتيب العالمي ألكاديميات الفنون، الجمعيات أدوارها وعالقتها باالختصاص، 

 المعارض والمسابقات والمؤسسات ذات الصلة وطريق االستفادة منها(.

 9 أسابيع 3

 3 أسبوع االختبار النهائي 5

- 

 . مكونات المقرر الدراسي )إجمالي ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:2

 المجموع أخرى العملي معامل دروس إضافية محاضرات 

ساعات 
 التدريس

ساعة  45

 أسبوع(15*3)
 - - محتوى المقرر

تكليفات 

 ومشاريع.

ساعة  45

 أسبوع(15*3)

ت ساعا
 معتمدة

ساعة  45

 أسبوع(15*3)
 - - محتوى المقرر

تكليفات 

 ومشاريع.

ساعة  45

 أسبوع(15*3)
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 :ساعات التعلم اإلضافية المتوقعة من الطالب في األسبوع. 3

 )ثالث ساعات( في األسبوع. 3

 

 :الوطني للمؤهالت ومواءمتها مع طرق التقويم واستراتيجيات التدريسمخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار . 4

 في الجدول التالي أدرجْت مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت، مرقمة في العمود األيمن.

 نظر األمثلة المقترحة تحت الجدول(.أدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس، والمطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )ا أوالً:

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة. ثانياً:

أدرج طرق التقويم المناسبة التي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات التعلم للمقرر وكل طريقة تقويم وكل  ثالثاً:

تراتيجية تدريس أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. )ليس بالضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي مخرجات تعلم اس

 من كل مجال من مجاالت التعلم.(

 م
 مخرجات التعلم وفقاً لإلطار الوطني للمؤهالت

استراتيجيات تدريس 

 المقرر
 طرق القياس

 المعرفة 1

1-1 
معرفة التطورات التاريخية لموضوعات المقرر واألطوار التي 

 مرت بها.

المحاضرة والعروض 

 البصرية.
 االختبارات.

 كتابة التقارير. ورش العمل. تحليل األعمال والنماذج المرتبطة بالمقرر وصياغاتها. 1-2

 تنفيذ التكليفات. التعليم الذاتي. بالمقرر.بناء النماذج والهياكل النظرية المرتبطة  1-3

1-4 
القدرة على توظيف الدراسات األجنبية في المشاريع المرتبطة 

 بالمقرر.
 ملف اإلنجاز. التعليم اإللكتروني.

1-5 
اإللمام بأبرز النظريات واالتجاهات والنماذج المعاصرة 

 المرتبطة بموضوعات المقرر.
 التقويم المستمر. والمناقشة.الحوار 

 الكتابة النقدية. التعلم النشط. القدرة على استخالص الشواهد والدالئل. 1-6

1-7 
التعرف على أبرز األساليب المنهجيات العلمية المتبعة لدراسة 

 المقرر.
 التقدم في المشاريع. التعليم التعاوني.

 المشاريع الفردية. النوعي للمضامين والمفاهيم المرتبطة بالمقرر.تحديد التمييز  1-8
قياس التفاعل 

 االجتماعي.
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 تقييم التكليفات. حل المشكالت. تقويم ونقد المشاريع والدراسات المرتبطة بالمقرر. 1-9

 باإلكتشاف.التعلم  اإللمام باآلراء الفلسفية والفكرية المرتبطة بالمقرر. 1-10
اإللتزام بمنهجية 

 البحث العلمي.

 المهارات اإلدراكية 2

 الوعي بالقضايا المرتبطة بالمقرر. 2-1
المحاضرة والعروض 

 البصرية.
 االختبارات.

 التقويم المستمر. ورش العمل. يحلل القرائن والمتغيرات بأسلوب علمي مبرر. 2-2

2-3 
والنماذج في ضوء القضايا الفلسفية واألخالقية تحلل األعمال 

 المرتبطة بموضوعات المقرر.
 المحاضرة.

التفاعل في 

 المحاضرة.

2-4 
اإللمام بأساليب النقد العلمي واستخداماته في تقييم المحتويات 

 العلمية المرتبطة بالمقرر.
 التقدم في المشاريع. الحوار والمناقشة.

2-5 
تحليل تطور النماذج والممارسات في ضوء بعض النظريات 

 أو االتجاهات.
 الوقائع الحرجة. التعلم النشط.

2-6 
تقدير قيمة الجهود العلمية الفكرية والفلسفية السابقة في مجال 

 المقرر.
 رصد التطور. التعليم الذاتي.

 النصائح واإلرشادات. التعلم باإلكتشاف. المشكلة.معرفة وتقدير استخدام األداة المثلى لحل  2-7

 قائمة المعايير. التعليم اإللكتروني. التمكن من ربط النظرية بالتطبيق من خالل التكليفات. 2-8

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 االختبارات. الحوار والمناقشة. االستماع إلى األقران بعمق وتفهم وجهات نظرهم. 3-1

3-2 
امتالك القدرة في أقناع األخرين بوجهات النظر المدعمة 

 بالبحث العلمي.
 التفكير الناقد.

التفاعل في 

 المحاضرة.

 تقييم األقران. االستقراء. التعامل مع األفكار البحثية بكفاءة أثناء العمل في مجموعات. 3-3

 النصائح واإلرشادات. العصف الذهني. اإلستقاللية في التفكير واإلنجاز. 3-4

 الوقائع الحرجة. االستنباط. تقبل النقد اإلكاديمي من خالل االستراتيجيات المختلفة. 3-5

3-6 

استخدام أساليب التعليم في المقرر بما يعزز القدرة على الحوار 

األفكار ومناقشة المشكالت لعزيز الثقة بالنفس وتوليد وتنظيم 

 المبررة علمياً وربط التعلم بالواقع.

 لقاءات التقوية. خرائط المفاهيم.
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 التقييم المشترك. المشاريع الجماعية. تحمل مسؤلية البحث عن دراسات واتجاهات جديدة وتطويرها. 3-7

3-8 
األكاديمي في البيئات المختلفة امتالك رؤية حول تنمية الوعي 

 ولدى مختلف فئات المجتمع.
 التوزيع اإلجباري. مثلث اإلستماع.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 التعامل مع المنصات المعرفية والعلمية المختلفة. 4-1
المناقشة والحوار 

 اإللكترونية.

التكليفات إنجاز 

 اإللكترونية.

4-2 
إتقان أهم استخدامات الحاسب في عرض بعض مفردات 

 المقرر.

التطبيق العملي 

 اإللكتروني.

تقييم التكاليف 

 اإللكترونية.

 تنفيذ التكليفات اإللكترونية. معرفة بعض البرامج الحاسوبية التي تخدم أهداف المقرر. 4-3
إتقان البحث 

 باإلنترنت.

4-4 
إمتالك مهارات البحث عن مصادر المعلومات التقليدية 

 والمعاصرة.

التدريب على البحث 

 باإلنترنت.
 المالحظة المباشرة.

 استخدام اإلنترنت في تطوير المهارات البحثية. 4-5

التدريب على توثيق 

األعمال والمشاريع 

 إلكترونياً.

أوامر إتقان استخدام 

 البرنامج الحاسوبي.

 التقويم المستمر. قواعد البيانات اإللكترونية. إمتالك التنظير الفلسفي لتفسير التواصل  العلمي. 4-6

 تطوير النماذج واألدوات التقليدية المرتبطة بالمقرر إلكترونياً. 4-7
المقارنات المرجعية 

 اإللكترونية.
 التقييم.قائمة معايير 

 حركية-المهارات النفس 5

5-1 
تفسير المحتوى الفني والمفاهيم ذات الصلة وترجمتها إلى 

 ممارسات تدريبية مناسبة للحاجة.
 المالحظة المباشرة. التطبيق العملي.

 طريقة المشاريع. القدرة على إدارة الحوارات العلمية التطبيقية. 5-2
التخطيط القدرة على 

 للعمل.

5-3 
القدرة على تصميم الجدوال واألشكال والرسوم البيانية 

 المرتبطة بالمشكالت والقضايا المدروسة.
 التقدم في المشاريع. النمذجة.

5-4 - - - 
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)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُميَة للبرنامج والمخرجات التعلُمَية للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

1-1 1-1 1-2 - - - - - - - 

2-1 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

       

 الدراسي. جدول المهام والتكاليف التي يقيَّم فيها الطلبة خالل الفصل 6

 م
)مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار،  التقويممهمة 

 خطابة، تقديم شفهي، إلخ(
 األسبوع المحدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

 %10 (2األسبوع ) كل أسبوع. -اإللقاء والعرض  1

 %10 (5األسبوع ) تحليل ونقد مراجع. 2

 %20 (12األسبوع ) تحليل مقارن. 3

 %30 (14األسبوع ) تقديم بحث تفصيلي. 4

 اختبار نهائي. 5
أسبوع االختبارات 

 النهائية
30% 

 

 د. االرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم:

)اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس وطاقم التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب  -1

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(:

 )ثالث ساعات أسبوعية على األقل(. 3 

 الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس، )تبعاً لجدول أستاذ المقرر(.  - 1
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 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج الجامعة مع الطالب بواسطة البريد اإللكتروني.  - 2

 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج الجامعة مع الطالب بواسطة وسائط التواصل االجتماعي.  - 3

 المتابعة من عمادة الكلية ورئاسة القسم. - 4

  

 هـ. مصادر التعلم:

 الكتب المقررة:قائمة 

الدار . التربيَّة الفنيَّةالنقدية لما بعد الحداثة وأثرها على تطوير عمليات التعلم وتعليم  البيداجوجيا(. م2017)جواد كاظم ، محمد 1

 .عّمان، األردن، المنهجية للنشر ولتوزيع

 .دار أمجد، عّمان، األردن، التربيَّة الفنيَّةطرائق تدريس (. م2016) حنان، عمار 2

 .عّمان، األردن، الدار المنهجية للنشر ولتوزيع. التربيَّة الفنيَّةطرائق تدريس (. م2016)حسين عبيد جبر ، البياتي 3

 .عّمان، األردن، دار الكندي للنشر ولتوزيع. التربيَّة الفنيَّةنمذجة طرائق تدريس (. م2016)عبدالجبار خزعل ، العتاب 4

 .عّمان، األردن، دار األيام للنشر والتوزيع. الكفايات والمهاراتالتربيَّة الفنيَّة معلم (. م2016) رشا رعد أحمد، أحمد 5

 .الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر. م1980-1930التربيَّة الفنيَّة في خمسين عام (. م2006) محمد زينب، علي 6

. مكتبة مناهج وطرق تدريس التربية الفنية بين النظرية والتطبيقم(. 2004فوزي، ياسر محمود. )إبراهيم، ليلى حسني وَ  

 األنجلو المصرية. القاهرة.

 . دار المسيرة للطباعة والنشر. عمان. األردن. طرق تدريس الفنونم(. 1998جودي، محمد حسين ) 

 . دار المسيرة للطباعة والنشر. عمان. األردن.يسهاالتربية الفنية وأساليب تدرم(. 1998الحيلة، محمد حمود ) 

 . ترجمة: فارس متري ضاهر. دار القلم. بيروت. لبنان.الفن والمجتمعم(. 1975ريد، هربرت . ) 

 . دار المسافر للنشر والتوزيع. جدة.في تاريخ التربية الفنية ونظرياتهاهـ(. 1416الزهراني، علي يحيى.) 

 . دار المسافر للنشر والتوزيع. جدة.دراسات في طرق تدريس التربية الفنيةهـ(. 1416الزهراني، علي يحيى. ) 

. المؤلف. مطابع الصفا. وطرق تدريسها-مناهجها-أهدافها-التربية الفنية: مفهومهاهـ(. 1417الغامدي، أحمد عبد الرحمن. ) 

 مكة المكرمة.

. الشركة العربية للنشر والتوزيع. القاهرة. قراءات في المناهج وطرق التدريسم(. 1993فرماوي، فرماوي محمد وآخرون ) 

 مصر. 

  األردن.. منشورات ضفاف ،بناء معيار إلعداد مدرسي التربيَّة الفنيَّةم(. 2014الربيعي، كريم حميدي ) 

، الطباعة والنشر خاص بالمؤلف، ص.ب مناهجهارؤية معاصرة في  –التربيَّة الفنيَّة  .م(2011قزاز، طارق بكر عثمان ) 

 ، العوالي، مكة المكرمة، السعودية.7312
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، دار العصيمي 1م(: "مناهج وطرق تدريس التربِيَّة الفنيِّة وإتِّجاهاتها الحديثة فِي التَّعِليم العام"، ط2009المسعري، ناصر عبدهللا ) 

 للنشر َوالتوزيع، الرياض، السعوديَّة.

  

  

  

  

 قائمة المراجع المساندة األساسية )مثالً: الدوريات العلمية، التقارير، ... إلخ(: 1

1-1 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 

1-2 Visual Arts Research, University of Illinois Press, USA. 

1-3 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 

1-4 International Journal of Education through Art، USA. 

1-5 Art Education, National Art Education Association, USA. 

1-6 Studies in Art Education, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 

 كلية التربيَّة الفنيَّة، جامعة حلوان، مصر.، مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 1-7

 ، جامعة حلوان، مصر.مجلة علوم وفنون 1-8

 ، مصر.مجلة أمسيا، فرع الجمعية اإلقليمية للتعلم عن طريق الفن 1-9

 والمراجع المقترحة )مثالً: الدوريات العلمية، التقارير، ... إلخ(:قائمة الكتب  2

2-1 

لدى معلمي التربية الفنية بالمرحلة المتوسطة  DBAEمستويات تطبيق االتجاه التنظيمي . م(2013الزايدي، ماجد إبراهيم أحمد )

، قسم التربيَّة رسالة ماجستير غير منشورة: ظر المشرفين التربويين والمعلمينبمدينة الطائف من وجهة الطائف من وجهة ن

 الفنيَّة، كلية التربيَّة، جامعه أم القرى، مكة المكرمة، السعودية.

2-2 
معلمي ومعلمات التربية الفنية الكفايات الالزمة في  وذج للتدريب اإللكتروني إلكساب. فاعلية أنمهـ(1428)الحربي، سهيل سالم 

 . كلية التربية. جامعة أم القرى.رسالة دكتوراه غير منشورة. D.B.A.Eضوء االتجاه التنظيمي 

2-3 

التربيَّة الفنيَّة بالمملكة مع منهج التعليم العام الحالي وفق اتجاه مدى مالءمة برامج بكالوريوس  . (2016آل قّماش، قّماش علي )

(DBAE) :" :المعلم وعصر المعرفة: الفرص المؤتمر التربوي الدولي األول بكلية التربيَّة، في جامعة الملك خالد، بعنوان

 .الملك خالد أبهاالتَّربية، جامعة ، كلية م30/11/2016-29"، والمنعقد من والتحديات، تحت شعار معلم متجدد لعالم متغير

دراسة مقارنة لتقويم تحقيق الجودة واالعتماد األكاديمي فِي برامج التربية الفنية بجامعات .م(2009خليل، سحر فايق شاكر ) 2-4

مؤتمر االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج : جامعة الملك سعود(-)جامعة حلوان مصر والسعودية قياساً إلى المعايير الدولية
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، كلية 1الدولي األول، مج -، المؤتمر العلمي العربي الرابع الواقع والمأمول -التعليم العالي النوعي فِي مصر والعالم العربي 

 .570 - 558التربية النوعية، مصر، ص 

2-5 
تجاهات للجداول التحصيلية فِي منهج التربية الفنية الجديد فِي ضوء االنموذج بديل . م(2012الحربي، سهيل سالم الحربي )

 .126-95، شهر يناير مصر، ص 74: مجلة كلية التربية بالزقازيق، ع دراسات تربوية ونفسية: الحديثة للتقويم التربوي

2-6 
ر العالمية من وجهة بجامعة الجوف فِي ضوء المعاييتقويم برنامج إعداد معلم التربية الفنية . م(2010الحميد، جميل بن موسى )

 ، مصر.182 – 146، ص 108، ع مجلة القراءة والمعرفة: نظر الخريجين

2-7 
 مكة بمنطقة العام التعليم في التربوي أدائه على الفنَّية التَّربية معلم إعداد أثر (:م1999) سلوان هللا دخيل الرحمن عبد المنتشري،

 .السعودية المكرمة، مكة القرى، أم جامعه ،منشورة غير ماجستير رسالة المكرمة:

2-8 

ً  الفنَّية التَّربية مناهج صناعة في مقترحة إلستراتيجية نموذج(: 2003) علي محمد الرحمن عبد أميرة الدين، منير  لمستجدات وفقا

 جامعة الفنَّية، التَّربية كلية مارس، شهر ،7ع ،7، موالفنون الفنَّية التَّربية مجلة: السعودية العربية المملكة في ومستحدثاته العصر

 .166-127ص مصر، حلوان،

2-9 
ر م(. اتجاهات تطوير مناهج التربية الفنية أبان حركة إعادة صياغة مناهج التعليم العام كمدخل لتطوي2001باجوده، حمزة )

 .117-93. كلية التربية. جامعة حلوان. مصر. ص 4. ع4. مبحوث وفنونمجلة  :مناهج التربية الفنية بالمملكة

2-10 
هـ(. الحاجات التدريبية لمعلمي التربية الفنية في المرحلة المتوسطة. مجلة جامعة الملك سعود. 1423النجادي، عبد العزيز )

 836-797(. جامعة الملك سعود. الرياض. ص 2) العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية. 15المجلد

2-11 
رسالة م(. تصميم منهج للتربية الفنية للمرحلة الثانوية في ضوء اتجاهات معاصرة للتربية الفنية. 1994نور، مي عبد المنعم. )

 . كلية التربية الفنية. جامعة حلوان.ماجستير غير منشورة
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 اإلنترنت، وسائل التواصل االجتماعي... إلخ(:قائمة المصادر اإللكترونية )مثالً: مواقع  3

 www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31 أخبار الفنون التشكيلية السعودية 1-3

http://www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31
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 www.arteducators.org (Eالجمعية الدولية للتربية الفنية ) 2-3

 /http://www.davisart.com (Eمجلة مدرسة الفنون ) 3-3

 http://www.ijea.org/articles.html (Eالمجلة الدولية للتربية والفنون ) 4-3

  www.altshkeely.com مجلة التشكيلي 5-3

 /http://sana.sy مجلة الحياة التشكيلية 6-3

 /http://u-in-u.com (Eمجلة عوالم الفن ) 7-3

 http://www.artsjournal.com/category/visual (Eمجلة الفنون ) 8-3

 /https://www.internationalartist.com (Eمجلة الفنان العالمي ) 9-3

 http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx المصريةقطاع الفنون التشكيلية  10-3

 www.art.gov.sa منتدى التربية الفنية 11-3

 www.fineartamerica.com (Eموقع الفن األمريكي المعاصر ) 12-3

 www.fineart.com (Eموقع الفن الجميل ) 13-3

 http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine (Eدروس للفنانين على اإلنترنت ) 14-3

 http://www.adabfan.com/magazine/category/composition مجلة أدب وفن 15-3

 /http://artsgulf.com صحيفة فنون الخليج 16-3

 www.metmuseum.org متحف المتروبولتان للفن بنيويورك 17-3

 www.vam.ac.uk/index.html لندن -متحف فكتوريا والبرت للفنون 18-3

 www.britishmuseum.org/default.aspx لندن -المتحف البريطاني 19-3

 www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en فرنسا -متحف اللوفر 20-3

 www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm متحف الفن المصري الحديث 21-3

 www.moma.org متحف الفن الحديث بنيويورك 22-3

 www.sfmoma.org متحف الفن الحديث سانفرانيسكو 23-3

 https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar العراقية، المجالت األكاديمية العلمية 24-3

  https://ntieva.unt.edu//HistoryofArtEd/index.html (Eتاريخ التربيَّة الفنيَّة ) 25-3

  

http://www.arteducators.org/
http://www.davisart.com/
http://www.ijea.org/articles.html
http://www.altshkeely.com/
http://sana.sy/
http://u-in-u.com/
http://www.artsjournal.com/category/visual
https://www.internationalartist.com/
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx
http://www.art.gov.sa/
http://www.fineartamerica.com/
http://www.fineart.com/
http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine
http://www.adabfan.com/magazine/category/composition
http://artsgulf.com/
http://www.metmuseum.org/
http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.britishmuseum.org/default.aspx
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm
http://www.moma.org/
http://www.sfmoma.org/
https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
https://ntieva.unt.edu/HistoryofArtEd/index.html
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4 
مواد تعلم أخرى، مثل: البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر، أو األقراص المضغوطة، أو البرمجيات، أو المعايير المهنية، أو 

 واألنظمة:اللوائح 

 مواقع اإلنترنت المرتبطة بمفردات المقرر. 1-4

 مواقع هيئات وجمعيات الفنون والتصميم والتربية الفنية. 2-4

 معايير الفنون والتصميم والتربية الفنية في البرامج والمناهج والمؤسسات ذات الصلة. 3-4

 الكتب المدرسية لمناهج التعليم العام. 4-4

 المعايير الوطنية )قياس( لمعلمي التربية الفنية. 5-4

 العروض البصرية المتنوعة والمرتبطة بمفردات المقرر. 6-4

 تطبيقات قوقل. 7-4

 كتاب معلم الفنون في التعليم العام. 8-4

 العروض الوثائقية المرتبطة بمفردات المقرر. 9-4

 المحلية والعالمية.وثيقة الفنون للتعليم العام  10-4

 

 المرافق المطلوبة-و

حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مثالً: عدد المقاعد في الفصول الدراسية والمعامل، مدى توفر أجهزة 

 الكمبيوتر، ... إلخ(.

 ( طالب.10مقترح أن يكون عدد طالب المجموعة )

 التعليمية )مثالً: فصول دراسية، معامل، قاعات عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(:المرافق  1

 قاعة دراسية مجهزة بمواصفات عالمية تضمن الصحة والسالمة لتدريس المقرر. 1-1

 توفير التهوية واإلضاءة الصحية. 2-1

 إحدث األجهزة التقنية. 3-1

 الطالب.كراسي وطالوالت تكفي عدد  4-1

 شبكة إنترنت عامة. 5-1

 (، أجهزة العرض، السبورة الذكية، برامج الكمبيوتر، ... إلخ(:AVلتجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصوت والصورة )ا 2

 كمبيوتر )مع إنترنت مفتوح(. 1-2
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 سبورة للعروض الضوئية. 2-2

 سبورة تفاعلية. 3-2

 بروجكتر للعرض.جهاز  4-2

 طابعة ملونة. 5-2

 برامج إلكترونية مرتبطة بالمقرر. 6-2

 موارد أخرى )مثالً: إذا المطلوب معدات مختبر معينة فحدد االحتياجات أو أرفق قائمة(: 3

 سبورة حائط. 1-3

 أقالم وممحاة سبورة. 2-3

 جهاز عرض الكاميرا الوثائقية. 3-3

 نماذج وعينات نظرية. 4-3

12-3 - 

 

 ز.  تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره

 :فعالية التدريس حولمن الطالب  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة 1

 تقديم تقارير مكتوبة حول فعالية التدريس. 1-1

 تقاش مفتوح حول فعالية التدريس. 2-1

 عمل استبانة لقياس مستوى تحصيل الطالب في المقرر من خالل االختبارات والتكليفات السابقة.  3-1

 رأي زميل آخر كان يدرس الطالب متطلباً سابقاً. 4-1

 :العلمي استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 2

 تحليل االختبارات. 1-2

 التقدير.قوائم  2-2

 كتابة تقرير يتضمن مرئيات األستاذ في المقرر. 3-2

 المراجعة الداخلية الدورية للمقرر. 4-2

 التقويم الذاتي للبرنامج. 5-2



 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

154 

 

 المقارنات المرجعية في األقسام المماثلة الستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر. 6-2

 :التدريس عمليات تحسين 3

 تحديث المصادر والمراجع بشكل دوري.ال 1-3

 تحديث أوعية البحث والمصادر اإللكترونية.ال 2-3

 لعمل بتوصيات أستاذ المقرر واللجان ونتائج الدراسات. اال 3-3

 ورش عمل ألساتذة المقرر.ال 4-3

 ستضافة الخبراء في مجال التخصص.اال 5-3

 الدراسات واألبحاث المرتبطة بالمقرر.متابعة الجديد في مجال ال 6-3

 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس.ال 7-3

 لمقارنة بالمعايير العالمية للمقرر الدراسي والتي تهدف لتحسين جودة المنتج التعليمي.اال 8-3

4 
هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو 

 أو تبادل تصحيح االختبارات، أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(:

 نموذج اإلجابة النموذجية الصحيحة لالختبارات. 1-4

 قوائم التقدير. 2-4

 تقييم المشاريع والتكليفات. 3-4

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين. 4-4

 التبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. 5-4

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في التقويم لكل طالب. 6-4

 الطالب مقارنة بمحكات مثل: )درجات أقرانه، نسبة الحضور، موعد المحاضرة(.استخدام الطرق اإلحصائية لمقارنة نتائج  7-4

 تدقيق األسئلة من قبل أستاذ المقرر.  8-4

 :لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسينصف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية  5

 الحديثة.مراجعة وتطوير المقرر بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات  1-5

 مقارنة مفردات المقرر بمقررات مماثلة في جامعات محلية وعالمية. 2-5

 دورات تطويرية ألعضاء هيئة التدريس. 3-5

 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة المقرر والطالب. 4-5
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 التغذية الراجعة القائمة على االساليب االحصائية.إجراء التعديالت الالزمة بناء على  5-5

 المقارنات المرجعية المحلية والعالمية للبرامج المشابهة. 6-5

 توصيات نتائج ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتخصصة.  7-5

 اللقاءات الدورية بالطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية.  8-5

 تصميم النموذج وتطويره: د. قّماش بن علي آل قّماش   

 

 د. عبد هللا بن دخيل هللا بن عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 1440-2-2 التاريخ
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 السعوديةاململكة العربية 
 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي

 
  الدراسي قرراملتوصيف  

 (.1دراسات مستقلة )
Independent Studies(1) 

 

 

 14/02/1439 اتريخ التقرير     .أم القرىجامعة  التعليمية: املـؤسسـة. 1
 برانمج الدكتوراه الرتبيَّة الفنيَّةقسم       .كلية الرتبية :مــــقســة/الــــــــــالكلي. 2
   

 أ( التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
 3-0204733ترف  )رمز املقرر( (.1دراسات مستقلة ) :عنوان املقرر ورمزه -1
 )نظري( 3 عدد الساعات املعتمدة:  -2
 . الرتبيَّة الفنيَّة دكتوراه الدراسي:الربانمج أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر  -3
 )حبسب توزيع اجلدول من قبل القسم(.   اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي: -4
 املستوى الثالث -السنة الثانية  املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -5
 حلقة حبث املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  -6
 - املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: -7
 مبىن قسم الرتبيَّة الفنيَّة :مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية -8
  يف املكان املناسب(:  ☒  أمناط التعليم )ضع إشارة -9

 %100 الـنـســــبـــــة؟ ☒ الفصل الدراسي التقليدي .غ

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ (واإللكرتوين)تقليدي تعليم مدمج  .ف

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ تعليم عن بعد .ص

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ الـمراسلة .ظ
 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ أخرى:  هـ.

 ملحوظات:
......... 

   

 ب( األهداف
  ما اهلدف الرئيسي هلذا املقرر؟ -1

 . مبجال اهتمام الطالب البحثي )الفنون البصرية( الختيار موضوع األطروحةاملرتبطة احلديثة و يل البحوث والدارسات لحتوتلخيص و  لى مجعالقدرة ع -1
 )الفنون البصرية(.حد املوضوعات البحثية يف جمال أالبحثية يف وضع خطة حبثية يف  تواملهاراى توظيف املعارف لالقدرة ع -2
 .  ابلفنون البصريةى تصميم وبناء األدوات البحثية ذات العالقة لالقدرة ع -3
 التخصص.يف جمال  وتطبيقاهتام طبيعة األساليب اإلحصائية هف -4
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 مشكلة الدراسة اليت يتم اختيارها من قبل الباحثالوقوف على  -5
 تكليف الدارس إبعداد قائمة ابلبحوث والدراسات والكتب ذات العالقة مبوضوع أطروحته. -6

رتنت، أو تغيريات يف صف ابختصار أي خطط تنفَّذ لتطوير وحتسني املقرر. )مثاًل: زايدة استخدام املراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات، أو شبكة اإلن 2
 علمية جديدة يف اجملال العلمي( 2حمتوى املقرر بناًء على 

 حتديث املقرر ابالطالع على ما يرتبط ابملقرر من دراسات وأحباث.  •

 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال املقرر.  •

   املعلومات لتطوير احملتوى املعريف واملرئي للمقرر.استخدام اإلنرتنت، حمركات البحث وقواعد   •

   حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال مهنة تعليم الفنون.  •

   اإلطالع على التجارب التطبيقية املعاصرة يف اجملال.  •

   الزايرات امليدانية للمؤسسات ذات العالقة مبحتوايت املقرر.  •

   استخدام الربجميات واملواقع اليت حتتوي على تدريب ومتارين وتطبيقات عملية يف املقرر.  •

   مقارنة حمتوايت املقرر مع املقررات املشاهبة يف جامعات أخرى بشكل دوري.  •
   

 :ج( وصف املقرر )ملحوظة: ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر يف دليل أو نشرة الربانمج(
 : املقرروصف 

إكساب الطالب الطالب حنو االطالع على األحباث والدراسات واملقاالت العلمية يف جمال اهتمامه البحثي من أجل مناقشتها وحتليها؛ هبدف  توجيه على يعتمد املقرر
بتقدمي الطالب  قياممع  العلمي،البحث  أسسوفق مشكلة أطروحته البحثية  اكتساب املهارات البحثية املتقدمة اليت تساعده يف تصميمعلى  جتعله قادراً  املعرفة واملهارات اليت

سبب اختيار موضوع يف جمال  حبثية ملناقشتها مع زمالئه واملختصني من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم، مبا يؤهله اىل تقدمي خطة مكتملة حول أطروحته املقرتحة، متضمنةرير اتق
 املشكلة البحثية.

   

 قائمة املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها:. 1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات: م
 3 أسبوع ه.وأساليب تقومي ومفرداته أبهدافهطالب والتعريف لتقدمي املقرر ل  1

البحثي )الفنون القدرة على مجع وتلخيص وحتليل البحوث والدارسات احلديثة واملرتبطة مبجال اهتمام الطالب  2
 ، وتقدمي املربرات العلمية له.البصرية( الختيار موضوع األطروحة

 12 أسابيع 4

3 
الفنون البصرية، مثل: )التدريب على صياغة الفصل ت البحثية يف إعداد خطة حبثية يف ار هاتوظيف املعارف وامل 

والفرعية، حتديد حماور الدراسات السابقة وطرق كتابتها والتعليق األول، حتديد عناوين اإلطار النظري األساسية 
 عليها.(

 9 أسابيع 3

 3 أسبوع تغذية راجعة ملا مت إجنازه. 4
 6 أسبوعان تدريب على تصميم وبناء أدوات البحث. 5

)مواقف  والتوصيات النتائجواستخالص  ، مثل )تصميم اجلداول، مناقشةجتربة البحث تدريب على إجراء  6
 9 أسابيع 3 وتطبيقات(.

 3 أسبوع ا يف جمال البحث )مواقف وتطبيقات حبثية(اهتم طبيعية األساليب اإلحصائية وكيفية تطبيقهف  7
- 
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 . مكوانت املقرر الدراسي )إمجايل ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:2
 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 

ساعات 
 التدريس

ساعة  45
 أسبوع(15*3)

 - - حمتوى املقرر
تكليفات 
 ومشاريع.

 أسبوع(15*3ساعة ) 45

ساعات 
 معتمدة

ساعة  45
 - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3)

تكليفات 
 أسبوع(15*3ساعة ) 45 ومشاريع.

       
 اإلضافية املتوقعة من الطالب يف األسبوع:. ساعات التعلم 3
 )ثالث ساعات( يف األسبوع. 3

  

 . خمرجات التعّلم للمقرر حسب جماالت التعلم وفق اإلطار الوطين للمؤهالت ومواءمتها مع طرق التقومي واسرتاتيجيات التدريس:4
 الوطين للمؤهالت، مرقمة يف العمود األمين.يف اجلدول التايل أدرجْت جماالت التعلم اخلمسة وفق اإلطار 

 أدرج خمرجات التعلم املناسبة القابلة للقياس، واملطلوب حتققها يف جماالت التعلم املالئمة )انظر األمثلة املقرتحة حتت اجلدول(.  أواًل:
 رجوة. أدرج اسرتاتيجيات التدريس املساندة املتالئمة مع طرق التقومي وخمرجات التعلم امل اثنيًا:
اتيجية تدريس أن تتناغم سوايً وبشكل أدرج طرق التقومي املناسبة اليت تقيس وتُقَيم خمرج التعلم بدقة. ينبغي لكل خمرج من خمرجات التعلم للمقرر وكل طريقة تقومي وكل اسرت  اثلثًا:

 م من كل جمال من جماالت التعلم.(منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. )ليس ابلضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي خمرجات تعل
 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. معايري حتليل ونقد البحوث العلمية. 1-1
 كتابة التقارير. ورش العمل. إجراءات إعداد خطة. 1-2
 تنفيذ التكليفات. التعليم الذايت. إجراءات تصميم وبناء أدوا البحث. 1-3
 ملف اإلجناز. التعليم اإللكرتوين. األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحوث الوصفية والتجريبية والنوعية. 1-4
 التقدم يف املشاريع. احلوار واملناقشة. املفاهيم املرتبطة ابلبحث العلمي. 1-5
 الكتابة النقدية. حل املشكالت. كيفية حتديد مشكلة البحث، وما يرتبط هبا من أسئلة، وأهداف، وأمهية. 1-6
 التقدم يف املشاريع. التعلم ابإلكتشاف. طريقة تصنيف أدبيات الدراسة ذات العالقة. 1-7
 قياس التفاعل االجتماعي. املشاريع الفردية. توظيف الدراسات األجنبية يف املشاريع املرتبطة ابملقرر.القدرة على  1-8
 املهارات اإلدراكية 2

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. الوعي ابلقضااي املرتبطة ابملقرر. 2-1
 التقومي املستمر. ورش العمل. مربر.حيلل القرائن واملتغريات أبسلوب علمي  2-2

2-3 
حتلل األعمال والنماذج يف ضوء القضااي الفلسفية واألخالقية املرتبطة مبوضوعات 

 املقرر.
 التفاعل يف احملاضرة. احملاضرة.

 املشاريع.التقدم يف  احلوار واملناقشة. إدراك الواقع الراهن وإجاد البدائل واحللول. 2-4

2-5 
توظيف األسئلة اليت تنمي مهارات التفكري التباعدي والتخيلي )كيف ملاذا ماذا 

 الوقائع احلرجة. التعلم النشط. لو ....(.
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 رصد التطور. التعليم الذايت. تقدير قيمة اجلهود العلمية الفكرية والفلسفية السابقة يف جمال املقرر. 2-6
 النصائح واإلرشادات. التعلم ابإلكتشاف. الكشف عن الدوافع الكامنة خلف التطورات املرتبطة ابملقرر. 2-7
 قائمة املعايري. التعليم اإللكرتوين. إمتالك إسرتتيجيات التحليل املقارن. 2-8
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 االختبارات. احلوار واملناقشة. األقران بعمق وتفهم وجهات نظرهم.االستماع إىل  3-1
 التفاعل يف احملاضرة. التفكري الناقد. امتالك القدرة يف أقناع األخرين بوجهات النظر املدعمة ابلبحث العلمي. 3-2
 تقييم األقران. االستقراء. التعامل مع األفكار البحثية بكفاءة أثناء العمل يف جمموعات. 3-3
 النصائح واإلرشادات. العصف الذهين. اإلستقاللية يف التفكري واإلجناز. 3-4
 الوقائع احلرجة. االستنباط. تقبل النقد اإلكادميي من خالل االسرتاتيجيات املختلفة. 3-5

3-6 
القدرة على احلوار وتوليد وتنظيم األفكار استخدام أساليب التعليم يف املقرر مبا يعزز 

 ومناقشة املشكالت لعزيز الثقة ابلنفس املربرة علمياً وربط التعلم ابلواقع.
 لقاءات التقوية. خرائط املفاهيم.

 التقييم املشرتك. املشاريع اجلماعية. حتمل مسؤلية البحث عن دراسات واجتاهات جديدة وتطويرها. 3-7

3-8 
امتالك رؤية حول تنمية الوعي األكادميي يف البيئات املختلفة ولدى خمتلف فئات 

 اجملتمع.
 التوزيع اإلجباري. مثلث اإلستماع.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 إجناز التكليفات اإللكرتونية. واحلوار اإللكرتونية.املناقشة  التعامل مع املنصات املعرفية والعلمية املختلفة. 4-1
 تقييم التكاليف اإللكرتونية. التطبيق العملي اإللكرتوين. إتقان أهم استخدامات احلاسب يف عرض بعض مفردات املقرر. 4-2
 إتقان البحث ابإلنرتنت. اإللكرتونية.تنفيذ التكليفات  معرفة بعض الربامج احلاسوبية اليت ختدم أهداف املقرر. 4-3

 حتليل التطور التارخيي واالسرتاتيجي من خالل التقنية يف املقرر. 4-4
التدريب على البحث 

 املالحظة املباشرة. ابإلنرتنت.

 استخدام اإلنرتنت يف تطوير املهارات البحثية. 4-5
التدريب على توثيق األعمال 

 إلكرتونياً.واملشاريع 
إتقان استخدام أوامر الربانمج 

 احلاسويب.
 التقومي املستمر. قواعد البياانت اإللكرتونية. إمتالك التنظري الفلسفي لتفسري التواصل  العلمي. 4-6
 قائمة معايري التقييم. اإللكرتونية.املقارانت املرجعية  تطوير النماذج واألدوات التقليدية املرتبطة ابملقرر إلكرتونياً. 4-7
 حركية-املهارات النفس 5

5-1 
تفسري احملتوى الفين واملفاهيم ذات الصلة وترمجتها إىل ممارسات تدريبية مناسبة 

 للحاجة.
 املالحظة املباشرة. التطبيق العملي.

 القدرة على التخطيط للعمل. املشاريع.طريقة  القدرة على إدارة احلوارات العلمية التطبيقية. 5-2

5-3 
القدرة على تصميم اجلدوال واألشكال والرسوم البيانية املرتبطة ابملشكالت 

 والقضااي املدروسة.
 التقدم يف املشاريع. النمذجة.

 

 )توضع خمرجات املقرر يف العمود األيسر وتوضع خمرجات الربانمج يف األعلى(.زاوج بني املخرجات التعُلمَية للربانمج واملخرجات التعُلمَية للمقرر - 5
1-1 1-1 1-2 - - - - - - - 
2-1 - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

       

 الدراسي. جدول املهام والتكاليف اليت يقيَّم فيها الطلبة خالل الفصل 6

 األسبوع احملدد له )مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، اختبار، خطابة، تقدمي شفهي، إخل( التقوميمهمة  م
نسبته من التقومي 

 النهائي

كتابة تقرير عن املوضوع الذي اختاره الطالب: )العنوان + مربرات االختيار مدعم مبلخص عن أبرز  1
 عشرون دراسة حديثة(

 %10 (3األسبوع )

 %20 (6األسبوع ) تقدمي الفصل األول املقرح خلطة األطروحة. 2

3 
تقدمي اخلطة املقرتحة متكاملة )مقدمة، أهداف، أمهية، تعريف املفاهيم، عناوين اإلطار النظري الرئيسية 

 إجراءات الدراسة(. ،(APA)والفرعية، تصنيف الدراسات السابقة مع ذكرها على نظام 
 %30 (11األسبوع )

 %10 (12األسبوع ) تقييم األقران للمشاريع )من خالل بطاقة معايري حمدة( 4

 االختبار النهائي 5
أسبوع االختبارات 

 النهائية
30% 

 

 د. االرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:
لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس وطاقم التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص  -1

  هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(:
   )ثالث ساعات أسبوعية على األقل(. 3 
    الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس، )تبعاً جلدول أستاذ املقرر(.  - 1
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة الربيد اإللكرتوين.  - 2
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة وسائط التواصل االجتماعي.  - 3
 املتابعة من عمادة الكلية ورائسة القسم. - 4

  

 هـ. مصادر التعلم:
 الكتب املقررة:قائمة 

 القاهرة، مصر.، عامل الكتب، البحث العلمي يف الفن والرتبية الفنيةم( 2014يونس، عيد سعد ) 1
 عامل الكتب مصر.: البحث يف الفن والرتبية الفنية (.م1997)فتح الباب عبد احلليم  سيد، 2
3 Borg, Walter & Gall, Meredith. (1989) Educational Research, An Introduction. Longman, USA. 
 ، اإلمارات.الشارقة، الفاروق، الدكتوراهاإلشراف العلمي على رسائل م( 2006، سارة )ديالمنت 4
 . القاهرة، مطابع جامعة املنوفية، أصول البحث يف الفنون التشكيلية والتطبيقية(. د.ت) عبدالفتاح غنيمةغنيمة،  5
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، دار الكتب ورسائل املاجستري والدكتوراهأساسيات البحث العلمي "دراسة منهجية" لكيفية إعداد البحوث العلمية م(. 2017القماري، فهمية أمحد علي ) 6
 والدراسات العربية، اإلسكندرية.

، (ISO)دليل املاجستري والدكتوراه: خطط إرشادية إلعداد وإخراج املخططات والرسائل اجلامعية وفق ملواصفات آيزو م(. 2013زايد، يسرية عبداحلليم ) 7
 مكتبة اإلمام البخاري، القاهرة، مصر.

 ، دار كنوز املعرفة، جدة.والدكتوراهكيف تكتب حبثاً أو رسالة؛ دراسة منهجية لكتابة البحوث وإعداد رسائل املاجستري م(. 2013شليب، أمحد ) 8
 مكتبة الرشد، الرايض. دليل كتابة رسائل املاجستري والدكتوراه )اخلطة. التوثيق. اإلخراج(،م(. 2008اجلهين، حنان عطية ) 9

 . القاهرة، مطابع جامعة املنوفية، أصول البحث يف الفنون التشكيلية والتطبيقية(. د.ت) عبدالفتاح غنيمةغنيمة،  10
 قائمة املراجع املساندة األساسية )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 1

1-1 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-2 Visual Arts Research, University of Illinois Press, USA. 
1-3 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-4 International Journal of Education through Art، USA. 

1-5 Art Education, National Art Education Association, USA. 
1-6 Studies in Art Education, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 
 كلية الرتبيَّة الفنيَّة، جامعة حلوان، مصر.، جملة حبوث يف الرتبية الفنية والفنون 1-7

 ، جامعة حلوان، مصر.جملة علوم وفنون 1-8

 جملة األكادميي، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد. 1-10
 للفنون، جامعة الريموك.اجمللة األردنية  1-11
 جملة انبو للفنون، اجمللة األكادميية للعلوم الفنية، جامعة اببل. 1-12
 ، مصر.جملة أمسيا، فرع اجلمعية اإلقليمية للتعلم عن طريق الفن 1-13

 قائمة الكتب واملراجع املقرتحة )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 2

2-1 
مركز : مشكالت إعداد رسائل املاجستري لدى طالب الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس يف كلية الرتبيَّة جبامعة امللك سعود م(.2005الكثريي، سعود )

 ، الرايض.جامعة امللك سعود، البحوث بكلية الرتبية
 الفكر العريب.، القاهرة، دار التقومي البديلم(: 2010صالح عالم ) 2-2
 م(: أخطاء شائعة يف البحوث الرتبوية، عامل الكتب، القاهرة، مصر.2013كوجك، كوثر حسني ) 2-3
 ، دار الشروق، جدة.الدليل إىل كتابة البحوث اجلامعية ورسائل املاجستري والدكتوراهم(. 1981)ل. و. مسث  -ل. ج. بيكفورد  2-4
 م(. طررائق إعداد البحث الوصفي، الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات.2003مجل، حممد ) 2-5
 ، مطابع جامعة امللك سعود، الرايض.قواعد كتابة البحوث الرتبوية والنفسية وتوثيقهام(. 2011عبد الفتاح، فيصل ) 2-6
 ، مكتبة الرشد، الرايض.جديدةكتابة البحث العلمي صياغة م(.  2005أبو سليمان، عبدالوهاب ) 2-7
 .عّمان، دار املسرية، مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياهتا -املناهج الرتبوية احلديثة  م(.2008)حممد احليلة، توفيق و مرعي،  2-8
 ، األردن.عّمان، دار صفا مناهج وطرق البحث العلميم(، 2010)إبراهيم  ،الدعيج 2-9

 .الرايض، امللك سعود امعةج، مطابع البحث النوعي يف الرتبيَّة م(.2012) راشدالعبدالكرمي،  2-10
 قائمة املصادر اإللكرتونية )مثاًل: مواقع اإلنرتنت، وسائل التواصل االجتماعي... إخل(: 3

1-3 
أخبار الفنون التشكيلية 

 السعودية
www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31  

http://www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31
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2-3 
اجلمعية الدولية للرتبية 

 (Eالفنية )
www.arteducators.org  

  /http://www.davisart.com (Eجملة مدرسة الفنون ) 3-3

4-3 
اجمللة الدولية للرتبية 

  http://www.ijea.org/articles.html (Eوالفنون )

  www.altshkeely.com  جملة التشكيلي 5-3

  /http://sana.sy جملة احلياة التشكيلية 6-3

  /http://u-in-u.com (Eجملة عوامل الفن ) 7-3

  http://www.artsjournal.com/category/visual (Eجملة الفنون ) 8-3

  /https://www.internationalartist.com (Eجملة الفنان العاملي ) 9-3

10-3 
قطاع الفنون التشكيلية 

  http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx املصرية

  www.art.gov.sa منتدى الرتبية الفنية 11-3

12-3 
موقع الفن األمريكي 

 (Eاملعاصر )
www.fineartamerica.com  

  www.fineart.com (Eموقع الفن اجلميل ) 13-3

14-3 
دروس للفنانني على 

  http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine (Eاإلنرتنت )

  http://www.adabfan.com/magazine/category/composition جملة أدب وفن 15-3

  /http://artsgulf.com صحيفة فنون اخلليج 16-3

17-3 
متحف املرتوبولتان للفن 

 بنيويورك
www.metmuseum.org  

18-3 
متحف فكتوراي والربت 

  www.vam.ac.uk/index.html لندن -للفنون

  www.britishmuseum.org/default.aspx لندن -املتحف الربيطاين 19-3

  www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en فرنسا -متحف اللوفر 20-3

21-3 
متحف الفن املصري 

 احلديث
www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm  

22-3 
متحف الفن احلديث 

  www.moma.org بنيويورك

23-3 
متحف الفن احلديث 

 سانفرانيسكو
www.sfmoma.org  

24-3 
العراقية، اجملالت 

 األكادميية العلمية
https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar  

  

 الكمبيوتر، أو األقراص املضغوطة، أو الربجميات، أو املعايري املهنية، أو اللوائح واألنظمة:مواد تعلم أخرى، مثل: الربامج اليت تعتمد على  4
      مواقع هيئات ومجعيات الفنون والتصميم والرتبية الفنية. 1-4
 املكتبة السعودية الرقمية على اإلنرتنت. 2-4
 اإلنرتنت.مواقع اجملالت العلمية املتخصصة على  3-4

http://www.arteducators.org/
http://www.davisart.com/
http://www.ijea.org/articles.html
http://www.altshkeely.com/
http://sana.sy/
http://u-in-u.com/
http://www.artsjournal.com/category/visual
https://www.internationalartist.com/
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx
http://www.art.gov.sa/
http://www.fineartamerica.com/
http://www.fineart.com/
http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine
http://www.adabfan.com/magazine/category/composition
http://artsgulf.com/
http://www.metmuseum.org/
http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.britishmuseum.org/default.aspx
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm
http://www.moma.org/
http://www.sfmoma.org/
https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
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 مواقع اجملالت احملكمة املتخصصة على اإلنرتنت. 4-4
 الدخول على حمركات البحث لقواعد البياانت البحثية على اإلنرتنت. 5-4
 مكتبة الكلية. 6-4
 مكتبة اجلامعة. 7-4
 واألحباث احملكمة. هرسائل املاجستري والدكتورا 8-4
 األفكار والرؤى املرتبطة مبفردات املقرر.األفالم اليت تناقش  9-4

 املعايري املهنية للفنون والتصميم والرتبية الفنية يف الربامج واملناهج واملؤسسات ذات الصلة. 10-4
 

 املرافق املطلوبة-و
 الفصول الدراسية واملعامل، مدى توفر أجهزة الكمبيوتر، ... إخل(.حدد احتياجات املقرر مبا يف ذلك حجم الفصول الدراسية واملعامل )مثاًل: عدد املقاعد يف 

  ( طالب.10مقرتح أن يكون عدد طالب اجملموعة )
 املرافق التعليمية )مثاًل: فصول دراسية، معامل، قاعات عرض أو معامل إيضاح، ... إخل(: 1

    والسالمة لتدريس املقرر.قاعة دراسية جمهزة مبواصفات عاملية تضمن الصحة  1-1
 توفري التهوية واإلضاءة الصحية. 2-1
 إحدث األجهزة التقنية. 3-1
 كراسي وطالوالت تكفي عدد الطالب. 4-1
 شبكة إنرتنت عامة. 5-1
 الكمبيوتر، ... إخل(:(، أجهزة العرض، السبورة الذكية، برامج AVلتجهيزات احلاسوبية )مثاًل: أجهزة الصوت والصورة )ا 2

    كمبيوتر )مع إنرتنت مفتوح(. 1-2
 سبورة للعروض الضوئية. 2-2
 سبورة تفاعلية. 3-2
 جهاز بروجكرت للعرض. 4-2
 (.A4طابعة ملونة مقاس ) 5-2
 برامج إلكرتونية مرتبطة ابملقرر. 6-2
 معينة فحدد االحتياجات أو أرفق قائمة(:موارد أخرى )مثاًل: إذا املطلوب معدات خمترب  3

 سبورة حائط. 1-3
 أقالم وممحاة سبورة. 2-3
 جهاز عرض الكامريا الواثئقية. 3-3
 مناذج وعينات نظرية. 4-3

 

 ز.  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 فعالية التدريس: حولاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  1

  تقدمي تقارير مكتوبة حول فعالية التدريس. 1-1
 تقاش مفتوح حول فعالية التدريس. 2-1
 عمل استبانة لقياس مستوى حتصيل الطالب يف املقرر من خالل االختبارات والتكليفات السابقة.  3-1
 رأي زميل آخر كان يدرس الطالب متطلباً سابقاً. 4-1
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 :العلمي اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 2
  حتليل االختبارات. 1-2
  التقدير.قوائم  2-2
  كتابة تقرير يتضمن مرئيات األستاذ يف املقرر. 3-2
  املراجعة الداخلية الدورية للمقرر. 4-2
  التقومي الذايت للربانمج. 5-2
  املقارانت املرجعية يف األقسام املماثلة السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر. 6-2
 التدريس: عمليات حتسني 3

  تحديث املصادر واملراجع بشكل دوري.ال 1-3
 تحديث أوعية البحث واملصادر اإللكرتونية.ال 2-3
 لعمل بتوصيات أستاذ املقرر واللجان ونتائج الدراسات. اال 3-3
 ورش عمل ألساتذة املقرر.ال 4-3
 ستضافة اخلرباء يف جمال التخصص.اال 5-3
 تابعة اجلديد يف جمال الدراسات واألحباث املرتبطة ابملقرر.امل 6-3
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.ال 7-3
 ملقارنة ابملعايري العاملية للمقرر الدراسي واليت هتدف لتحسني جودة املنتج التعليمي.اال 8-3

4 
مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، أو تبادل تصحيح عمليات التحقق من مستوايت إجناز الطلبة )مثاًل: 

 االختبارات، أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس يف مؤسسة تعليمية أخرى(:
 منوذج اإلجابة النموذجية الصحيحة لالختبارات. 1-4
 قوائم التقدير. 2-4

 املشاريع والتكليفات.تقييم  3-4

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني. 4-4

 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. 5-4

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف التقومي لكل طالب. 6-4

 الطرق اإلحصائية ملقارنة نتائج الطالب مقارنة مبحكات مثل: )درجات أقرانه، نسبة احلضور، موعد احملاضرة(.استخدام  7-4

 تدقيق األسئلة من قبل أستاذ املقرر.  8-4

 صف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسني: 5
 يتناسب مع الواقع واملتغريات احلديثة.مراجعة وتطوير املقرر مبا  1-5
 مقارنة مفردات املقرر مبقررات مماثلة يف جامعات حملية وعاملية. 2-5
 دورات تطويرية ألعضاء هيئة التدريس. 3-5
 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطالب. 4-5
 التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة القائمة على االساليب االحصائية.إجراء  5-5
 املقارانت املرجعية احمللية والعاملية للربامج املشاهبة. 6-5
 توصيات نتائج ورش العمل والندوات واملؤمترات املتخصصة.  7-5
 اللقاءات الدورية ابلطالب املتميزين ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية.  8-5

 تصميم النموذج وتطويره: د. قمّاش بن علي آل قمّاش   
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 د. عبد هللا بن دخيل هللا بن عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 1440-2-2 التاريخ
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 السعوديةالمملكة العربية 

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 

  الدراسي قرراملتوصيف  

  قراءات يف الفنون باللغة اإلجنليزية.

 

 14/02/1439 تاريخ التقرير     .أم القرىجامعة  التعليمية: المـؤسسـة. 1

 الدكتوراهبرنامج  التربيَّة الفنيَّةقسم       .كلية التربية :مــــقســة/الــــــــــالكلي. 2

   

 أ( التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:

 3-0204734ترف  )رمز المقرر( قراءات يف الفنون باللغة اإلجنليزية. :عنوان المقرر ورمزه -1

 )نظري( 3 عدد الساعات المعتمدة: -2

 .التربيَّة الفنيَّة دكتوراه ضمنه المقرر الدراسي:البرنامج أو البرامج الذي يقدم  -3

 )بحسب توزيع الجدول من قبل القسم(. اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر الدراسي: -4

 المستوى الثالث -السنة الثانية  المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: -5

 ال يوجد. المقرر )إن وجدت(:المتطلبات السابقة لهذا  -6

 - المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(: -7
 مبنى قسم التربيَّة الفنيَّة :المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية مكان تدريس المقرر إن لم يكن في -8

  في المكان المناسب(:  ☒  أنماط التعليم )ضع إشارة -9

 %100 الـنـســــبـــــة؟ ☒ التقليديالفصل الدراسي  .ق

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ (واإللكرتوين)تقليدي تعليم مدمج  .ك

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ تعليم عن بعد .ض
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 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ الـمراسلة .ع

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ أخرى:  هـ.

 :ملحوظات

.... 

   

 ب( األهداف

 الهدف الرئيسي لهذا المقرر؟ما  -1

 . بمجال اهتمام الطالب البحثي )الفنون البصرية( باللغة اإلنجليزيةالبحوث والدارسات المرتبطة  مناقشة لىالقدرة ع -1

، oxford dictionary ،Translationبرامج ومواقع الترجمة التي يمكن االعتماد عليها مثل )التدريب على استخدام  -2

Babylon ،Bing Translator) 

 Grammarly ،Languageبرامج ومواقع المساعدة في الكتابة باللغة اإلنجليزية وتصحيح القواعد مثل: )التدريب على استخدام  -3

Tool ،Polish my Writing ،Online Paper Grader) 

 في الفنون البصرية من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية. كتاباتترجمة القدرة على  -4

 في الفنون البصرية من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية. كتاباتترجمة القدرة على  -5

 ناقشة مصطلحات في االهتمام البحثي للطالب.تقديم وم -6

 في مجال الفنون البصرية.التعرف على طريقة الكتابة البحثية العلمية باللغة اإلنجليزية  -7

 (Abstractالتدريب المكثف على كتابة ملخص البحوث العربية لإلنجليزية ) -8

صف باختصار أي خطط تنفَّذ لتطوير وتحسين المقرر. )مثالً: زيادة استخدام المراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، أو  2

 علمية جديدة في المجال العلمي( 2ناًء على شبكة اإلنترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر ب

•  
 تحديث المقرر باالطالع على ما يرتبط بالمقرر من دراسات وأبحاث.

•  
 تحديث المقرر باالطالع على الحديث والمتجدد في مجال المقرر.

•  
 للمقرر.استخدام اإلنترنت، محركات البحث وقواعد المعلومات لتطوير المحتوى المعرفي والمرئي 

•  
 تحديث المقرر باالطالع على الحديث والمتجدد في مجال مهنة تعليم الفنون.

•  
 اإلطالع على التجارب التطبيقية المعاصرة في المجال.

•  
 الزيارات الميدانية للمؤسسات ذات العالقة بمحتويات المقرر.

•  
 وتمارين وتطبيقات عملية في المقرر.استخدام البرمجيات والمواقع التي تحتوي على تدريب 
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•  
 مقارنة محتويات المقرر مع المقررات المشابهة في جامعات أخرى بشكل دوري.

   

 :وصف المقرر )ملحوظة: ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(ج( 

 :وصف المقرر

وتقديم المواد العلمية باللغة االنجليزية، والقدرة على ترجمتها والعكس من أجل تحقيق يهدف المقرر إلى تمكين الطالب من قراءة 

 التواصل الفعال باللغة اإلنجليزية مع األفراد والمؤسسات ذات العالقة بالفنون، ويتم تتحدد القراءات في آراء مجموعة من المفكرين حول

بحوث نظر المعاصرة في الفن والمجاالت المرتبطة به بشكل عام؛ من خالل المجال اهتمام الطالب البحثي، المعتمدة على ووجهات ال

 .والدراسات العلمية المنشورة

 

   

 قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:. 1

 م
 قائمة الموضوعات:

 عدد األسابيع
ساعات 

 التدريس

1 

 ه.وأساليب تقويم ومفرداته بأهدافهطالب والتعريف لتقديم المقرر ل 

، على أن البحوث والدراسات الحديثة باللغة اإلنجليزيةيطلب من الطالب تقديم عدد من 

 .مرتبطة بمجال اهتمامهتكون 

 3 أسبوع

 3 أسبوعان .باللغة اإلنجليزية وتقديمهالدراسات والبحوث ل قضايا ومناقشات 2

3 
، oxford dictionaryاالعتماد عليها مثل )برامج ومواقع الترجمة التي يمكن 

Translation ،Babylon ،Bing Translator) 
 3 أسبوع

4 

برامج ومواقع المساعدة في الكتابة باللغة اإلنجليزية وتصحيح القواعد مثل: 

(Grammarly ،Language Tool ،Polish my Writing ،Online Paper 

Grader) 

 3 أسبوع

 6 أسبوعان .في الفنون البصرية من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية كتاباتترجمة  5

 6 أسبوعان اإلنجليزية.إلى اللغة  العربيةفي الفنون البصرية من اللغة  كتاباتترجمة  6

 6 أسبوعان مصطلحات في االهتمام البحثي للطالب. ةتقديم ومناقش 7

8 
 How to write a paragraph? How) طريقة الكتابة البحثية العلمية باللغة اإلنجليزية

to write an article? ) 
 6 أسبوعان
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 6 أسبوعان (Abstract)التدريب المكثف على كتابة ملخص البحوث العربية لإلنجليزية  9

- 

 . مكونات المقرر الدراسي )إجمالي ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:2

 المجموع أخرى العملي معامل دروس إضافية محاضرات 

ساعات 
 التدريس

ساعة  45

 أسبوع(15*3)
 - - محتوى المقرر

تكليفات 

 ومشاريع.

ساعة  45

 أسبوع(15*3)

ت ساعا
 معتمدة

ساعة  45

 أسبوع(15*3)
 - - محتوى المقرر

تكليفات 

 ومشاريع.

ساعة  45

 أسبوع(15*3)

       

 :ساعات التعلم اإلضافية المتوقعة من الطالب في األسبوع. 3

 )ثالث ساعات( في األسبوع. 3

 

 :التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت ومواءمتها مع طرق التقويم واستراتيجيات التدريسمخرجات . 4

 في الجدول التالي أدرجْت مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت، مرقمة في العمود األيمن.

 والمطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلة المقترحة تحت الجدول(.أدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس،  أوالً:

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة. ثانياً:

مخرجات التعلم للمقرر وكل طريقة تقويم وكل  أدرج طرق التقويم المناسبة التي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من ثالثاً:

استراتيجية تدريس أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. )ليس بالضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي مخرجات تعلم 

 من كل مجال من مجاالت التعلم.(

 م
 مخرجات التعلم وفقاً لإلطار الوطني للمؤهالت

استراتيجيات تدريس 

 المقرر
 طرق القياس

 المعرفة 1

 القدرة الترجمة من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية. 1-1
المحاضرة والعروض 

 البصرية.
 االختبارات.

 كتابة التقارير. ورش العمل. القدرة على الكتابة العلمية الصحيحة باللغة اإلنجليزية. 1-2

 تنفيذ التكليفات. التعليم الذاتي. االتجاهات والنظريات في مجال المقرر.التعرف أهم  1-3
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 ملف اإلنجاز. التعليم اإللكتروني. تحليل األعمال والنماذج المرتبطة بالمقرر وصياغاتها. 1-4

 المستمر.التقويم  الحوار والمناقشة. القدرة على استخالص الشواهد والدالئل. 1-5

 الكتابة النقدية. التعلم النشط. معايير تحليل ونقد البحوث العلمية. 1-6

 التقدم في المشاريع. التعليم التعاوني. المفاهيم المرتبطة بالبحث العلمي. 1-7

 المشاريع الفردية. طريقة تحديد المصطلحات، وكيفية تعريفها. 1-8
قياس التفاعل 

 االجتماعي.

 تقييم التكليفات. حل المشكالت. طريقة تصنيف أدبيات الدراسة ذات العالقة. 1-9

 التعلم باإلكتشاف. اإللمام باآلراء الفلسفية والفكرية المرتبطة بالمقرر. 1-10
اإللتزام بمنهجية 

 البحث العلمي.

 المهارات اإلدراكية 2

 الكتابة العلمية في اللغتين العربية واإلنجليزية.إدراك الفرق بين  2-1
المحاضرة والعروض 

 البصرية.
 االختبارات.

2-2 
إدراك أهمية اللغة اإلنجليزية في البحث في مجال الفنون 

 البصرية.
 التقويم المستمر. ورش العمل.

 المحاضرة. الوعي بالقضايا المرتبطة بالمقرر. 2-3
التفاعل في 

 المحاضرة.

 التقدم في المشاريع. الحوار والمناقشة. يحلل القرائن والمتغيرات بأسلوب علمي مبرر. 2-4

2-5 
تحلل األعمال والنماذج في ضوء القضايا الفلسفية واألخالقية 

 المرتبطة بموضوعات المقرر.
 الوقائع الحرجة. التعلم النشط.

2-6 
النقد العلمي واستخداماته في تقييم المحتويات اإللمام بأساليب 

 العلمية المرتبطة بالمقرر.
 رصد التطور. التعليم الذاتي.

2-7 
تحليل تطور النماذج والممارسات في ضوء بعض النظريات 

 أو االتجاهات.
 النصائح واإلرشادات. التعلم باإلكتشاف.

2-8 
الفكرية والفلسفية السابقة في مجال تقدير قيمة الجهود العلمية 

 المقرر.
 قائمة المعايير. التعليم اإللكتروني.

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 االختبارات. الحوار والمناقشة. االستماع إلى األقران بعمق وتفهم وجهات نظرهم. 3-1
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3-2 
بوجهات النظر المدعمة امتالك القدرة في أقناع األخرين 

 بالبحث العلمي.
 التفكير الناقد.

التفاعل في 

 المحاضرة.

 تقييم األقران. االستقراء. التعامل مع األفكار البحثية بكفاءة أثناء العمل في مجموعات. 3-3

 واإلرشادات.النصائح  العصف الذهني. اإلستقاللية في التفكير واإلنجاز. 3-4

 الوقائع الحرجة. االستنباط. تقبل النقد اإلكاديمي من خالل االستراتيجيات المختلفة. 3-5

3-6 

استخدام أساليب التعليم في المقرر بما يعزز القدرة على الحوار 

وتوليد وتنظيم األفكار ومناقشة المشكالت لعزيز الثقة بالنفس 

 التعلم بالواقع.المبررة علمياً وربط 

 لقاءات التقوية. خرائط المفاهيم.

 التقييم المشترك. المشاريع الجماعية. تحمل مسؤلية البحث عن دراسات واتجاهات جديدة وتطويرها. 3-7

3-8 
امتالك رؤية حول تنمية الوعي األكاديمي في البيئات المختلفة 

 ولدى مختلف فئات المجتمع.
 التوزيع اإلجباري. اإلستماع.مثلث 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 التعامل مع المنصات المعرفية والعلمية المختلفة. 4-1
المناقشة والحوار 

 اإللكترونية.

إنجاز التكليفات 

 اإللكترونية.

4-2 
مفردات إتقان أهم استخدامات الحاسب في عرض بعض 

 المقرر.

التطبيق العملي 

 اإللكتروني.

تقييم التكاليف 

 اإللكترونية.

 تنفيذ التكليفات اإللكترونية. معرفة بعض البرامج الحاسوبية التي تخدم أهداف المقرر. 4-3
إتقان البحث 

 باإلنترنت.

4-4 
إمتالك مهارات البحث عن مصادر المعلومات التقليدية 

 والمعاصرة.

التدريب على البحث 

 باإلنترنت.
 المالحظة المباشرة.

 استخدام اإلنترنت في تطوير المهارات البحثية. 4-5

التدريب على توثيق 

األعمال والمشاريع 

 إلكترونياً.

إتقان استخدام أوامر 

 البرنامج الحاسوبي.

 التقويم المستمر. قواعد البيانات اإللكترونية. العلمي.إمتالك التنظير الفلسفي لتفسير التواصل   4-6

 تطوير النماذج واألدوات التقليدية المرتبطة بالمقرر إلكترونياً. 4-7
المقارنات المرجعية 

 اإللكترونية.
 قائمة معايير التقييم.

 حركية-المهارات النفس 5
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5-1 
الصلة وترجمتها إلى تفسير المحتوى الفني والمفاهيم ذات 

 ممارسات تدريبية مناسبة للحاجة.
 المالحظة المباشرة. التطبيق العملي.

 طريقة المشاريع. القدرة على إدارة الحوارات العلمية التطبيقية. 5-2
القدرة على التخطيط 

 للعمل.

5-3 
القدرة على تصميم الجدوال واألشكال والرسوم البيانية 

 المرتبطة بالمشكالت والقضايا المدروسة.
 التقدم في المشاريع. النمذجة.

5-4 - - - 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُميَة للبرنامج والمخرجات التعلُمَية للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

1-1 1-1 1-2 - - - - - - - 

2-1 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

       

 . جدول المهام والتكاليف التي يقيَّم فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي6

 م
)مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار،  التقويممهمة 

 خطابة، تقديم شفهي، إلخ(
 األسبوع المحدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

 %10 (2األسبوع ) أسبوع.كل  -اإللقاء والعرض  1

 %15 (5األسبوع ) .ترجمة في الفنون البصرية من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية 2

 %15 (8األسبوع ) اإلنجليزية.إلى اللغة  العربيةترجمة في الفنون البصرية من اللغة  3

 %15 (12األسبوع ) مصطلحات في االهتمام البحثي للطالب. ةتقديم ومناقش 4
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5 
تكتب العربية وتترجم  (Abstract)ات بحوث ملخص 3تقديم 

 .إلنجليزيةبا
 %15 (12األسبوع )

 اختبار نهائي. 6
أسبوع االختبارات 

 النهائية
30% 

 

 د. االرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم:

إتاحة أعضاء هيئة التدريس وطاقم التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع  ترتيبات-1

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(:

 )ثالث ساعات أسبوعية على األقل(. 3 

 الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس، )تبعاً لجدول أستاذ المقرر(.  - 1

 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج الجامعة مع الطالب بواسطة البريد اإللكتروني.  - 2

 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج الجامعة مع الطالب بواسطة وسائط التواصل االجتماعي.  - 3

 المتابعة من عمادة الكلية ورئاسة القسم. - 4

  

 هـ. مصادر التعلم:

 الكتب المقررة:قائمة 

 .للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصرالمؤلف ، دار الفن والتربية الفنيةمصطلحات مفاهيم ومعجم  .(م2016، أحمد )رأفت 1

 .أسامة، عّمان، األردندار )جزءان(، ، الفنونمصطلحات  معجم. (م2015) صالح الدين، أبو عياش 2

 مكتبة لبنان، لبنان، بيروت.، الفن العربي واإلسالمي مصطلحاتمعجم . (م2014) صفا، لطفي 3

 .مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، العمارة والفنون اإلسالميةمعجم مصطلحات (: م2000) عاصم محمد، رزق 4

مكتبة لبنان ناشرون، ، عربي(-فرنسي-الموحد لمصطلحات الفنون التشكيلية )إنجليزيمعجم ال(: 1999) مكتب تنسيق التعريب 5

 ، بيروت.لبنان

، جامعة عمادة شؤون المكتبات ،عربي-فرنسي-والفنية، إنكليزياألثرية مصطلحات قاموس ال(. م1993) حلمي عزيز، عزيز 6

 ، الرياض، السعودية.الملك سعود

 .المعارف، القاهرة، مصر، دار التربية الفنية مصطلحات. (1992) محمود، البسيوني 7

، دار عربي(-فرنسي-والتشكيلية )إنكليزيمعجم مصطلحات الدراسات اإلنسانية والفنون الجميلة م(: 1991بدوي، أحمد زكي ) 8

 الكتاب اللبناني، بيروت.
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، الرياض، ، جامعة الملك سعودعمادة شؤون المكتبات ،مصطلحات في الفن والتربية الفنيةم(. 1984) عبدالغني النبوي، الشال 9

 السعودية.

 .دار الرائد العربي ،ع-ف-ع، إ-إ-إ، ف-الفنون ع مصطلحاتمعجم م(. 1981) عفيف، بهنسي 10

 م(. معجم تشكيل المعادن/ مؤسسة األهرام، القاهرة.1978عبدالواحد، أنور محمد ) 11

12 Edward Lucie-Smith (2004): Dictionary of Art Terms, The Thames & Hudson (world of art), London, UK. 

13 Michael Clarke (2010): The Concise Dictionary of Art Terms, Oxford University Press, New York.  

14 Ian Chilvers (2009): The Oxford Dictionary of Art and Artists: 4th Edition, Oxford University Press, New York.  

15 Gilda Williams (2014): How to Write about Contemporary Art, The Thames & Hudson (world of art), London, 
UK. 

16 Peter Murray& Linda Murray (1998): Dictionary of Art and Artists: 7th Edition (Dictionary, Penguin), Penguin 
Group, Landon, England. 

 قائمة المراجع المساندة األساسية )مثالً: الدوريات العلمية، التقارير، ... إلخ(: 1

1-1 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 

1-2 Visual Arts Research, University of Illinois Press, USA. 

1-3 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 

1-4 International Journal of Education through Art، USA. 

1-5 Art Education, National Art Education Association, USA. 

1-6 Studies in Art Education, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 

 كلية التربيَّة الفنيَّة، جامعة حلوان، مصر.، مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 1-7

 مصر. ،، جامعة حلوانمجلة علوم وفنون 1-8

 ، مصر.مجلة أمسيا، فرع الجمعية اإلقليمية للتعلم عن طريق الفن 1-9

 قائمة الكتب والمراجع المقترحة )مثالً: الدوريات العلمية، التقارير، ... إلخ(: 2

2-1 
، جامعة العلوم التربويةمجلة : التربية الفنيةيلية إحصائية لمصطلحات في الفن ودراسة تحل. (م1991) محمد عبدالمجيد، فضل

 .الرياض، السعودية، 197-171ص، 1، ع3، مج الملك سعود

2-2 
، بيروت، الراتب الجامعية، متقن الطالب المزدوج، معجم عصري ممتاز، انجليزي عربي م(.2007) قبيعة .طلعة جقبيعة، 

 لبنان.

 .مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك –معجم علوم التربية م(. 1994، عبداللطيف وآخرون )الفاربي 2-3
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 .جامعة الكويت، الكويت، القاموس التربوي(: م2003) جواهر محمد، الدبوس 2-4

2-5 Lindsey, Anne (1998): "Before Our Very Eyes": Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, USA, Vol. 32, No. 1, Special 
Issue: Essays in Honor of Eugene F. Kaelin (Spring, 1998), pp. 17-22. 

2-6 

 مواقع إلكترونية داعمه:

• https://en.oxforddictionaries.com/ 

• https://en.oxforddictionaries.com/definition/translation 

• https://thamesandhudson.com/ 

• https://www.grammarly.com/ 

 قائمة المصادر اإللكترونية )مثالً: مواقع اإلنترنت، وسائل التواصل االجتماعي... إلخ(: 3

 www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31 أخبار الفنون التشكيلية السعودية 1-3

 www.arteducators.org (Eالجمعية الدولية للتربية الفنية ) 2-3

 /http://www.davisart.com (Eمجلة مدرسة الفنون ) 3-3

 http://www.ijea.org/articles.html (Eالمجلة الدولية للتربية والفنون ) 4-3

  www.altshkeely.com مجلة التشكيلي 5-3

 /http://sana.sy مجلة الحياة التشكيلية 6-3

 /http://u-in-u.com (Eمجلة عوالم الفن ) 7-3

 http://www.artsjournal.com/category/visual (Eمجلة الفنون ) 8-3

 /https://www.internationalartist.com (Eمجلة الفنان العالمي ) 9-3

 http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx قطاع الفنون التشكيلية المصرية 10-3

 www.art.gov.sa منتدى التربية الفنية 11-3

 www.fineartamerica.com (Eموقع الفن األمريكي المعاصر ) 12-3

 www.fineart.com (Eموقع الفن الجميل ) 13-3

 http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine (Eدروس للفنانين على اإلنترنت ) 14-3

 http://www.adabfan.com/magazine/category/composition مجلة أدب وفن 15-3

 /http://artsgulf.com صحيفة فنون الخليج 16-3

 www.metmuseum.org متحف المتروبولتان للفن بنيويورك 17-3

 www.vam.ac.uk/index.html لندن -متحف فكتوريا والبرت للفنون 18-3

https://en.oxforddictionaries.com/
https://en.oxforddictionaries.com/
https://en.oxforddictionaries.com/
https://en.oxforddictionaries.com/definition/translation
https://thamesandhudson.com/
https://thamesandhudson.com/
https://thamesandhudson.com/
https://www.grammarly.com/
https://www.grammarly.com/
https://www.grammarly.com/
http://www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31
http://www.arteducators.org/
http://www.davisart.com/
http://www.ijea.org/articles.html
http://www.altshkeely.com/
http://sana.sy/
http://u-in-u.com/
http://www.artsjournal.com/category/visual
https://www.internationalartist.com/
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx
http://www.art.gov.sa/
http://www.fineartamerica.com/
http://www.fineart.com/
http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine
http://www.adabfan.com/magazine/category/composition
http://artsgulf.com/
http://www.metmuseum.org/
http://www.vam.ac.uk/index.html
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 www.britishmuseum.org/default.aspx لندن -المتحف البريطاني 19-3

 www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en فرنسا -متحف اللوفر 20-3

 www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm متحف الفن المصري الحديث 21-3

 www.moma.org متحف الفن الحديث بنيويورك 22-3

 www.sfmoma.org متحف الفن الحديث سانفرانيسكو 23-3

 https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar العراقية، المجالت األكاديمية العلمية 24-3

25-3 --  

  

4 
الكمبيوتر، أو األقراص المضغوطة، أو البرمجيات، أو المعايير المهنية، أو مواد تعلم أخرى، مثل: البرامج التي تعتمد على 

 اللوائح واألنظمة:

 تطبيقات قوقل. 1-4

 مواقع اإلنترنت المرتبطة بمفردات المقرر. 2-4

 أفالم تعليمية لموضوعات مفردات المقرر. 3-4

 والتربية الفنية.مواقع هيئات وجمعيات الفنون والتصميم  4-4

 برمجيات تعليمية مرتبطة بمفردات المقرر. 5-4

 العروض البصرية المتنوعة والمرتبطة بمفردات المقرر. 6-4

 موقع اليوتيوب لعرض بعض مفردات المقرر النظرية. 7-4

 برمجيات تعليمية لعرض المصطلحات المرتبطة بالمقرر. 8-4

 والتطبيقات المرتبطة بمفردات المقرر.البرامج  9-4

 العروض النقدية ألعمال الفن. 10-4

 

 المرافق المطلوبة-و

حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مثالً: عدد المقاعد في الفصول الدراسية والمعامل، مدى توفر أجهزة 

 الكمبيوتر، ... إلخ(.

 ( طالب.10يكون عدد طالب المجموعة )مقترح أن 

 المرافق التعليمية )مثالً: فصول دراسية، معامل، قاعات عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: 1

http://www.britishmuseum.org/default.aspx
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm
http://www.moma.org/
http://www.sfmoma.org/
https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
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 قاعة دراسية مجهزة بمواصفات عالمية تضمن الصحة والسالمة لتدريس المقرر. 1-1

 توفير التهوية واإلضاءة الصحية. 2-1

 األجهزة التقنية.إحدث  3-1

 كراسي وطالوالت تكفي عدد الطالب. 4-1

 شبكة إنترنت عامة. 5-1

 (، أجهزة العرض، السبورة الذكية، برامج الكمبيوتر، ... إلخ(:AVلتجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصوت والصورة )ا 2

 كمبيوتر )مع إنترنت مفتوح(. 1-2

 الضوئية.سبورة للعروض  2-2

 سبورة تفاعلية. 3-2

 جهاز بروجكتر للعرض. 4-2

 طابعة ملونة. 5-2

 برامج إلكترونية مرتبطة بالمقرر. 6-2

 موارد أخرى )مثالً: إذا المطلوب معدات مختبر معينة فحدد االحتياجات أو أرفق قائمة(: 3

 سبورة حائط. 1-3

 أقالم وممحاة سبورة. 2-3

 جهاز عرض الكاميرا الوثائقية. 3-3

 نماذج وعينات نظرية. 4-3

12-3 - 

 

 ز.  تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره

 :فعالية التدريس حولمن الطالب  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة 1

 تقديم تقارير مكتوبة حول فعالية التدريس. 1-1

 فعالية التدريس.تقاش مفتوح حول  2-1

 عمل استبانة لقياس مستوى تحصيل الطالب في المقرر من خالل االختبارات والتكليفات السابقة.  3-1
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 رأي زميل آخر كان يدرس الطالب متطلباً سابقاً. 4-1

 :العلمي استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 2

 االختبارات.تحليل  1-2

 قوائم التقدير. 2-2

 كتابة تقرير يتضمن مرئيات األستاذ في المقرر. 3-2

 المراجعة الداخلية الدورية للمقرر. 4-2

 التقويم الذاتي للبرنامج. 5-2

 المقارنات المرجعية في األقسام المماثلة الستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر. 6-2

 :التدريس عمليات تحسين 3

 تحديث المصادر والمراجع بشكل دوري.ال 1-3

 تحديث أوعية البحث والمصادر اإللكترونية.ال 2-3

 لعمل بتوصيات أستاذ المقرر واللجان ونتائج الدراسات. اال 3-3

 ورش عمل ألساتذة المقرر.ال 4-3

 ستضافة الخبراء في مجال التخصص.اال 5-3

 متابعة الجديد في مجال الدراسات واألبحاث المرتبطة بالمقرر.ال 6-3

 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس.ال 7-3

 لمقارنة بالمعايير العالمية للمقرر الدراسي والتي تهدف لتحسين جودة المنتج التعليمي.اال 8-3

4 
)مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة 

 أو تبادل تصحيح االختبارات، أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(:

 نموذج اإلجابة النموذجية الصحيحة لالختبارات. 1-4

 قوائم التقدير. 2-4

 تقييم المشاريع والتكليفات. 3-4

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين. 4-4

 التبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. 5-4

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في التقويم لكل طالب. 6-4
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 استخدام الطرق اإلحصائية لمقارنة نتائج الطالب مقارنة بمحكات مثل: )درجات أقرانه، نسبة الحضور، موعد المحاضرة(. 7-4

 تدقيق األسئلة من قبل أستاذ المقرر.  8-4

 :لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسينصف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية  5

 بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات الحديثة.مراجعة وتطوير المقرر  1-5

 مقارنة مفردات المقرر بمقررات مماثلة في جامعات محلية وعالمية. 2-5

 دورات تطويرية ألعضاء هيئة التدريس. 3-5

 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة المقرر والطالب. 4-5

 التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة القائمة على االساليب االحصائية.إجراء  5-5

 المقارنات المرجعية المحلية والعالمية للبرامج المشابهة. 6-5

 توصيات نتائج ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتخصصة.  7-5

 اللقاءات الدورية بالطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية.  8-5

 تصميم النموذج وتطويره: د. قّماش بن علي آل قّماش   

 

 د. عبد هللا بن دخيل هللا بن عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 1440-2-2 التاريخ
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 السعوديةاململكة العربية 
 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي

 
  الدراسي قرراملتوصيف  

 قضايا يف إدارة وتسويق الفن.
Issues in management and Marketing of Art 

 

 

 14/02/1439 اتريخ التقرير     .أم القرىجامعة  التعليمية: املـؤسسـة. 1
 برانمج الدكتوراه الرتبيَّة الفنيَّةقسم       .كلية الرتبية :مــــقســة/الــــــــــالكلي. 2
   

 أ( التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
 3-0204741ترف  )رمز املقرر( قضايا يف إدارة وتسويق الفن. :عنوان املقرر ورمزه -1
 )نظري( 3 عدد الساعات املعتمدة: -2
 .الرتبيَّة الفنيَّة دكتوراه الربانمج أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: -3
 )حبسب توزيع اجلدول من قبل القسم(. اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي: -4
 املستوى الرابع -السنة الثانية  املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -5
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: -6
 - املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: -7
 مبىن قسم الرتبيَّة الفنيَّة :مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية -8
  يف املكان املناسب(: ☒ أمناط التعليم )ضع إشارة -9

 %100 الـنـســــبـــــة؟ ☒ الفصل الدراسي التقليدي .ل

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ (واإللكرتوين)تقليدي تعليم مدمج  .م

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ تعليم عن بعد .ط

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ الـمراسلة .غ
 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ أخرى:  هـ.

 ملحوظات:
.... 

   

 ب( األهداف
 ما اهلدف الرئيسي هلذا املقرر؟ -1

ملزاد الفين، التدريب والقدرة على الوفاء مبجموعة واسعة من األدوار يف قطاع تسويق الفنون وإداراهتا ليكون خبري يف صاالت العرض واملتاحف وبيوت ا -1
 واالستشارات الفنية لتجارة الفن، واملؤسسات ذات العالقة..

 .إدارة املشروع الفين املعاصرمناقشة قضااي  -2
 .سوق الفن املعاصرمناقشة قضااي  -3
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 .إدارة األنشطة الفنية والثقافيةمناقشة قضااي  -4 
 . إدارة األدوار الثقافية للفنمناقشة قضااي  -5
 ر.حفظ الفن املعاصمناقشة قضااي  -6

رتنت، أو تغيريات يف صف ابختصار أي خطط تنفَّذ لتطوير وحتسني املقرر. )مثاًل: زايدة استخدام املراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات، أو شبكة اإلن 2
 علمية جديدة يف اجملال العلمي( 2حمتوى املقرر بناًء على 

 دراسات وأحباث.حتديث املقرر ابالطالع على ما يرتبط ابملقرر من   •

 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال املقرر.  •

 استخدام اإلنرتنت، حمركات البحث وقواعد املعلومات لتطوير احملتوى املعريف واملرئي للمقرر.  •

 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال مهنة تعليم الفنون.  •

 اإلطالع على التجارب التطبيقية املعاصرة يف اجملال.  •

 الزايرات امليدانية للمؤسسات ذات العالقة مبحتوايت املقرر.  •

 استخدام الربجميات واملواقع اليت حتتوي على تدريب ومتارين وتطبيقات عملية يف املقرر.  •

 جامعات أخرى بشكل دوري.مقارنة حمتوايت املقرر مع املقررات املشاهبة يف   •
   

 :ج( وصف املقرر )ملحوظة: ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر يف دليل أو نشرة الربانمج(
 :وصف املقرر

إدارة صاالت العرض  يهدف املقرر إىل التدريب والقدرة على الوفاء مبجموعة واسعة من األدوار يف قطاع تسويق الفنون وإداراهتا، ليكون الطالب خبري يف جمال
املبنية على األساس العلمي يف اجملاالت  واملتاحف وبيوت املزاد الفين، واالستشارات الفنية لتجارة الفن، واملؤسسات ذات العالقة. من خالل مناقشة األفكار واملضامني الفلسفية

 رتاتيجيات سوق الفن املعاصر، إدارة ورش العمل واألنشطة الفنية والثقافية.التالية: إدارة وحفظ الفنون، انشاء وإدارة املشروعات الفنية املعاصرة، وضع اس
   

 . قائمة املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها:1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات: م

استعراض خطة التدريس: و  متهيد حول أمهية املقرر وخلفية عامة عن مفهوم علم اجلمال يف الدراسات املعاصرة. 1
 3 أسبوع تعريف ابملقرر، األهداف، واملواضيع، واألنشطة، واملتطلبات، والتقييم، واملادة العلمية.

2 

إدارة الفنون مثل: )إدارة املشروع الفين املعاصر، حتديد احملتوى املبتكر، هيكلة جدول احلدث الفين، والتخطيط 
التربعات، وإدارة املوارد، التواصل مع املؤسسات الثقافية اليت تستثمر يف الفن، له وتنفيذه وتطوير أحداثه، مجع 

شركات إدارة الفعاليات واملعارض، األسس الفنية ملنظمات املعارض التجارية، شركات إنتاج املعارض والشركات 
 العاملة بعامل االتصال(.

 6 أسبوعان

3 
قضااي يف سوق الفن املعاصر، مثل: )قوانني سوق الفن، اتريخ الفن املايل املعاصر، إدارة الفن، اقتصاد سوق 
الفن، علم اتريخ اجلمع، التواصل ومجع األعمال من اجملموعات "املقتنيني، الصاالت، واملتاحف"، دور املزادات، 

 اجلوائز، تركيب املعرض، الكتالوج(. خدمات سوق الفن، أسواق الفن العاملية، بيناليات الفنون،
 9 أسابيع 3

4 

دارة األنشطة الفنية والثقافية، مثل: )إدارة امليزانية واإلدارة املالية، التخطيط واإلدارة االسرتاتيجية وإدارة إقضااي 
املشاريع لألنشطة الثقافية والفنية "التنسيق مع اجلهات ذات العالقة، الرعاية ومجع التربعات، االستثمار وتوزيع 

ق الفن، تقنيات نشر وتسويق املواد: هنج التسويق"، حقل إنتاج النسب، تعزيز والعالقات العامة، التسويق لسو 
الفن الثقايف، تطوير الرتاث الثقايف والفين وتعزيزه، الصناعات الثقافية والفنية، إدارة مشروع ثقايف وفين، األرشفة 

 9 أسابيع 3
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والثقافة، املنتجات والنشر والتوثيق التقليدي واإللكرتوين، صناعة ثقافة الفن، التسويق الثقايف، اقتصادايت الفن 
 الفنية والثقافية واألسواق، احملاسبة والرقابة اإلدارية لصناعات الفنون والثقافة(

5 
دارة األدوار الثقافية للفن مثل: )إنتاج املوارد اإللكرتونية والوسائط لتعزيز الرتاث الفين الثقايف، إدارة املشاريع إقضااي 

الثقافية، إدارة املوارد البشرية، إدارة املعارض واملتاحف الفنية، إدارة الفنانني، إدارة الفعاليات الثقافية، للمنظمات 
 خيارات التعلم والرسوم(.

 6 أسبوعان

6 
قضااي حفظ الفن املعاصر مثل: )حفظ وترميم الفنون، ختطيط صاالت العرض وإعدادها، تنظيم الزايرات 
واالجتماعات، تقدمي الدعم للزوار، العاملون يف املتحف، شركات نقل الفنون، خمتربات فحص وحتليل الفنون، 

 شركات ترميم وصيانة األعمال، أقسام اتريخ الفن املتخصصة ابجلامعات، تثمني الرتاث الثقايف(
 9 أسابيع 3

 3 أسبوع االختبار النهائي 7
- 

 املقرر الدراسي )إمجايل ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:. مكوانت 2
 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 

ساعات 
 التدريس

 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45

ساعات 
 معتمدة

 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45

       
 . ساعات التعلم اإلضافية املتوقعة من الطالب يف األسبوع:3
 )ثالث ساعات( يف األسبوع. 3
 

 واسرتاتيجيات التدريس:. خمرجات التعّلم للمقرر حسب جماالت التعلم وفق اإلطار الوطين للمؤهالت ومواءمتها مع طرق التقومي 4
 يف اجلدول التايل أدرجْت جماالت التعلم اخلمسة وفق اإلطار الوطين للمؤهالت، مرقمة يف العمود األمين.

 أدرج خمرجات التعلم املناسبة القابلة للقياس، واملطلوب حتققها يف جماالت التعلم املالئمة )انظر األمثلة املقرتحة حتت اجلدول(. أواًل:
 أدرج اسرتاتيجيات التدريس املساندة املتالئمة مع طرق التقومي وخمرجات التعلم املرجوة. اثنيًا:
 س وتُقَيم خمرج التعلم بدقة. ينبغي لكل خمرج من خمرجات التعلم للمقرر وكل طريقة تقومي وكل اسرتاتيجية تدريس أن تتناغم سوايً وبشكلأدرج طرق التقومي املناسبة اليت تقي اثلثًا:

 منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. )ليس ابلضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي خمرجات تعلم من كل جمال من جماالت التعلم.(
 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر التعلم وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م
 املعرفة 1

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. معرفة التطورات التارخيية ملوضوعات املقرر واألطوار اليت مرت هبا. 1-1
 كتابة التقارير. ورش العمل. وصياغاهتا.حتليل األعمال والنماذج املرتبطة ابملقرر  1-2
 تنفيذ التكليفات. التعليم الذايت. بناء النماذج واهلياكل النظرية املرتبطة ابملقرر. 1-3
 ملف اإلجناز. التعليم اإللكرتوين. القدرة على توظيف الدراسات األجنبية يف املشاريع املرتبطة ابملقرر. 1-4
 التقومي املستمر. احلوار واملناقشة. اإلملام أببرز النظرايت واالجتاهات والنماذج املعاصرة املرتبطة مبوضوعات املقرر. 1-5
 الكتابة النقدية. التعلم النشط. التعرف على أبرز األساليب املنهجيات العلمية املتبعة لدراسة املقرر. 1-6
 التقدم يف املشاريع. التعليم التعاوين. استخالص الشواهد والدالئل.القدرة على  1-7
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 قياس التفاعل االجتماعي. املشاريع الفردية. حتديد التمييز النوعي للمضامني واملفاهيم املرتبطة ابملقرر. 1-8
 تقييم التكليفات. املشكالت.حل  تقومي ونقد املشاريع والدراسات املرتبطة ابملقرر. 1-9

 التعلم ابإلكتشاف. اإلملام ابآلراء الفلسفية والفكرية املرتبطة ابملقرر. 1-10
اإللتزام مبنهجية البحث 

 العلمي.
 املهارات اإلدراكية 2

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. الوعي ابلقضااي املرتبطة ابملقرر. 2-1
 التقومي املستمر. ورش العمل. حيلل القرائن واملتغريات أبسلوب علمي مربر. 2-2

2-3 
حتلل األعمال والنماذج يف ضوء القضااي الفلسفية واألخالقية املرتبطة مبوضوعات 

 املقرر.
 التفاعل يف احملاضرة. احملاضرة.

2-4 
واستخداماته يف تقييم احملتوايت العلمية املرتبطة اإلملام أبساليب النقد العلمي 

 ابملقرر.
 التقدم يف املشاريع. احلوار واملناقشة.

 الوقائع احلرجة. التعلم النشط. حتليل تطور النماذج واملمارسات يف ضوء بعض النظرايت أو االجتاهات. 2-5
 رصد التطور. التعليم الذايت. والفلسفية السابقة يف جمال املقرر.تقدير قيمة اجلهود العلمية الفكرية  2-6
 النصائح واإلرشادات. التعلم ابإلكتشاف. معرفة وتقدير استخدام األداة املثلى حلل املشكلة. 2-7
 املعايري.قائمة  التعليم اإللكرتوين. التمكن من ربط النظرية ابلتطبيق من خالل التكليفات. 2-8
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 االختبارات. احلوار واملناقشة. االستماع إىل األقران بعمق وتفهم وجهات نظرهم. 3-1
 احملاضرة.التفاعل يف  التفكري الناقد. امتالك القدرة يف أقناع األخرين بوجهات النظر املدعمة ابلبحث العلمي. 3-2
 تقييم األقران. االستقراء. التعامل مع األفكار البحثية بكفاءة أثناء العمل يف جمموعات. 3-3
 النصائح واإلرشادات. العصف الذهين. اإلستقاللية يف التفكري واإلجناز. 3-4
 الوقائع احلرجة. االستنباط. تقبل النقد اإلكادميي من خالل االسرتاتيجيات املختلفة. 3-5

3-6 
استخدام أساليب التعليم يف املقرر مبا يعزز القدرة على احلوار وتوليد وتنظيم 
 األفكار ومناقشة املشكالت لعزيز الثقة ابلنفس املربرة علمياً وربط التعلم ابلواقع.

 لقاءات التقوية. خرائط املفاهيم.

 التقييم املشرتك. املشاريع اجلماعية. دراسات واجتاهات جديدة وتطويرها.حتمل مسؤلية البحث عن  3-7

3-8 
امتالك رؤية حول تنمية الوعي األكادميي يف البيئات املختلفة ولدى خمتلف 

 فئات اجملتمع.
 التوزيع اإلجباري. مثلث اإلستماع.

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
 إجناز التكليفات اإللكرتونية. املناقشة واحلوار اإللكرتونية. التعامل مع املنصات املعرفية والعلمية املختلفة. 4-1
 اإللكرتونية.تقييم التكاليف  التطبيق العملي اإللكرتوين. إتقان أهم استخدامات احلاسب يف عرض بعض مفردات املقرر. 4-2
 إتقان البحث ابإلنرتنت. تنفيذ التكليفات اإللكرتونية. معرفة بعض الربامج احلاسوبية اليت ختدم أهداف املقرر. 4-3
 املالحظة املباشرة. التدريب على البحث ابإلنرتنت. إمتالك مهارات البحث عن مصادر املعلومات التقليدية واملعاصرة. 4-4

 استخدام اإلنرتنت يف تطوير املهارات البحثية. 4-5
التدريب على توثيق األعمال 

 واملشاريع إلكرتونياً.
إتقان استخدام أوامر 

 الربانمج احلاسويب.
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 التقومي املستمر. قواعد البياانت اإللكرتونية. إمتالك التنظري الفلسفي لتفسري التواصل  العلمي. 4-6
 قائمة معايري التقييم. املقارانت املرجعية اإللكرتونية. النماذج واألدوات التقليدية املرتبطة ابملقرر إلكرتونياً.تطوير  4-7
 حركية-املهارات النفس 5

5-1 
تفسري احملتوى الفين واملفاهيم ذات الصلة وترمجتها إىل ممارسات تدريبية مناسبة 

 املالحظة املباشرة. التطبيق العملي. للحاجة.

 طريقة املشاريع. القدرة على إدارة احلوارات العلمية التطبيقية. 5-2
القدرة على التخطيط 

 للعمل.

5-3 
القدرة على تصميم اجلدوال واألشكال والرسوم البيانية املرتبطة ابملشكالت 

 والقضااي املدروسة.
 التقدم يف املشاريع. النمذجة.

5-4 - - - 
 

 )توضع خمرجات املقرر يف العمود األيسر وتوضع خمرجات الربانمج يف األعلى(.زاوج بني املخرجات التعُلمَية للربانمج واملخرجات التعُلمَية للمقرر - 5
1-1 1-1 1-2 - - - - - - - 
2-1 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

       

 الفصل الدراسي. جدول املهام والتكاليف اليت يقيَّم فيها الطلبة خالل 6

 م
)مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، اختبار، خطابة، تقدمي  التقوميمهمة 

 شفهي، إخل(
نسبته من التقومي  األسبوع احملدد له

 النهائي

 %15 (2األسبوع ) كل أسبوع.  -اإللقاء والعرض  1
 %15 (5األسبوع ) املرتبطة مبفردات املقرر.نقد وحتليل جمموعة من املقاالت والدراسات واألحباث  2
 %20 (12األسبوع ) دراسة حبثية أحد يف قضااي مفردات املقرر. 3
 %20 (14األسبوع ) دراسة ميدانية/ أو عملية يف قضية أخرى من قضااي مفردات املقرر. 4
 %30 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 5

 

 االرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:د. 
تواجد خالله أعضاء ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس وطاقم التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن ي -1

 هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(:
 األقل(.)ثالث ساعات أسبوعية على  3 
 الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس، )تبعاً جلدول أستاذ املقرر(.  - 1
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 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة الربيد اإللكرتوين.  - 2
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة وسائط التواصل االجتماعي.  - 3
 املتابعة من عمادة الكلية ورائسة القسم. - 4
  

 هـ. مصادر التعلم:
 الكتب املقررة:قائمة 

 ، املؤسسة العربية، بريوت، لبنان.1طـ وإمالءات الفنون املعاصرةالفن العريب بني املتحف والسوق  –الفن يف متاهة  م(.2014ضياء )، العزاوي 1

 .، الشارقة، اإلمارات، حكومة الشارقة دائرة الثقافة واإلعالم1، طالسوق الفنية العربية املعاصرة وحتدايت العوملة .(م2013) خالد، املنجي 2

 .، الشارقة، اإلمارات، حكومة الشارقة دائرة الثقافة واإلعالم1، طالعامل العريبفضاء االقتناء الفين يف  .(م2013) أمحد جار هللا، ايسني 3

 .، الشارقة، اإلمارات، حكومة الشارقة دائرة الثقافة واإلعالم1، طجتارب.. واقع وآفاق –مدخل إىل االقتناء الفين العريب  .(م2013) سعيد، بوكرامي 4

 ، دار الشروق، دمشق.1طـ  املتاحف واملعارضعلم  م(2004) هبنسي، عفيف 5

 الفن النقي، الرايض. ،املتخصصني الفنانني ومعارض الفنية الرتبية معارضم(. 2008) عبداجمليد ،فضل 6
 املصرية العامة للكتاب.، ترمجة، حممد حسن عبدالرمحن، القاهرة، اهليئة . دليل تنظيم املتاحف، إرشادات علميةم(1993فيليب، أدامز، وآخرون ) 7
 مطابع جامعة امللك سعود، الرايض. ،1، طمقدمة يف تقنية املتاحف التعليميةم(: 1992الشاعر، عبد الرمحن بن إبراهيم ) 8
 ، اهليئة العامة لألاثر، مؤسسة هانز زايدل األملانية.حماضرات يف دورة اإلعداد الرتبوي ألمناء املتاحفم(: 1996شولتز، رجينا ) 9

 ، العبيكان، اململكة العربية السعودية.1ط ،املعارض واملتاحف كوسائل تعليمية (.م2001فالته، مصطفى حممد عيسى ) 10

 .دار املعارف، القاهرة، ت(1لتنمية االبتكار لدى طفل الروضة )ج أنشطة متحفية .(م2013)مىن ، صبحي 11

 .مكتبية اجملتمع العريب، عّمان، األردن، تصميم اإلعالن والرتويج اإللكرتوين .(2012)خلود  فداء؛ غيث،، أبو دبسة 12

 .زهراء الشرق، القاهرة، مصر، 1، طالفيناملتحف اللمسي لذوي احلاجات اخلاصة لتنمية التذوق  .(م2001) مسرية، النجدي 13

 .الكتاب اجلامعي، عّمان، األردن، 1، طتطوير اسرتاتيجية تصمم احلمالت اإلعالنية من خالل تكنولوجيا املعلومات .(م2008) إيناس، شومان 14

 .الفكر، عّمان، األردن، 1، طمكتبات ومتاحف األطفال )من التقليدية إىل الرقمية( .(م2016) وليد، احللفاوي 15

16 Harrison, Charles & Wood, Paul (2003). Art in Theory 1900 - 2000: An Anthology of Changing Ideas, 
Blackwell Publishers, Malden, MA. 

17 Doss, Erika (2017). American Art of the 20th-21st Centuries, Oxford University Press, New York, 

USA. 

18 Brawne, Michal (1982). The Museum Interior: M.B.T-272.6, First Published London Printed in West 
Germany. 

19 Burcaw, Ellis, G. (1981). Introduction to Museum Work, Nashville: The American Association for 
State and Local History. 

20 Hudson, Kenneth and Nicholls, Am (1975). The Directory of World Museums, New York, Columbia 
University Press. 

 قائمة املراجع املساندة األساسية )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير،... إخل(: 1
1-1 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-2 Visual Arts Research, University of Illinois Press, USA. 
1-3 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-4 International Journal of Education through Art، USA. 
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1-5 Art Education, National Art Education Association, USA. 
1-6 Studies in Art Education, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 
 كلية الرتبيَّة الفنيَّة، جامعة حلوان، مصر.، جملة حبوث يف الرتبية الفنية والفنون 1-7

 ، جامعة حلوان، مصر.علوم وفنونجملة  1-8

 جملة األكادميي، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد. 1-10
 اجمللة األردنية للفنون، جامعة الريموك. 1-11
 جملة انبو للفنون، اجمللة األكادميية للعلوم الفنية، جامعة اببل. 1-12
 ، مصر.طريق الفنجملة أمسيا، فرع اجلمعية اإلقليمية للتعلم عن  1-13
 قائمة الكتب واملراجع املقرتحة )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير،... إخل(: 2
 .، مصر(20، القاهرة، )سلسلة املعرفة احلضارية ـ املتاحف واملعارض والقصور، وسائل تعليمية م(.1990) غنيمة، عبدالفتاح مصطفى 2-1

 . الرايض، 42، واجهة ثقافية، أحوال املعرفة، العدد املتاحف السعودية م(.2006) برانوي، بكر بن حممد 2-2

 ، جامعة امللك سعود، الرايض.158-149، ص5م(. املتاحف ودورها الرتبوي:دراسات تربوية،م1988الشاعر، عبد الرمحن بن إبراهيم ) 2-3
 القاهرة.، مدخل إىل فن املتاحفم(. 2002حممد، رفعت موسى ) 2-4
 ، النشأة والتطوير. املتاحف يف الوطن العريبم(.  2002شعت، شوقي ) 2-5
 .املتاحف، عمارة وفن وإدارةم(. 2004العطار، حسن أبراهيم ) 2-6
 ، القاهرة، دار البستاين للنشر والتوزيع.علم احلفائر وفن املتاحفم(. 2003قادوس، عزت زكي حامد ) 2-7
 ، دمشق، وزارة الثقافة.املتاحفم(. 1988زهدي، بشري ) 2-8
 ، دار احلريري، القاهرة.فن املتاحف )د. ت( علي، حممد ابراهيم 2-9
 م. 2000، دار النشر، القاهرة، الرتبية املتحفية والنشاط الثقايف(. 2000شحاته، رفعت فاروق ) 2-10

2-11 
، 56-9مايو، ص –، ش مارس 8، ع جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورةم(. املتاحف األهلية يف املدينة املنورة: 2004بدر، عبد الباسط عبد الرزاق )

 اململكة العربية السعودية.

2-12 
، املؤمتر اإلقليمي الثاين للجمعية الدولية للرتبية عن طريق الفن )االنسيا(م(. الدور الرتبوي للمتاحف الفنية يف تذوق الرتاث: 1989حجازي، ثروت السيد )

بية الفنَّية جبامعة حلوان، جامعة الدول العربية، القاهرة.  ابلتعاون مع كلية الرتَّ

2-13 
بية م(. متاحف الفن األثرية كمصدر إلثراء التشكيل املعدين: 1997حسن، أمحد حافظ ) بية الفنَّية"حاضر ومستقبل الرتَّ املؤمتر العلمي السادس لكلية الرتَّ
 ، جامعة حلوان، القاهرة.452-435، احملور الثاين والثالث، ص2"، ش مايو، ج21الفنَّية وحتدايت القرن 

2-14 

"خطة لتحديد الرطوبة ابملتحف الوطين بباردو":  (. توظيف التكنولوجيا والعلوم احلديثة من أجل دعم الصيانة الوقائية للمنقوالت الرتاثية1998حممد )خسرف، 
ة للرتبية والثقافة والعلوم: إدارة برامج : كتاب استخدام التقنيات احلديثة يف علم اآلاثر، املنظمة العربياملؤمتر الرابع عشر لآلاثر والرتاث احلضاري العريب ابلشارقة

 .128-155ص ة واالتصال بتونس،فالثقا

2-15 
بية الفنَّية ابملرحلة الثانوية: 1974اخلضراوي، حمسن حممد موسى ) بية الفنَّية، وزارة التعليم العايل، رسالة ماجستريم(. متاحف الفن ودورها يف الرتَّ ، املعهد العايل للرتَّ

 مصر.

2-16 
املؤمتر اإلقليمي الثاين للجمعية الدولية للرتبية عن طريق الفن م(. الدور الرتبوي للمتاحف الفنية يف تذوق الرتاث الفين: 1989اخلضراوي، حمسن حممد موسى )

بية الفنَّية جبامعة حلوان، جامعة الدول العربية، القاهرة.)االنسيا(  ، ابلتعاون مع كلية الرتَّ

2-17 
دراسات وحبوث، -م(. إعادة توظيف املباين التارخيية القدمية كمدخل القتصادايت املتاحف: جملة علوم وفنون 1995اخلضري، عماد الدين َوإحسان زكي دردري )

 ، مصر.95-69، جامعة حلوان، ص1، ع 7م 

2-18 
، جملة حمكمة تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية جملة الرتبيةم(. املتاحف ودورها احلضاري، نشأهتا، أهدافها، أنواعها، تنظيمها: 1992اخلليفي، حممد جاسم )

 ، قطر.224-213، ص21، س 102للرتبية والثقافة والعلوم، ش سبتمرب، ع 
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2-19 
بوية الفنَّيةم(. 2002درويش، هدى فايز مصطفى ) بية الفنَّية وفق األسس الرتَّ بية العملية لطالب الرتَّ بية الفنَّية، جامعة دليل مقرتح إلقامة معارض الرتَّ ، كلية الرتَّ

 حلوان، القاهرة.

2-20 
العربية للرتبية والثقافة وعلوم إدارة التوثيق واإلعالم الرتبوي، اهليئة لشؤون املطابع األمريية، ، املنظمة دليل املتحف يف الوطن العريبم(. 1973جامعة الدول العربية )
 دار الكتب، القاهرة.

2-21 
بية الفنَّية يف خدمة  ةليكاملؤمتر العلمي السابعة لم(. الرتبية املتحفية كمدخل للرتبية اجلمالية لدى الطفل: 1999السيد، سناء علي حممد ) بية الفنَّية "دور الرتَّ الرتَّ

 ، جامعة حلوان، مصر. 252-233، ص1فرباير، ج 28-27، اجملتمع العريب"
 ، كلية الفنون اجلميلة، جامعة حلوان، القاهرة.رسالة ماجستريم(. توظيف العناصر سابقة التجهيز يف األسواق الدولية: 1990الشافعي، عزة عثمان ) 2-22

2-23 
، كلية الفنون اجلميلة، جامعة حلوان، رسالة ماجستريم(. املعرض العريب السياحي املتنقل وأثره يف نشر احلضارة العربية واإلسالمية: 1980صاحل، عبد هللا مشاري )

 القاهرة.
 ، كلية الفنون اجلميلة، جامعة اإلسكندرية، مصر.رسالة ماجستريم(. عمارة املتاحف، 1998عبد الوهاب، خالد صالح ) 2-24
 ، كلية الفنون اجلميلة، جبامعة حلوان، مصر.رسالة ماجستري يف العمارةم( دراسة حتليلية لعمارة املتاحف مبصر، 1990عطا هللا، ماجد لويس ) 2-25

2-26 
بية الثقافية للطفل املصري: 1995عمران، عفاف أمحد ) -85، ش أكتوبر، ص4، ع6، س7، مدراسات وحبوث-جملة علوم وفنون م(. دور املتاحف يف الرتَّ

 ، جامعة حلوان، القاهرة.96

2-27 
، قسم العمارة، كلية الفنون اجلميلة، رسالة ماجستريم(. متاحف اآلاثر الفرعونية، تطور العرض املتحفي وأتثريه على التصميم املعماري، 1999عنان، وليد أمحد )

 جامعة حلوان، القاهرة.

2-28 
، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، رسالة ماجستريم(. املتحف املفتوح جبدة وأثره على مستوى التذوق لدى طالبات املرحلة الثانوية: 1994غنيم، صفيناز زكي )

 مكة املكرمة.
 ، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، مصر.رسالة ماجستريم(. أساسيات التصميم الداخلي ملتاحف الفنون التطبيقية: 2000عواد، أمل عبد اخلالق حممود ) 2-29

2-30 
بية الفنَّية والتاريخ حنو املتاحف والعاملني هبا: 1999فضل، حممد عبد اجمليد ) الرتبوية ، العلوم 11م ،جملة جامعة امللك سعودم(. اجتاهات طلبة وطالبات الرتَّ

 .72-41، النشر العلمي واملطابع جامعة امللك سعود، الرايض. ص اإلسالميةوالدَّراسات 

2-31 
، جملة علوم وفنون: )مع دراسة تطبيقية على متحف كلية الفنون التطبيقية صياغة مصرية معاصرة لقاعات املقتنيات الفنيةم(. 2004حممد، علي حممد سنوسي )

 ، جامعة حلوان، القاهرة.66-47، ش يوليو،ص3، ع16دراسات وحبوث، م 
 اإلنرتنت، وسائل التواصل االجتماعي... إخل(:قائمة املصادر اإللكرتونية )مثاًل: مواقع  3
 www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31 أخبار الفنون التشكيلية السعودية 1-3

 www.arteducators.org (Eاجلمعية الدولية للرتبية الفنية ) 2-3

 /http://www.davisart.com (Eجملة مدرسة الفنون ) 3-3

 http://www.ijea.org/articles.html (Eاجمللة الدولية للرتبية والفنون ) 4-3

  www.altshkeely.com جملة التشكيلي 5-3

 /http://sana.sy جملة احلياة التشكيلية 6-3

 /http://u-in-u.com (Eجملة عوامل الفن ) 7-3

 http://www.artsjournal.com/category/visual (Eجملة الفنون ) 8-3

 /https://www.internationalartist.com (Eجملة الفنان العاملي ) 9-3

 http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx املصريةقطاع الفنون التشكيلية  10-3

 www.art.gov.sa منتدى الرتبية الفنية 11-3

 www.fineartamerica.com (Eموقع الفن األمريكي املعاصر ) 12-3

 www.fineart.com (Eموقع الفن اجلميل ) 13-3

 http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine (Eدروس للفنانني على اإلنرتنت ) 14-3

http://www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31
http://www.arteducators.org/
http://www.davisart.com/
http://www.ijea.org/articles.html
http://www.altshkeely.com/
http://sana.sy/
http://u-in-u.com/
http://www.artsjournal.com/category/visual
https://www.internationalartist.com/
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx
http://www.art.gov.sa/
http://www.fineartamerica.com/
http://www.fineart.com/
http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine
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 http://www.adabfan.com/magazine/category/composition جملة أدب وفن 15-3

 /http://artsgulf.com صحيفة فنون اخلليج 16-3

 www.metmuseum.org متحف املرتوبولتان للفن بنيويورك 17-3

 www.vam.ac.uk/index.html لندن -متحف فكتوراي والربت للفنون 18-3

 www.britishmuseum.org/default.aspx لندن -املتحف الربيطاين 19-3

 www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en فرنسا -متحف اللوفر 20-3

 www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm متحف الفن املصري احلديث 21-3

 www.moma.org متحف الفن احلديث بنيويورك 22-3

 www.sfmoma.org متحف الفن احلديث سانفرانيسكو 23-3

 https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar العراقية، اجملالت األكادميية العلمية 24-3

25-3 --  

  

 نظمة:مواد تعلم أخرى، مثل: الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر، أو األقراص املضغوطة، أو الربجميات، أو املعايري املهنية، أو اللوائح واأل 4
 مواقع مشاهري الفنانني على اإلنرتنت ووسائط التواصل االجتماعي. 1-4
 مواقع اإلنرتنت اخلاصة بعرض اتريخ الفن. 2-4
 أفالم تعليمية ملوضوعات مفردات املقرر. 3-4
 مناذج احملاكاة. 4-4
 برجميات تعليمية مرتبطة مبفردات املقرر. 5-4
 املتنوعة واملرتبطة مبفردات املقرر.العروض البصرية  6-4
 تطبيقات قوقل. 7-4
 برجميات لعرض األعمال الفنية. 8-4
 مواقع عرض األعمال الفنية اإلفرتاضية على اإلنرتنت. 9-4
 العروض النقدية ألعمال الفن. 10-4

 

 املرافق املطلوبة-و
 الفصول الدراسية واملعامل )مثاًل: عدد املقاعد يف الفصول الدراسية واملعامل، مدى توفر أجهزة الكمبيوتر،... إخل(.حدد احتياجات املقرر مبا يف ذلك حجم 

 ( طالب.10مقرتح أن يكون عدد طالب اجملموعة )
 املرافق التعليمية )مثاًل: فصول دراسية، معامل، قاعات عرض أو معامل إيضاح،... إخل(: 1
 دراسية جمهزة مبواصفات عاملية تضمن الصحة والسالمة لتدريس املقرر.قاعة  1-1
 توفري التهوية واإلضاءة الصحية. 2-1
 إحدث األجهزة التقنية. 3-1
 كراسي وطالوالت تكفي عدد الطالب. 4-1
 شبكة إنرتنت عامة. 5-1
 أجهزة العرض، السبورة الذكية، برامج الكمبيوتر،... إخل(:(، AVلتجهيزات احلاسوبية )مثاًل: أجهزة الصوت والصورة )ا 2
 كمبيوتر )مع إنرتنت مفتوح(. 1-2
 سبورة للعروض الضوئية. 2-2
 سبورة تفاعلية. 3-2

http://www.adabfan.com/magazine/category/composition
http://artsgulf.com/
http://www.metmuseum.org/
http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.britishmuseum.org/default.aspx
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm
http://www.moma.org/
http://www.sfmoma.org/
https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
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 جهاز بروجكرت للعرض. 4-2
 طابعة ملونة. 5-2
 برامج إلكرتونية مرتبطة ابملقرر. 6-2
 املطلوب معدات خمترب معينة فحدد االحتياجات أو أرفق قائمة(:موارد أخرى )مثاًل: إذا  3
 سبورة حائط. 1-3
 أقالم وممحاة سبورة. 2-3
 جهاز عرض الكامريا الواثئقية. 3-3
 مناذج وعينات نظرية. 4-3
12-3 - 

 

 ز. تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 فعالية التدريس: حولاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  1
 تقدمي تقارير مكتوبة حول فعالية التدريس. 1-1
 تقاش مفتوح حول فعالية التدريس. 2-1
 عمل استبانة لقياس مستوى حتصيل الطالب يف املقرر من خالل االختبارات والتكليفات السابقة.  3-1
 رأي زميل آخر كان يدرس الطالب متطلباً سابقاً. 4-1
 :العلمي اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 2
 حتليل االختبارات. 1-2
 التقدير.قوائم  2-2
 كتابة تقرير يتضمن مرئيات األستاذ يف املقرر. 3-2
 املراجعة الداخلية الدورية للمقرر. 4-2
 التقومي الذايت للربانمج. 5-2
 املقارانت املرجعية يف األقسام املماثلة السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر. 6-2
 التدريس: عمليات حتسني 3
 تحديث املصادر واملراجع بشكل دوري.ال 1-3
 تحديث أوعية البحث واملصادر اإللكرتونية.ال 2-3
 لعمل بتوصيات أستاذ املقرر واللجان ونتائج الدراسات. اال 3-3
 ورش عمل ألساتذة املقرر.ال 4-3
 ستضافة اخلرباء يف جمال التخصص.اال 5-3
 الدراسات واألحباث املرتبطة ابملقرر.تابعة اجلديد يف جمال امل 6-3
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.ال 7-3
 ملقارنة ابملعايري العاملية للمقرر الدراسي واليت هتدف لتحسني جودة املنتج التعليمي.اال 8-3

4 
هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، أو تبادل تصحيح عمليات التحقق من مستوايت إجناز الطلبة )مثاًل: مراجعة التصحيح من قبل عضو 

 االختبارات، أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس يف مؤسسة تعليمية أخرى(:
 منوذج اإلجابة النموذجية الصحيحة لالختبارات. 1-4
 قوائم التقدير. 2-4
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 تقييم املشاريع والتكليفات. 3-4

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني. 4-4

 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. 5-4

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف التقومي لكل طالب. 6-4

 الطالب مقارنة مبحكات مثل: )درجات أقرانه، نسبة احلضور، موعد احملاضرة(.استخدام الطرق اإلحصائية ملقارنة نتائج  7-4

 تدقيق األسئلة من قبل أستاذ املقرر.  8-4

 صف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسني: 5
 احلديثة.مراجعة وتطوير املقرر مبا يتناسب مع الواقع واملتغريات  1-5
 مقارنة مفردات املقرر مبقررات مماثلة يف جامعات حملية وعاملية. 2-5
 دورات تطويرية ألعضاء هيئة التدريس. 3-5
 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطالب. 4-5
 التغذية الراجعة القائمة على االساليب االحصائية.إجراء التعديالت الالزمة بناء على  5-5
 املقارانت املرجعية احمللية والعاملية للربامج املشاهبة. 6-5
 توصيات نتائج ورش العمل والندوات واملؤمترات املتخصصة.  7-5
 اللقاءات الدورية ابلطالب املتميزين ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية.  8-5

 تصميم النموذج وتطويره: د. قمّاش بن علي آل قمّاش   
 د. عبد هللا بن دخيل هللا بن عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 1440-2-6 التاريخ
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 السعوديةالمملكة العربية 

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 

  الدراسي قرراملتوصيف  

  مهارات الباحث يف الفن.

 

 14/02/1439 تاريخ التقرير     .أم القرىجامعة  التعليمية: المـؤسسـة. 1

 الدكتوراهبرنامج  التربيَّة الفنيَّةقسم       .كلية التربية :مــــقســة/الــــــــــالكلي. 2

   

 أ( التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:

 3-0204742ترف  )رمز المقرر( مهارات الباحث يف الفن. :عنوان المقرر ورمزه -1

 )نظري( 3 عدد الساعات المعتمدة: -2

 .التربيَّة الفنيَّة دكتوراه الدراسي:البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر  -3

 )بحسب توزيع الجدول من قبل القسم(. اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر الدراسي: -4

 المستوى الرابع -السنة الثانية  المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: -5

 ال يوجد. وجدت(:المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن  -6

 - المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(: -7
 مبنى قسم التربيَّة الفنيَّة :المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية مكان تدريس المقرر إن لم يكن في -8

  في المكان المناسب(:  ☒  أنماط التعليم )ضع إشارة -9

 %100 الـنـســــبـــــة؟ ☒ الفصل الدراسي التقليدي .ن

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ (واإللكرتوين)تقليدي تعليم مدمج  .ه
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 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ تعليم عن بعد .ظ

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ الـمراسلة .ف

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ أخرى:  هـ.

 :ملحوظات

.... 

   

 ب( األهداف

 الرئيسي لهذا المقرر؟ما الهدف  -1

 أدوار كالً من الجامعة، وعضو هيئة التدريس.باإللمام  -1

تطبيقات خدمة المجتمع من خالل الفنون )بناء وتصميم البرامج، الندوات، اللقاءات، المحاضرات( العامة، القدرة على القيام ي -2

 ومهاراتها.

تبطة بالفنون، ومعرفة تكوينها، ودورها، ومهامها، وعما تقارير عنها، وتحفيز اإللمام بالهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية المر -3

 .الطالب لاللتحاق بها

تطبيقات البحث العلمي لعضو هيئة تدريس الفنون: )أوعية النشر في الفنون، األوعية العالمية المميزة في المجال، شروط إجراء  -4

المحكمة، ودراسات الماجستير والدكتوراه، اإلشراف والمناقشة، تحيكم  وقواعد نشر البحوث المحكمة، مقارنة بين البحوث

 األعمال البحثية(.

األعمال الجماعية لعضو هيئة تدريس الفنون: )تطبيقات في الجودة واالعتماد، العمل مع فريق بحثي، المراكز البحثية، تفعيل  -5

 الجوائز البحثية، تحكيم المشاريع والترقيات(.

ر أي خطط تنفَّذ لتطوير وتحسين المقرر. )مثالً: زيادة استخدام المراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، أو صف باختصا 2

 علمية جديدة في المجال العلمي( 2شبكة اإلنترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على 

•  
 وأبحاث.تحديث المقرر باالطالع على ما يرتبط بالمقرر من دراسات 

•  
 تحديث المقرر باالطالع على الحديث والمتجدد في مجال المقرر.

•  
 استخدام اإلنترنت، محركات البحث وقواعد المعلومات لتطوير المحتوى المعرفي والمرئي للمقرر.

•  
 تحديث المقرر باالطالع على الحديث والمتجدد في مجال مهنة تعليم الفنون.

•  
 التجارب التطبيقية المعاصرة في المجال.اإلطالع على 

•  
 الزيارات الميدانية للمؤسسات ذات العالقة بمحتويات المقرر.

•  
 استخدام البرمجيات والمواقع التي تحتوي على تدريب وتمارين وتطبيقات عملية في المقرر.
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•  
 دوري.مقارنة محتويات المقرر مع المقررات المشابهة في جامعات أخرى بشكل 

   

 :وصف المقرر )ملحوظة: ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(ج( 

 :وصف المقرر

التوعية باألدوار والمهام المتقدمة والمنوطة بعضو هيئة التدريس بالجامعة، وتهيئة الطالب للعمل الجامعي، والمتمثلة يهدف المقرر إلى 

شراكة المحلية والعالمية وإنتاج بحوث إبداعية تخدم المجتمع، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة والتوظيف األمثل للتقنية وال ،تقديم تعليم مميزفي 

التعرف على -خدمة المجتمع من خاللل تطبيقاتبالقيام مثل: ) أدوار كالً من الجامعة، وعضو هيئة التدريس. تم في المقرر عرضوي .الفاعلة

 الجماعية(.البحثية واألكاديمية تفعيل األعمال -إجراء تطبيقات البحث العلمي-الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية المرتبطة بالفنون

 

   

 قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:. 1

 م
 قائمة الموضوعات:

 عدد األسابيع
ساعات 

 التدريس

 3 أسبوع ه.وأساليب تقويم ومفرداته بأهدافهطالب والتعريف لتقديم المقرر ل  1

 3 أسبوع أدوار كالً من الجامعة، وعضو هيئة التدريس. 2

3 
الفنون )بناء وتصميم البرامج، الندوات، اللقاءات، تطبيقات خدمة المجتمع من خالل 

 المحاضرات( العامة، ومهاراتها.
 9 أسابيع 3

4 

بناء اقتصاد المعرفة )اإللمام بالهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية المرتبطة بالفنون، 

لاللتحاق بها، ومعرفة تكوينها، ودورها، ومهامها، وعما تقارير عنها، وتحفيز الطالب 

 مثل:

DASA: الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم (Design-Arts Saudi 

Association.) 

GSTF:  للتربية الفنيةالجمعية العلمية السعودية ِ( Saudi Art Education 

Association.) 

GSFT: للفنون التشكيلية الجمعية العلمية السعودية (Saudi Art Association.) 

Amesea:  للتربية عن طريق الفن، فرع أفريقيا والشرق األوسطالجمعية العلمية 

(Africa and Middle East Society for Education Through Art.) 

AAA: التحالف األمريكي للفنون (American Alliance for the Arts.) 

 9 أسابيع 3
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AAE:  اْلفنِّيةأجل التربيَّة مْن التحالف (The Alliance for Arts Education.) 

AAH:  األمريكيةاْلفَّن جمعية مؤرخي (Association of Art Historians.) 

AATA: اْلفَّن الجمعية الوطنية األمريكية للعالج ب(American Art Therapy 

Association.) 

AEA: األمريكيونوَ  تعلم الفنون (Arts Education and Americans.) 

CAA:  األمريكيةاْلفَّن جمعية كلية (College Art Association.) 

INSEA: اْلفَّن  طريق عن للتربية الدولية الجمعية(International Society for 

Education through Art)  

NAEA: اْلفنِّية للتربية األمريكية الوطنية الجمعية (National Assembly of Arts 

Education) 

NAMTA : اْلفَّن الجمعية الوطنية األمريكية التجارية لمواد(National Art 

Materials Trade Association.) 

NEA: المؤسسة الوطنية للفنون (National Endowment for the Arts.) 

NSAM: الجمعية الوطنية ألساتذة الفن (National Society of Art Masters). 

:NSAE الجمعية الوطنية للتربية الفنية (National Society for Art Education. 

:SAM  أساتذة الفنجمعية (Society of Art Masters). 

SEA:  جمعية التعليم من خالل الفن(Society for Education through Art. 

InSEA: الجمعية الدولية للتعليم من خالل الفن (International Society for 

Education through Art). 

FIEA:  االتحاد الدولي لتعليم الفنون(Fédération Internationale pour 

l’Éducation Artistique) . 

NSEAD الجمعية الوطنية لتعليم الفن والتصميم :(National Society for 

Education in Art and Design) . 

IIIRAE:  المعهد الدولي للمعلومات والبحوث في التربيَّة الفنيَّة(International 

Institute for Information and Research in Art Education)  التابع لـ

(InSEA). 
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ACADTE رابطة مركز الفن والتصميم لمعلمي التربيَّة :(Association of Centres 

for Art and Design Teacher Education)  

AAIAD جمعية موجهي ومشرفي الفن والتصميم :(Association of Advisers and 

Inspectors of Art and Design). 

5 

تطبيقات البحث العلمي لعضو هيئة تدريس الفنون: )أوعية النشر في الفنون، األوعية 

المحكمة، مقارنة بين البحوث العالمية المميزة في المجال، شروط وقواعد نشر البحوث 

 المحكمة، ودراسات الماجستير والدكتوراه، اإلشراف والمناقشة، تحيكم األعمال البحثية(.

 9 أسابيع 3

6 
األعمال الجماعية لعضو هيئة تدريس الفنون: )تطبيقات في الجودة واالعتماد، العمل مع 

 البحثية، تحكيم المشاريع والترقيات(.فريق بحثي، المراكز البحثية، الجوائز 
 9 أسابيع 3

 3 أسبوع االختبار النهائي 7

- 

 . مكونات المقرر الدراسي )إجمالي ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:2

 المجموع أخرى العملي معامل دروس إضافية محاضرات 

ساعات 
 التدريس

ساعة  45

 أسبوع(15*3)
 - - محتوى المقرر

تكليفات 

 ومشاريع.

ساعة  45

 أسبوع(15*3)

ت ساعا
 معتمدة

ساعة  45

 أسبوع(15*3)
 - - محتوى المقرر

تكليفات 

 ومشاريع.

ساعة  45

 أسبوع(15*3)

       

 :ساعات التعلم اإلضافية المتوقعة من الطالب في األسبوع. 3

 )ثالث ساعات( في األسبوع. 3

 

 :مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت ومواءمتها مع طرق التقويم واستراتيجيات التدريس. 4

 في الجدول التالي أدرجْت مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت، مرقمة في العمود األيمن.

 لقياس، والمطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلة المقترحة تحت الجدول(.أدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة ل أوالً:

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة. ثانياً:

مخرج من مخرجات التعلم للمقرر وكل طريقة تقويم وكل أدرج طرق التقويم المناسبة التي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل  ثالثاً:

استراتيجية تدريس أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. )ليس بالضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي مخرجات تعلم 

 من كل مجال من مجاالت التعلم.(
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 م
 مخرجات التعلم وفقاً لإلطار الوطني للمؤهالت

استراتيجيات تدريس 

 المقرر
 طرق القياس

 المعرفة 1

1-1 
وتطوير وجهات النظر الفكرية والفلسفية والتقنية  استكشاف

 وعالقتها بالمقرر.

المحاضرة والعروض 

 البصرية.
 االختبارات.

1-2 
القدرة على توظيف الدراسات األجنبية في المشاريع المرتبطة 

 بالمقرر.
 كتابة التقارير. ورش العمل.

 تنفيذ التكليفات. التعليم الذاتي. المفاهيم المرتبطة بالبحث العلمي. 1-3

 ملف اإلنجاز. التعليم اإللكتروني. تحليل األعمال والنماذج المرتبطة بالمقرر وصياغاتها. 1-4

 التقويم المستمر. والمناقشة.الحوار  القدرة على استخالص الشواهد والدالئل. 1-5

 الكتابة النقدية. التعلم النشط. معايير تحليل ونقد البحوث العلمية. 1-6

 التقدم في المشاريع. التعليم التعاوني. المفاهيم المرتبطة بالبحث العلمي. 1-7

 الفردية.المشاريع  طريقة تحديد المصطلحات، وكيفية تعريفها. 1-8
قياس التفاعل 

 االجتماعي.

 تقييم التكليفات. حل المشكالت. دبيات ذات العالقة.األطريقة تصنيف  1-9

 التعلم باإلكتشاف. اإللمام باآلراء الفلسفية والفكرية المرتبطة بالمقرر. 1-10
اإللتزام بمنهجية 

 البحث العلمي.

 المهارات اإلدراكية 2

 إدراك الواقع الراهن وإجاد البدائل والحلول. 2-1
المحاضرة والعروض 

 البصرية.
 االختبارات.

2-2 
توظيف األسئلة التي تنمي مهارات التفكير التباعدي والتخيلي 

 )كيف لماذا ماذا لو ....(.
 التقويم المستمر. ورش العمل.

 المحاضرة. الوعي بالقضايا المرتبطة بالمقرر. 2-3
التفاعل في 

 المحاضرة.

 التقدم في المشاريع. الحوار والمناقشة. يحلل القرائن والمتغيرات بأسلوب علمي مبرر. 2-4

2-5 
تحلل األعمال والنماذج في ضوء القضايا الفلسفية واألخالقية 

 المرتبطة بموضوعات المقرر.
 الوقائع الحرجة. التعلم النشط.
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2-6 
اإللمام بأساليب النقد العلمي واستخداماته في تقييم المحتويات 

 العلمية المرتبطة بالمقرر.
 رصد التطور. التعليم الذاتي.

 النصائح واإلرشادات. التعلم باإلكتشاف. التمكن من ربط مجال المقرر ببقية مقررات البرنامج. 2-7

2-8 
العلمية الفكرية والفلسفية السابقة في مجال تقدير قيمة الجهود 

 المقرر.
 قائمة المعايير. التعليم اإللكتروني.

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 االختبارات. الحوار والمناقشة. االستماع إلى األقران بعمق وتفهم وجهات نظرهم. 3-1

3-2 
األخرين بوجهات النظر المدعمة امتالك القدرة في أقناع 

 بالبحث العلمي.
 التفكير الناقد.

التفاعل في 

 المحاضرة.

 تقييم األقران. االستقراء. التعامل مع األفكار البحثية بكفاءة أثناء العمل في مجموعات. 3-3

 واإلرشادات.النصائح  العصف الذهني. اإلستقاللية في التفكير واإلنجاز. 3-4

 الوقائع الحرجة. االستنباط. تقبل النقد اإلكاديمي من خالل االستراتيجيات المختلفة. 3-5

3-6 

استخدام أساليب التعليم في المقرر بما يعزز القدرة على الحوار 

وتوليد وتنظيم األفكار ومناقشة المشكالت لعزيز الثقة بالنفس 

 التعلم بالواقع.المبررة علمياً وربط 

 لقاءات التقوية. خرائط المفاهيم.

 التقييم المشترك. المشاريع الجماعية. تحمل مسؤلية البحث عن دراسات واتجاهات جديدة وتطويرها. 3-7

3-8 
امتالك رؤية حول تنمية الوعي األكاديمي في البيئات المختلفة 

 ولدى مختلف فئات المجتمع.
 التوزيع اإلجباري. اإلستماع.مثلث 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 التعامل مع المنصات المعرفية والعلمية المختلفة. 4-1
المناقشة والحوار 

 اإللكترونية.

إنجاز التكليفات 

 اإللكترونية.

4-2 
مفردات إتقان أهم استخدامات الحاسب في عرض بعض 

 المقرر.

التطبيق العملي 

 اإللكتروني.

تقييم التكاليف 

 اإللكترونية.

 تنفيذ التكليفات اإللكترونية. معرفة بعض البرامج الحاسوبية التي تخدم أهداف المقرر. 4-3
إتقان البحث 

 باإلنترنت.

4-4 
إمتالك مهارات البحث عن مصادر المعلومات التقليدية 

 والمعاصرة.

التدريب على البحث 

 باإلنترنت.
 المالحظة المباشرة.



 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

198 

 

 استخدام اإلنترنت في تطوير المهارات البحثية. 4-5

التدريب على توثيق 

األعمال والمشاريع 

 إلكترونياً.

إتقان استخدام أوامر 

 البرنامج الحاسوبي.

 التقويم المستمر. قواعد البيانات اإللكترونية. العلمي.إمتالك التنظير الفلسفي لتفسير التواصل   4-6

 تطوير النماذج واألدوات التقليدية المرتبطة بالمقرر إلكترونياً. 4-7
المقارنات المرجعية 

 اإللكترونية.
 قائمة معايير التقييم.

 حركية-المهارات النفس 5

5-1 
الصلة وترجمتها إلى تفسير المحتوى الفني والمفاهيم ذات 

 ممارسات تدريبية مناسبة للحاجة.
 المالحظة المباشرة. التطبيق العملي.

 طريقة المشاريع. القدرة على إدارة الحوارات العلمية التطبيقية. 5-2
القدرة على التخطيط 

 للعمل.

5-3 
القدرة على تصميم الجدوال واألشكال والرسوم البيانية 

 المرتبطة بالمشكالت والقضايا المدروسة.
 التقدم في المشاريع. النمذجة.

5-4 - - - 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُميَة للبرنامج والمخرجات التعلُمَية للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

1-1 1-1 1-2 - - - - - - - 

2-1 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

       

 . جدول المهام والتكاليف التي يقيَّم فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي6
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 م
)مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار،  التقويممهمة 

 خطابة، تقديم شفهي، إلخ(
 األسبوع المحدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

 %10 (2األسبوع ) أسبوع.كل  -اإللقاء والعرض  1

 %20 (5األسبوع ) تصميم وإقامة مشروع في خدمة المجتمع )ندوة، لقاء، معرض...(. 2

 %10 (8األسبوع ) تقرير عن مؤسسات وهيئات الفنون. 3

 %20 (12األسبوع ) تقديم بحث للنشر. 4

5 
وتوصيف برامج أو المشاركة الجماعية في مشروع مثل )تطوير 

 مقرر، عمل مشروع جماعي كتخطيط لجمعية، وأو تقديم رؤية...(.
 %15 (12األسبوع )

 اختبار نهائي. 6
أسبوع االختبارات 

 النهائية
25% 

 

 د. االرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم:

لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس وطاقم التدريس  -1

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(:

 )ثالث ساعات أسبوعية على األقل(. 3 

 الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس، )تبعاً لجدول أستاذ المقرر(.  - 1

 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج الجامعة مع الطالب بواسطة البريد اإللكتروني.  - 2

 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج الجامعة مع الطالب بواسطة وسائط التواصل االجتماعي.  - 3

 المتابعة من عمادة الكلية ورئاسة القسم. - 4

  

 هـ. مصادر التعلم:

 الكتب المقررة:قائمة 

1 Eisner, Elliot W. & Day Michael D. (2004). Handbook of Research and Policy in Art Education, 

Lawrence Erlbaum Associates, USA. 

 ، عالم الكتب، القاهرة، مصر.البحث العلمي في الفن والتربية الفنيةم( 2014يونس، عيد سعد ) 2

مركز اإلمارات للدراسات ، المراكز البحثية ودورها في دعم السياسة العامةم( 2017) مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 3

 .، اإلماراتوالبحوث
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 .اإلمارات، مداد للنشر والتوزيع، رواد الكتابة اإلبداعيةم( 2016) طلبة مدرسة البحث العلمي 4

 .القاهرة، بيروت، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، البحث العلمي من الفكرة إلى المناقشةم( 2015) رشا عمر، تدمري 5

 كتاب إلكتروني: ، APAدليل الباحث التوثيق في البحوث والدراسات التربويةم( 2014) علي عبدالرحمن، لوري 6

 1458904035.7149https://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/المراجع.-توثيق-في-الباحث-دليل-كتابpdf  

 عالم الكتب مصر.: الفن والتربية الفنيةالبحث في  (.م1997)فتح الباب عبد الحليم  سيد، 7

8 Borg, Walter & Gall, Meredith. (1989) Educational Research, An Introduction. Longman, USA. 

 ، اإلمارات.الشارقة، الفاروق، اإلشراف العلمي على رسائل الدكتوراهم( 2006، سارة )ديالمنت 9

أساسيات البحث العلمي "دراسة منهجية" لكيفية إعداد البحوث العلمية ورسائل م(. 2017القماري، فهمية أحمد علي ) 10

 ، دار الكتب والدراسات العربية، اإلسكندرية.الماجستير والدكتوراه

دليل الماجستير والدكتوراه: خطط إرشادية إلعداد وإخراج المخططات والرسائل الجامعية م(. 2013زايد، يسرية عبدالحليم ) 11

 ، مكتبة اإلمام البخاري، القاهرة، مصر.(ISO)وفق لمواصفات آيزو 

، دار والدكتوراهكيف تكتب بحثاً أو رسالة؛ دراسة منهجية لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستير م(. 2013شلبي، أحمد ) 12

 كنوز المعرفة، جدة.

 مكتبة الرشد، الرياض. دليل كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه )الخطة. التوثيق. اإلخراج(،م(. 2008الجهني، حنان عطية ) 13

 . القاهرة، المنوفيةمطابع جامعة ، أصول البحث في الفنون التشكيلية والتطبيقية(. د.ت) عبدالفتاح غنيمةغنيمة،  14

، كتابة البحوث العلمية ورسائل الدبلوم والماجستير والدكتوراه )الخطة. التوثيق. اإلخراج(م(. 2007سعودي، محمد عبدالغني ) 15

 مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة.

16 Washington, D.C.(1997). Priorities for arts education research / Goals 2000 Arts Education Partnership, 
Office of Educational Research and Improvement in cooperation with the Goals 2000 Arts Education 
Partnership : For sale by the U.S. G.P.O., Supt. of Docs. 

17 Hopkins, D., A (2002). Teacher `s Guide to Classroom Research, Open University  Buck gram, Philadelphia, 
2002 

18 Bassey , M. (1998). Action Research for Improving Educational Practice: Halsall, R(ed.) Teacher Research 
and School  Improvement, Buckingham, Open University Press, PP.94-95. 

19 Pierne, Sharon. And Zimmerman, Enid. (editors) (1997) Research Methods and Methodologies For Art 
Education. Reston, VA.: NAEA. 

20 Gay, L. Educational Research. (5 th..ed) Columbus, OH: Mettill Publishing Co. 1987. 

 )مثالً: الدوريات العلمية، التقارير، ... إلخ(:قائمة المراجع المساندة األساسية  1

1-1 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 

1-2 Visual Arts Research, University of Illinois Press, USA. 

https://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1458904035.7149كتاب-دليل-الباحث-في-توثيق-المراجع.pdf
https://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1458904035.7149كتاب-دليل-الباحث-في-توثيق-المراجع.pdf


 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

201 

 

1-3 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 

1-4 International Journal of Education through Art، USA. 

1-5 Art Education, National Art Education Association, USA. 

1-6 Studies in Art Education, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 

 كلية التربيَّة الفنيَّة، جامعة حلوان، مصر.، بحوث في التربية الفنية والفنونمجلة  1-7

 مصر. ،، جامعة حلوانمجلة علوم وفنون 1-8

 ، مصر.مجلة أمسيا، فرع الجمعية اإلقليمية للتعلم عن طريق الفن 1-9

 التقارير، ... إلخ(:قائمة الكتب والمراجع المقترحة )مثالً: الدوريات العلمية،  2

2-1 
مشكالت إعداد رسائل الماجستير لدى طالب الدراسات العليا بقسم المناهج وطرق التدريس فِي كلية  م(.2005الكثيري، سعود )

 ، الرياض.جامعة الملك سعود، مركز البحوث بكلية التربية: التربيَّة بجامعة الملك سعود

2-2 

دراسة للتحديات والتشريعات المعنية بحقوق التأليف،  -السرقات العلمية في البيئة االلكترونية م(.2010)سالم بن محمد السالم، 

 6/7يقات، البيئة المعلومات اآلمنة: المفاهيم التشريعات والتطب بعنوان: المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية

 ، الرياض.2010ريل بأ

 م(: أخطاء شائعة في البحوث التربوية، عالم الكتب، القاهرة، مصر.2013)كوجك، كوثر حسين  2-3

 ، دار الشروق، جدة.الدليل إلى كتابة البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراهم(. 1981)ل. و. سمث  -ل. ج. بيكفورد  2-4

 الجامعي، العين، اإلمارات.ائق إعداد البحث الوصفي، الكتاب م(. طر2003جمل، محمد ) 2-5

 ، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض.قواعد كتابة البحوث التربوية والنفسية وتوثيقهام(. 2011عبد الفتاح، فيصل ) 2-6

 ، مكتبة الرشد، الرياض.كتابة البحث العلمي صياغة جديدةم(. 2005أبو سليمان، عبدالوهاب ) 2-7

2-8 
، دار المسيرة، مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياتها -المناهج التربوية الحديثة  م(.2008)محمد الحيلة، توفيق ومرعي، 

 .عّمان

 ، األردن.عّمان، دار صفا مناهج وطرق البحث العلميم(، 2010)إبراهيم  ،الدعيج 2-9

 .الرياض، الملك سعود امعةج، مطابع البحث النوعي فِي التربيَّة م(.2012) راشدالعبدالكريم،  2-10

2-11 
، سامي الفطايري، عبد الحليم البراك، دليل أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، جامعة القصيم، سليمان عبد العزيزاليحي، 

 .qu.edu.sa، متوفر على الموقع:2012النسخة األولى، 

2-12 
: اإلنترنت، ضوابط األمانة العلميةم(. 2012كار )ية واالبتالعزيز للعلوم والتقنية، الخطة الوطنية للعلوم والتقنمدينة الملك عبد 

 http://gdrg.kacst.edu.sa/Site/Templates/Integrity_a.pdf. 

2-13 Clahassey, Patricia (1986). Modernism, Post Modernism, and Art Education: Art Education, 39, No. 2 (Mar., 1986), pp. 44-48. 

http://gdrg.kacst.edu.sa/Site/Templates/Integrity_a.pdf


 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

202 

 

2-14 Yilmaz, K (2010). Postmodernism and its Challenge to the Discipline of History: Implications for History Education: Educational 
Philosophy & Theory. 42 (7). 

2-15 Greer, W. Dwaine & Rush, Jean C. (1985).  A Grand Experiment: The Getty Institutes for Educators on the Visual Arts: Art Education, 
38, No. 1 (Jan., 1985), pp. 24+33-35, National Art Education Association, USA. 

2-16 Greer, W. Dwaine (1986). Hospers on Artistic Creativity: Journal of Aesthetic Education, 20, No. 4, 20th Anniversary Issue (Winter, 
1986), pp. 62-64, University of Illinois Press, Illinois, USA. 

 قائمة المصادر اإللكترونية )مثالً: مواقع اإلنترنت، وسائل التواصل االجتماعي... إلخ(: 3

 www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31 السعوديةأخبار الفنون التشكيلية  1-3

 www.arteducators.org (Eالجمعية الدولية للتربية الفنية ) 2-3

 /http://www.davisart.com (Eمدرسة الفنون )مجلة  3-3

 http://www.ijea.org/articles.html (Eالمجلة الدولية للتربية والفنون ) 4-3

  www.altshkeely.com مجلة التشكيلي 5-3

 /http://sana.sy مجلة الحياة التشكيلية 6-3

 /http://u-in-u.com (Eمجلة عوالم الفن ) 7-3

 http://www.artsjournal.com/category/visual (Eمجلة الفنون ) 8-3

 /https://www.internationalartist.com (Eمجلة الفنان العالمي ) 9-3

 http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx قطاع الفنون التشكيلية المصرية 10-3

 www.art.gov.sa منتدى التربية الفنية 11-3

 www.fineartamerica.com (Eموقع الفن األمريكي المعاصر ) 12-3

 www.fineart.com (Eموقع الفن الجميل ) 13-3

 http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine (Eدروس للفنانين على اإلنترنت ) 14-3

 http://www.adabfan.com/magazine/category/composition مجلة أدب وفن 15-3

 /http://artsgulf.com صحيفة فنون الخليج 16-3

 www.metmuseum.org متحف المتروبولتان للفن بنيويورك 17-3

 www.vam.ac.uk/index.html لندن -متحف فكتوريا والبرت للفنون 18-3

 www.britishmuseum.org/default.aspx لندن -المتحف البريطاني 19-3

 www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en فرنسا -متحف اللوفر 20-3

http://www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31
http://www.arteducators.org/
http://www.davisart.com/
http://www.ijea.org/articles.html
http://www.altshkeely.com/
http://sana.sy/
http://u-in-u.com/
http://www.artsjournal.com/category/visual
https://www.internationalartist.com/
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx
http://www.art.gov.sa/
http://www.fineartamerica.com/
http://www.fineart.com/
http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine
http://www.adabfan.com/magazine/category/composition
http://artsgulf.com/
http://www.metmuseum.org/
http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.britishmuseum.org/default.aspx
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
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 www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm متحف الفن المصري الحديث 21-3

 www.moma.org متحف الفن الحديث بنيويورك 22-3

 www.sfmoma.org متحف الفن الحديث سانفرانيسكو 23-3

 https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar العراقية، المجالت األكاديمية العلمية 24-3

25-3 --  

  

4 
الكمبيوتر، أو األقراص المضغوطة، أو البرمجيات، أو المعايير المهنية، أو مواد تعلم أخرى، مثل: البرامج التي تعتمد على 

 اللوائح واألنظمة:

 تطبيقات قوقل. 1-4

 مواقع اإلنترنت المرتبطة بمفردات المقرر. 2-4

 المعايير المهنية للفنون والتصميم والتربية الفنية في البرامج والمناهج والمؤسسات ذات الصلة. 3-4

 مواقع هيئات وجمعيات الفنون والتصميم والتربية الفنية. 4-4

 معايير الفنون والتصميم والتربية الفنية في البرامج والمناهج والمؤسسات ذات الصلة. 5-4

 العروض البصرية المتنوعة والمرتبطة بمفردات المقرر. 6-4

 النظرية.موقع اليوتيوب لعرض بعض مفردات المقرر  7-4

 برمجيات تعليمية لعرض المصطلحات المرتبطة بالمقرر. 8-4

 البرامج والتطبيقات المرتبطة بمفردات المقرر. 9-4

 العروض النقدية ألعمال الفن. 10-4

 

 المرافق المطلوبة-و

المقاعد في الفصول الدراسية والمعامل، مدى توفر أجهزة حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مثالً: عدد 

 الكمبيوتر، ... إلخ(.

 ( طالب.10مقترح أن يكون عدد طالب المجموعة )

 المرافق التعليمية )مثالً: فصول دراسية، معامل، قاعات عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: 1

 الصحة والسالمة لتدريس المقرر.قاعة دراسية مجهزة بمواصفات عالمية تضمن  1-1

 توفير التهوية واإلضاءة الصحية. 2-1

http://www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm
http://www.moma.org/
http://www.sfmoma.org/
https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
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 إحدث األجهزة التقنية. 3-1

 كراسي وطالوالت تكفي عدد الطالب. 4-1

 شبكة إنترنت عامة. 5-1

 برامج الكمبيوتر، ... إلخ(:(، أجهزة العرض، السبورة الذكية، AVلتجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصوت والصورة )ا 2

 كمبيوتر )مع إنترنت مفتوح(. 1-2

 سبورة للعروض الضوئية. 2-2

 سبورة تفاعلية. 3-2

 جهاز بروجكتر للعرض. 4-2

 طابعة ملونة. 5-2

 برامج إلكترونية مرتبطة بالمقرر. 6-2

 فحدد االحتياجات أو أرفق قائمة(:موارد أخرى )مثالً: إذا المطلوب معدات مختبر معينة  3

 سبورة حائط. 1-3

 أقالم وممحاة سبورة. 2-3

 جهاز عرض الكاميرا الوثائقية. 3-3

 نماذج وعينات نظرية. 4-3

12-3 - 

 

 ز.  تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره

 :فعالية التدريس حولمن الطالب  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة 1

 تقديم تقارير مكتوبة حول فعالية التدريس. 1-1

 تقاش مفتوح حول فعالية التدريس. 2-1

 عمل استبانة لقياس مستوى تحصيل الطالب في المقرر من خالل االختبارات والتكليفات السابقة.  3-1

 رأي زميل آخر كان يدرس الطالب متطلباً سابقاً. 4-1

 :العلمي استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 2
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 تحليل االختبارات. 1-2

 التقدير.قوائم  2-2

 كتابة تقرير يتضمن مرئيات األستاذ في المقرر. 3-2

 المراجعة الداخلية الدورية للمقرر. 4-2

 التقويم الذاتي للبرنامج. 5-2

 المقارنات المرجعية في األقسام المماثلة الستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر. 6-2

 :التدريس عمليات تحسين 3

 تحديث المصادر والمراجع بشكل دوري.ال 1-3

 تحديث أوعية البحث والمصادر اإللكترونية.ال 2-3

 لعمل بتوصيات أستاذ المقرر واللجان ونتائج الدراسات. اال 3-3

 ورش عمل ألساتذة المقرر.ال 4-3

 ستضافة الخبراء في مجال التخصص.اال 5-3

 الدراسات واألبحاث المرتبطة بالمقرر.متابعة الجديد في مجال ال 6-3

 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس.ال 7-3

 لمقارنة بالمعايير العالمية للمقرر الدراسي والتي تهدف لتحسين جودة المنتج التعليمي.اال 8-3

4 
هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو 

 أو تبادل تصحيح االختبارات، أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(:

 نموذج اإلجابة النموذجية الصحيحة لالختبارات. 1-4

 قوائم التقدير. 2-4

 تقييم المشاريع والتكليفات. 3-4

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين. 4-4

 التبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. 5-4

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في التقويم لكل طالب. 6-4

 الطالب مقارنة بمحكات مثل: )درجات أقرانه، نسبة الحضور، موعد المحاضرة(.استخدام الطرق اإلحصائية لمقارنة نتائج  7-4

 تدقيق األسئلة من قبل أستاذ المقرر.  8-4
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 :لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسينصف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية  5

 الحديثة.مراجعة وتطوير المقرر بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات  1-5

 مقارنة مفردات المقرر بمقررات مماثلة في جامعات محلية وعالمية. 2-5

 دورات تطويرية ألعضاء هيئة التدريس. 3-5

 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة المقرر والطالب. 4-5

 التغذية الراجعة القائمة على االساليب االحصائية.إجراء التعديالت الالزمة بناء على  5-5

 المقارنات المرجعية المحلية والعالمية للبرامج المشابهة. 6-5

 توصيات نتائج ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتخصصة.  7-5

 اللقاءات الدورية بالطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السلبية واإليجابية.  8-5

 تصميم النموذج وتطويره: د. قّماش بن علي آل قّماش   

 

 د. عبد هللا بن دخيل هللا بن عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 1440-2-7 التاريخ
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 السعوديةاململكة العربية 
 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي

 
  الدراسي قرراملتوصيف  

 (.2دراسات مستقلة )
Independent Studies (2) 

 

 

 14/02/1439 اتريخ التقرير     .أم القرىجامعة  التعليمية: املـؤسسـة. 1
 برانمج الدكتوراه الرتبيَّة الفنيَّةقسم       .كلية الرتبية :مــــقســة/الــــــــــالكلي. 2
   

 أ( التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
 4-0204743ترف  )رمز املقرر( (.2دراسات مستقلة ) :عنوان املقرر ورمزه -1
 ساعات )نظري/عملي( 4 عدد الساعات املعتمدة: -2
 .الرتبيَّة الفنيَّة دكتوراه املقرر الدراسي:الربانمج أو الربامج الذي يقدم ضمنه  -3
 )حبسب توزيع اجلدول من قبل القسم(. اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي: -4
 املستوى الرابع -السنة الثانية  املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -5
 ( + اختبار شامل.1دراسات مستقلة ) وجدت(:املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن  -6
 - املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: -7
 مبىن قسم الرتبيَّة الفنيَّة :مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية -8
  يف املكان املناسب(:  ☒  أمناط التعليم )ضع إشارة -9

 %100 الـنـســــبـــــة؟ ☒ الفصل الدراسي التقليدي .و

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ (واإللكرتوين)تقليدي تعليم مدمج  .ي

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ تعليم عن بعد .ع

 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ الـمراسلة .ق
 - الـنـســــبـــــة؟ ☐ أخرى:  هـ.

 ملحوظات:
.... 

   

 ب( األهداف
 ما اهلدف الرئيسي هلذا املقرر؟ -1

 .حتديد قائمة من املشكالت البحثية املعاصرة يف )الفنون البصرية( واليت تستحق الدراسة، ومدى أمهيتها يف واقعنا -1
 )الفنون البصرية(. من حيث جدة املوضوع وقابليته للتناول والقياس الطالب، مع توضيح املربرات العلميةالوقوف على مشكلة الدراسة اليت يتم اختيارها من قبل  -2
 .تكليف الطالب إبعداد قائمة ابلبحوث والدراسات والكتب ذات العالقة أبطروحته -3
 تصميم الدراسة املنهجية وفق البحث العلمي. -4
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 لقسم.اخلروج خبطة مكتملة، هبدف إقرارها من ا -5
رتنت، أو تغيريات يف صف ابختصار أي خطط تنفَّذ لتطوير وحتسني املقرر. )مثاًل: زايدة استخدام املراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات، أو شبكة اإلن 2

 علمية جديدة يف اجملال العلمي( 2حمتوى املقرر بناًء على 
 ابملقرر من دراسات وأحباث.حتديث املقرر ابالطالع على ما يرتبط   •

 حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال املقرر.  •

 استخدام اإلنرتنت، حمركات البحث وقواعد املعلومات لتطوير احملتوى املعريف واملرئي للمقرر.  •

 الفنون.حتديث املقرر ابالطالع على احلديث واملتجدد يف جمال مهنة تعليم   •

 اإلطالع على التجارب التطبيقية املعاصرة يف اجملال.  •

 الزايرات امليدانية للمؤسسات ذات العالقة مبحتوايت املقرر.  •

 استخدام الربجميات واملواقع اليت حتتوي على تدريب ومتارين وتطبيقات عملية يف املقرر.  •

 املشاهبة يف جامعات أخرى بشكل دوري.مقارنة حمتوايت املقرر مع املقررات   •
   

 :ج( وصف املقرر )ملحوظة: ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر يف دليل أو نشرة الربانمج(
 :وصف املقرر

بتحديد قائمة من املشكالت البحثية يهدف املقرر إىل توجيه البحث العلمي لدى الطالب الختيار موضوع أطروحته؛ من خالل العمل البحثي املنظم الذي يبدأ 
يارها من قبل الطالب، مع توضيح املربرات املعاصرة يف جمال الفنون والرتبية الفنية واليت تستحق الدراسة، ومدى أمهيتها يف واقعنا. مث الوقوف على مشكلة الدراسة اليت يتم اخت

ك يتم تكليف الطالب إبعداد قائمة ابلبحوث والدراسات والكتب ذات العالقة أبطروحته. ويف ضوء ما سبق العلمية من حيث جدة املوضوع وقابليته للتناول والقياس. بعد ذل
 تصميم منهجية الدراسة وفق نظم البحث العلمي. هبدف اخلروج خبطة مكتملة.

   

 . قائمة املوضوعات اليت ينبغي تغطيتها:1
 التدريسساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات: م

يطلب من الطالب تقدمي عدد من املوضوعات، على أن تكون مشكالت حبثية حقيقية معاصرة؛ وذلك الختيار  1
 3 أسبوع أحدها يف ضوء ما يقدمه من مربرات علمية.

 6 أسبوعان تدريب الطالب على صياغة مشكلة الدراسة، وحتديد األهداف يف ضوء األسئلة، وإبراز أمهيتها. 2
 6 أسبوعان مساعدة الطالب يف تصنيف أدبيات الدراسة ذات العالقة ابملوضوع. 3
 3 أسبوع تدريب الطالب على األسس العلمية لكيفية حتديد املصطلحات، وصياغتها. 4
 3 أسبوع تدريب الدارس على حتديد العملية لتكيفيه حتديد املصطلحات، وتعريفها 5
 6 أسبوعان الدراسة للموضوع الذي مت اختياره، وكيفية توثيق املصادر واملراجع، وتقدميه إىل جملس القسم إلقراره.تصميم خطة  6

تدريب الطالب على طريقة عرض وحتليل ومناقشة أدبيات الدراسة، واإلفادة من منهجية الدراسات ونتائجها  7
 3 أسبوع وتوصياهتا.

 6 أسبوعان أنواع التصميمات البحثية وتطبيقاهتا، وأسس بناء ألدوات البحثية، واإلفادة منها يف دراسته.تدريب الطالب على  8
 3 أسبوع تدريب الطالب على كيفية حتديد جمتمع الدراسة، وأساليب اختيار العينة. 9

 3 أسبوع تدريب الطالب على األسس العلمية لكيف تنظيم، وتبويب وأطروحته. 10
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 3 أسبوع االختبار النهائي 11
- 

 . مكوانت املقرر الدراسي )إمجايل ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:2
 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 

ساعات 
 التدريس

 أسبوع(15*3)ساعة  45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45

ساعات 
 معتمدة

 أسبوع(15*3ساعة ) 45 تكليفات ومشاريع. - - حمتوى املقرر أسبوع(15*3ساعة ) 45

       
 . ساعات التعلم اإلضافية املتوقعة من الطالب يف األسبوع:3
 )ثالث ساعات( يف األسبوع. 3
 

 التعلم وفق اإلطار الوطين للمؤهالت ومواءمتها مع طرق التقومي واسرتاتيجيات التدريس:. خمرجات التعّلم للمقرر حسب جماالت 4
 يف اجلدول التايل أدرجْت جماالت التعلم اخلمسة وفق اإلطار الوطين للمؤهالت، مرقمة يف العمود األمين.

 أدرج خمرجات التعلم املناسبة القابلة للقياس، واملطلوب حتققها يف جماالت التعلم املالئمة )انظر األمثلة املقرتحة حتت اجلدول(. أواًل:
 أدرج اسرتاتيجيات التدريس املساندة املتالئمة مع طرق التقومي وخمرجات التعلم املرجوة. اثنيًا:
 س وتُقَيم خمرج التعلم بدقة. ينبغي لكل خمرج من خمرجات التعلم للمقرر وكل طريقة تقومي وكل اسرتاتيجية تدريس أن تتناغم سوايً وبشكلأدرج طرق التقومي املناسبة اليت تقي اثلثًا:

 منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. )ليس ابلضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي خمرجات تعلم من كل جمال من جماالت التعلم.(
 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر التعلم وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م
 املعرفة 1

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. املفاهيم املرتبطة ابلبحث العلمي. 1-1
 كتابة التقارير. ورش العمل. كيفية حتديد مشكلة البحث، وما يرتبط هبا من أسئلة، وأهداف، وأمهية. 1-2
 تنفيذ التكليفات. التعليم الذايت. طريقة تصنيف أدبيات الدراسة ذات العالقة. 1-3
 ملف اإلجناز. التعليم اإللكرتوين. القدرة على توظيف الدراسات األجنبية يف املشاريع املرتبطة ابملقرر. 1-4
 التقومي املستمر. احلوار واملناقشة. تعريفها.طريقة حتديد املصطلحات، وكيفية  1-5
 الكتابة النقدية. التعلم النشط. طريقة كتابة اإلطار النظري، وعرض الدراسات السابفة. 1-6
 التقدم يف املشاريع. التعليم التعاوين. أنواع التصاميم البحثية، وأدواهتا. 1-7
 قياس التفاعل االجتماعي. املشاريع الفردية. واملراجع.طريقة توثيق املصادر  1-8
 تقييم التكليفات. حل املشكالت. كيفية عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها. 1-9

 التعلم ابإلكتشاف. طريقة صياغة التوصيات واملقرتحات. 1-10
اإللتزام مبنهجية البحث 

 العلمي.
 اإلدراكيةاملهارات  2

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. الوعي ابلقضااي املرتبطة ابملقرر. 2-1
 التقومي املستمر. ورش العمل. حيلل القرائن واملتغريات أبسلوب علمي مربر. 2-2
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2-3 
مبوضوعات حتلل األعمال والنماذج يف ضوء القضااي الفلسفية واألخالقية املرتبطة 

 املقرر.
 التفاعل يف احملاضرة. احملاضرة.

 التقدم يف املشاريع. احلوار واملناقشة. إدراك الواقع الراهن وإجاد البدائل واحللول. 2-4

2-5 
توظيف األسئلة اليت تنمي مهارات التفكري التباعدي والتخيلي )كيف ملاذا ماذا 

 الوقائع احلرجة. التعلم النشط. لو ....(.

 رصد التطور. التعليم الذايت. تقدير قيمة اجلهود العلمية الفكرية والفلسفية السابقة يف جمال املقرر. 2-6

2-7 
حتديد األفكار األساسية ملفردات املقرر، واختيار املشاريع والتكليفات املالئمة 

 للمقرر.
 واإلرشادات.النصائح  التعلم ابإلكتشاف.

 قائمة املعايري. التعليم اإللكرتوين. إمتالك مناهج البحث املستخدمة يف جمال املقرر. 2-8
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 االختبارات. احلوار واملناقشة. االستماع إىل األقران بعمق وتفهم وجهات نظرهم. 3-1
 التفاعل يف احملاضرة. التفكري الناقد. القدرة يف أقناع األخرين بوجهات النظر املدعمة ابلبحث العلمي.امتالك  3-2
 تقييم األقران. االستقراء. التعامل مع األفكار البحثية بكفاءة أثناء العمل يف جمموعات. 3-3
 النصائح واإلرشادات. الذهين.العصف  اإلستقاللية يف التفكري واإلجناز. 3-4
 الوقائع احلرجة. االستنباط. تقبل النقد اإلكادميي من خالل االسرتاتيجيات املختلفة. 3-5

3-6 
استخدام أساليب التعليم يف املقرر مبا يعزز القدرة على احلوار وتوليد وتنظيم 

 لقاءات التقوية. خرائط املفاهيم. املربرة علمياً وربط التعلم ابلواقع.األفكار ومناقشة املشكالت لعزيز الثقة ابلنفس 

 التقييم املشرتك. املشاريع اجلماعية. حتمل مسؤلية البحث عن دراسات واجتاهات جديدة وتطويرها. 3-7

3-8 
امتالك رؤية حول تنمية الوعي األكادميي يف البيئات املختلفة ولدى خمتلف 

 اجملتمع.فئات 
 التوزيع اإلجباري. مثلث اإلستماع.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 إجناز التكليفات اإللكرتونية. املناقشة واحلوار اإللكرتونية. التعامل مع املنصات املعرفية والعلمية املختلفة. 4-1
 تقييم التكاليف اإللكرتونية. التطبيق العملي اإللكرتوين. استخدامات احلاسب يف عرض بعض مفردات املقرر.إتقان أهم  4-2
 إتقان البحث ابإلنرتنت. تنفيذ التكليفات اإللكرتونية. معرفة بعض الربامج احلاسوبية اليت ختدم أهداف املقرر. 4-3
 املالحظة املباشرة. التدريب على البحث ابإلنرتنت. مصادر املعلومات التقليدية واملعاصرة.إمتالك مهارات البحث عن  4-4

التدريب على توثيق األعمال  استخدام اإلنرتنت يف تطوير املهارات البحثية. 4-5
 واملشاريع إلكرتونياً.

إتقان استخدام أوامر 
 الربانمج احلاسويب.

 التقومي املستمر. قواعد البياانت اإللكرتونية. التنظري الفلسفي لتفسري التواصل  العلمي.إمتالك  4-6
 قائمة معايري التقييم. املقارانت املرجعية اإللكرتونية. تطوير النماذج واألدوات التقليدية املرتبطة ابملقرر إلكرتونياً. 4-7
 حركية-املهارات النفس 5

5-1 
تفسري احملتوى الفين واملفاهيم ذات الصلة وترمجتها إىل ممارسات تدريبية مناسبة 

 للحاجة.
 املالحظة املباشرة. التطبيق العملي.
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 طريقة املشاريع. القدرة على إدارة احلوارات العلمية التطبيقية. 5-2
القدرة على التخطيط 

 للعمل.

5-3 
اجلدوال واألشكال والرسوم البيانية املرتبطة ابملشكالت القدرة على تصميم 

 والقضااي املدروسة.
 التقدم يف املشاريع. النمذجة.

5-4 - - - 
 

 )توضع خمرجات املقرر يف العمود األيسر وتوضع خمرجات الربانمج يف األعلى(.زاوج بني املخرجات التعُلمَية للربانمج واملخرجات التعُلمَية للمقرر - 5
1-1 1-1 1-2 - - - - - - - 
2-1 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

       

 الدراسي. جدول املهام والتكاليف اليت يقيَّم فيها الطلبة خالل الفصل 6

 م
)مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، اختبار، خطابة، تقدمي  التقوميمهمة 

 األسبوع احملدد له شفهي، إخل(
نسبته من التقومي 

 النهائي

 %5 (2األسبوع ) اختيار موضوع األطروحة. 1
 %5 (3األسبوع ) تصنيف أدبيات الدراسة. 2
 %10 (5األسبوع ) وأسئلتها وأهدافها وأمهيتها وحدودها.صياغة املشكلة  3
 %10 (8األسبوع ) عرض وحتليل ونقد األدبيات السابقة وفق األسس العلمية. 4
 %5 (11األسبوع ) التصميم املنهجي للدراسة يف ضوء األسس العلمية. 5
 %10 (12األسبوع ) اإلحصائية.تصميم أدوات الدراسة، وحتديد األساليب  6
 %10 (14األسبوع ) تطبيق األدوات العلمية للدراسة، والشروع جبمعها، وتفريغها يف جداول. 7
 %50 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 8

 

 د. االرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:
التدريس وطاقم التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة  -1

 هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(:
 )ثالث ساعات أسبوعية على األقل(. 3 
 الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس، )تبعاً جلدول أستاذ املقرر(.  - 1
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة الربيد اإللكرتوين.  - 2
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة وسائط التواصل االجتماعي.  - 3
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 املتابعة من عمادة الكلية ورائسة القسم. - 4
  

 هـ. مصادر التعلم:
 الكتب املقررة:قائمة 

 القاهرة، مصر.، عامل الكتب، البحث العلمي يف الفن والرتبية الفنيةم( 2014يونس، عيد سعد ) 1
 عامل الكتب مصر.: البحث يف الفن والرتبية الفنية (.م1997)فتح الباب عبد احلليم  سيد، 2
3 Borg, Walter & Gall, Meredith. (1989) Educational Research, An Introduction. Longman, USA. 
 ، اإلمارات.الشارقة، الفاروق، الدكتوراهاإلشراف العلمي على رسائل م( 2006، سارة )ديالمنت 4
، دار الكتب أساسيات البحث العلمي "دراسة منهجية" لكيفية إعداد البحوث العلمية ورسائل املاجستري والدكتوراهم(. 2017القماري، فهمية أمحد علي ) 5

 والدراسات العربية، اإلسكندرية.
، (ISO)دليل املاجستري والدكتوراه: خطط إرشادية إلعداد وإخراج املخططات والرسائل اجلامعية وفق ملواصفات آيزو م(. 2013زايد، يسرية عبداحلليم ) 6

 مكتبة اإلمام البخاري، القاهرة، مصر.
 ، دار كنوز املعرفة، جدة.وإعداد رسائل املاجستري والدكتوراهكيف تكتب حبثاً أو رسالة؛ دراسة منهجية لكتابة البحوث م(. 2013شليب، أمحد ) 7
 مكتبة الرشد، الرايض. دليل كتابة رسائل املاجستري والدكتوراه )اخلطة. التوثيق. اإلخراج(،م(. 2008اجلهين، حنان عطية ) 8
 . القاهرة، مطابع جامعة املنوفية، والتطبيقيةأصول البحث يف الفنون التشكيلية (. د.ت) عبدالفتاح غنيمةغنيمة،  9

 ، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة.كتابة البحوث العلمية ورسائل الدبلوم واملاجستري والدكتوراه )اخلطة. التوثيق. اإلخراج(م(. 2007سعودي، حممد عبدالغين ) 10
 العلمية، التقارير، ... إخل(:قائمة املراجع املساندة األساسية )مثاًل: الدورايت  1
1-1 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-2 Visual Arts Research, University of Illinois Press, USA. 
1-3 Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
1-4 International Journal of Education through Art، USA. 

1-5 Art Education, National Art Education Association, USA. 
1-6 Studies in Art Education, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 
 كلية الرتبيَّة الفنيَّة، جامعة حلوان، مصر.، الفنية والفنونجملة حبوث يف الرتبية  1-7

 ، جامعة حلوان، مصر.جملة علوم وفنون 1-8

 جملة األكادميي، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد. 1-10
 اجمللة األردنية للفنون، جامعة الريموك. 1-11
 للفنون، اجمللة األكادميية للعلوم الفنية، جامعة اببل. جملة انبو 1-12
 ، مصر.جملة أمسيا، فرع اجلمعية اإلقليمية للتعلم عن طريق الفن 1-13
 قائمة الكتب واملراجع املقرتحة )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(: 2

2-1 
: مشكالت إعداد رسائل املاجستري لدى طالب الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس يف كلية الرتبيَّة جبامعة امللك سعود م(.2005الكثريي، سعود )

 ، الرايض.جامعة امللك سعود، مركز البحوث بكلية الرتبية
 ، القاهرة، دار الفكر العريب.التقومي البديلم(: 2010صالح عالم ) 2-2
 م(: أخطاء شائعة يف البحوث الرتبوية، عامل الكتب، القاهرة، مصر.2013كوثر حسني )كوجك،   2-3
 ، دار الشروق، جدة.الدليل إىل كتابة البحوث اجلامعية ورسائل املاجستري والدكتوراهم(. 1981)ل. و. مسث  -ل. ج. بيكفورد  2-4
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 الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات.م(. طرائق إعداد البحث الوصفي، 2003مجل، حممد ) 2-5
 ، مطابع جامعة امللك سعود، الرايض.قواعد كتابة البحوث الرتبوية والنفسية وتوثيقهام(. 2011عبد الفتاح، فيصل ) 2-6
 ، مكتبة الرشد، الرايض.كتابة البحث العلمي صياغة جديدةم(.  2005أبو سليمان، عبدالوهاب ) 2-7
 .عّمان، دار املسرية، مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياهتا -املناهج الرتبوية احلديثة  م(.2008)حممد احليلة، توفيق و مرعي،  2-8
 ، األردن.عّمان، دار صفا مناهج وطرق البحث العلميم(، 2010)إبراهيم  ،الدعيج 2-9
 .الرايض، امللك سعود امعةج، مطابع البحث النوعي يف الرتبيَّة م(.2012) راشدالعبدالكرمي،  2-10
 قائمة املصادر اإللكرتونية )مثاًل: مواقع اإلنرتنت، وسائل التواصل االجتماعي... إخل(: 3
 www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31 أخبار الفنون التشكيلية السعودية 1-3

 www.arteducators.org (Eاجلمعية الدولية للرتبية الفنية ) 2-3

 /http://www.davisart.com (Eجملة مدرسة الفنون ) 3-3

 http://www.ijea.org/articles.html (Eاجمللة الدولية للرتبية والفنون ) 4-3

  www.altshkeely.com جملة التشكيلي 5-3

 /http://sana.sy جملة احلياة التشكيلية 6-3

 /http://u-in-u.com (Eجملة عوامل الفن ) 7-3

 http://www.artsjournal.com/category/visual (Eجملة الفنون ) 8-3

 /https://www.internationalartist.com (Eجملة الفنان العاملي ) 9-3

 http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx قطاع الفنون التشكيلية املصرية 10-3

 www.art.gov.sa منتدى الرتبية الفنية 11-3

 www.fineartamerica.com (Eموقع الفن األمريكي املعاصر ) 12-3

 www.fineart.com (Eموقع الفن اجلميل ) 13-3

 http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine (Eدروس للفنانني على اإلنرتنت ) 14-3

 http://www.adabfan.com/magazine/category/composition جملة أدب وفن 15-3

 /http://artsgulf.com صحيفة فنون اخلليج 16-3

 www.metmuseum.org متحف املرتوبولتان للفن بنيويورك 17-3

 www.vam.ac.uk/index.html لندن -متحف فكتوراي والربت للفنون 18-3

 www.britishmuseum.org/default.aspx لندن -املتحف الربيطاين 19-3

 www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en فرنسا -متحف اللوفر 20-3

 www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm متحف الفن املصري احلديث 21-3

 www.moma.org متحف الفن احلديث بنيويورك 22-3

 www.sfmoma.org متحف الفن احلديث سانفرانيسكو 23-3

 https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar العراقية، اجملالت األكادميية العلمية 24-3

25-3 --  

  

 الكمبيوتر، أو األقراص املضغوطة، أو الربجميات، أو املعايري املهنية، أو اللوائح واألنظمة:مواد تعلم أخرى، مثل: الربامج اليت تعتمد على  4
      مواقع هيئات ومجعيات الفنون والتصميم والرتبية الفنية. 1-4
 املكتبة السعودية الرقمية على اإلنرتنت. 2-4
 اإلنرتنت.مواقع اجملالت العلمية املتخصصة على  3-4
 مواقع اجملالت احملكمة املتخصصة على اإلنرتنت. 4-4

http://www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31
http://www.arteducators.org/
http://www.davisart.com/
http://www.ijea.org/articles.html
http://www.altshkeely.com/
http://sana.sy/
http://u-in-u.com/
http://www.artsjournal.com/category/visual
https://www.internationalartist.com/
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx
http://www.art.gov.sa/
http://www.fineartamerica.com/
http://www.fineart.com/
http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine
http://www.adabfan.com/magazine/category/composition
http://artsgulf.com/
http://www.metmuseum.org/
http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.britishmuseum.org/default.aspx
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm
http://www.moma.org/
http://www.sfmoma.org/
https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
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 الدخول على حمركات البحث لقواعد البياانت البحثية على اإلنرتنت. 5-4
 مكتبة الكلية. 6-4
 مكتبة اجلامعة. 7-4
 واألحباث احملكمة. هرسائل املاجستري والدكتورا 8-4
 األفكار والرؤى املرتبطة مبفردات املقرر.األفالم اليت تناقش  9-4
 املعايري املهنية للفنون والتصميم والرتبية الفنية يف الربامج واملناهج واملؤسسات ذات الصلة. 10-4

 

 املرافق املطلوبة-و
 الفصول الدراسية واملعامل، مدى توفر أجهزة الكمبيوتر، ... إخل(.حدد احتياجات املقرر مبا يف ذلك حجم الفصول الدراسية واملعامل )مثاًل: عدد املقاعد يف 

 ( طالب.10مقرتح أن يكون عدد طالب اجملموعة )
 املرافق التعليمية )مثاًل: فصول دراسية، معامل، قاعات عرض أو معامل إيضاح، ... إخل(: 1
 والسالمة لتدريس املقرر.قاعة دراسية جمهزة مبواصفات عاملية تضمن الصحة  1-1
 توفري التهوية واإلضاءة الصحية. 2-1
 إحدث األجهزة التقنية. 3-1
 كراسي وطالوالت تكفي عدد الطالب. 4-1
 شبكة إنرتنت عامة. 5-1
 الكمبيوتر، ... إخل(:(، أجهزة العرض، السبورة الذكية، برامج AVلتجهيزات احلاسوبية )مثاًل: أجهزة الصوت والصورة )ا 2
 كمبيوتر )مع إنرتنت مفتوح(. 1-2
 سبورة للعروض الضوئية. 2-2
 سبورة تفاعلية. 3-2
 جهاز بروجكرت للعرض. 4-2
 طابعة ملونة. 5-2
 برامج إلكرتونية مرتبطة ابملقرر. 6-2
 االحتياجات أو أرفق قائمة(:موارد أخرى )مثاًل: إذا املطلوب معدات خمترب معينة فحدد  3
 سبورة حائط. 1-3
 أقالم وممحاة سبورة. 2-3
 جهاز عرض الكامريا الواثئقية. 3-3
 مناذج وعينات نظرية. 4-3
12-3 - 

 

 ز.  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 فعالية التدريس: حولاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  1
 تقدمي تقارير مكتوبة حول فعالية التدريس. 1-1
 تقاش مفتوح حول فعالية التدريس. 2-1
 عمل استبانة لقياس مستوى حتصيل الطالب يف املقرر من خالل االختبارات والتكليفات السابقة.  3-1
 رأي زميل آخر كان يدرس الطالب متطلباً سابقاً. 4-1
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 :العلمي اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 2
 حتليل االختبارات. 1-2
 التقدير.قوائم  2-2
 كتابة تقرير يتضمن مرئيات األستاذ يف املقرر. 3-2
 املراجعة الداخلية الدورية للمقرر. 4-2
 التقومي الذايت للربانمج. 5-2
 املقارانت املرجعية يف األقسام املماثلة السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر. 6-2
 التدريس: عمليات حتسني 3
 تحديث املصادر واملراجع بشكل دوري.ال 1-3
 تحديث أوعية البحث واملصادر اإللكرتونية.ال 2-3
 لعمل بتوصيات أستاذ املقرر واللجان ونتائج الدراسات. اال 3-3
 ورش عمل ألساتذة املقرر.ال 4-3
 ستضافة اخلرباء يف جمال التخصص.اال 5-3
 الدراسات واألحباث املرتبطة ابملقرر.تابعة اجلديد يف جمال امل 6-3
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.ال 7-3
 ملقارنة ابملعايري العاملية للمقرر الدراسي واليت هتدف لتحسني جودة املنتج التعليمي.اال 8-3

4 
هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، أو تبادل تصحيح عمليات التحقق من مستوايت إجناز الطلبة )مثاًل: مراجعة التصحيح من قبل عضو 

 االختبارات، أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس يف مؤسسة تعليمية أخرى(:
 منوذج اإلجابة النموذجية الصحيحة لالختبارات. 1-4
 قوائم التقدير. 2-4

 تقييم املشاريع والتكليفات. 3-4

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني. 4-4

 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. 5-4

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف التقومي لكل طالب. 6-4

 الطالب مقارنة مبحكات مثل: )درجات أقرانه، نسبة احلضور، موعد احملاضرة(.استخدام الطرق اإلحصائية ملقارنة نتائج  7-4

 تدقيق األسئلة من قبل أستاذ املقرر.  8-4

 صف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسني: 5
 احلديثة.مراجعة وتطوير املقرر مبا يتناسب مع الواقع واملتغريات  1-5
 مقارنة مفردات املقرر مبقررات مماثلة يف جامعات حملية وعاملية. 2-5
 دورات تطويرية ألعضاء هيئة التدريس. 3-5
 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطالب. 4-5
 التغذية الراجعة القائمة على االساليب االحصائية.إجراء التعديالت الالزمة بناء على  5-5
 املقارانت املرجعية احمللية والعاملية للربامج املشاهبة. 6-5
 توصيات نتائج ورش العمل والندوات واملؤمترات املتخصصة.  7-5
 اللقاءات الدورية ابلطالب املتميزين ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية.  8-5

 تصميم النموذج وتطويره: د. قمّاش بن علي آل قمّاش   
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 د. عبد هللا بن دخيل هللا بن عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 1440-2-7 التاريخ
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 منوذج

 املقرر الدراسيتوصيف 
 
 
 

 بناء أدوات البحث     اسم املقرر:  
 2-0206622قياس      رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-2-19  اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس -الرتبية القسم: -لكليةا
 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .أ
 بناء أدوات البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
متطلب قسم إجباري ، والتقومي قياسيف الدبلوم ال. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 يف مرحلة الدكتوراة ، متطلب كلية اختياريعلم النفسيف مجيع ختصصات اجستري يف مرحلة امل
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 الثاين . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 اليوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7

 )العابديه، الزاهر(. املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  احملاضرات التقليديةقاعات  .أ
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ب
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

 - النسبة: - ابملراسلة .د
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ه
 

 تعليقات:

 األهداف .ب
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 العلمية النظرية والتطبيقية لبناء أدوات البحث العلمي.األسس كساب الطالب إ

 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 احلاصل التطور ملواكبة املختلفة املعلومات مصادر متابعةلبناء أدوات البحث العلمي، و  التطبيقية اجلوانب على الرتكيز

 من الراجعة والتغذية العلمية التطورات ضوء يف وتعديلها املقرر خلطة والدورية املنتظمة املراجعة، و التخصص هذا يف
 .والطالب التدريس هيئة أعضاء قبل

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

املالحظة واملقابلة، مع االستباانت، االختبارات، : التقليدية وهي يهدف املقرر إىل تعريف الطالب أبساسيات بناء أدوات البحث العلمي
يف  االهتمام ابجلانب التطبيقي لبناء هذه املقاييس والتحقق من جودة خصاصها السيكومرتية، ابإلضافة إىل تعريف الطالب ابالجتاهات احلديثة

 ، املوازين متعددة األبعاد.Rubrics التقدير اللفظي ملسالبناء أدوات البحث مثل: 
 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 .األنواع االستخدامات، املفهوم، العلمي، البحث أدوات
 :االختبارات

 (تشخيصية أدائية، معرفية،) أنواعها أمهيتها، تعريفها، •
 .املتغريات ضبط تطبيقها، إجراءات •
 Z-score, Percentile and Percentile Ranksاحملولة:  الدرجات •
 :التحصيلي االختباري البند حتليل •

 البند وتباين وسهولة صعوبة معامالت •
 االرتباط معامل املتطرفة، اجملموعتني) لتحصيليا االختبار متييز معامل •

 (املتسلسل الثنائي
 .التحصيلية االختبارية البنود انتقاء معايري •

 .االختبارات وصدق ثبات من التحقق إجراءات •

4 8 

 ا.ومميزاهت اعيوهب ،استخدامها جماالت ،أمهيتها االستبانة، تعريف •
 معاين متايز ،(جتمان) الرتاكمي ،(ليكرت) اجلمعي التقدير: االستجابة ملوازين مدخل •

 .الرتتييب التصنيف املفاهيم،
 :االستباانت بناء طرق •

 .للمتغري النظري اإلطار فحص •

6 12 
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 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 .زةاملركَّ  اجملموعات •
 .االستباانت تطوير •

 :االستبانة بناء خطوات •
 .العبارات وصياغة اختيار معايري •
 .االستجابة ميزان اختيار معايري •
 .احملكمني ثبات حساب: التحكيم •

 .لكرتونيةواإل الورقية االستباانت •
 .لالستبانة العملي التطبيق وإدارة تنظيم طرق •
 .االستبانة وثبات صدق •

 .وعيوهبا مزاايها أنواعها، ،تعريف املالحظة
 .املالحظة أساليب يف اخلطأ مصادر

 :املالحظة تسجيل بطاقة أمناط
 .املالحظة جداول •
 .الرصد قوائم •
 .التقدير سالمل •

 .املالحظة تسجيل بطاقة وأ استمارة تصميم
 .املالحظة جراءإ خطوات

 .املالحظة طاقةب وثبات صدق

2 4 

 .وعيوهبا مزاايها أنواعها، ،تعريف املقابلة
 .املقابلة دليل تصميم •
 .املقابلة استمارة •
 .املقابلة إجراءات تقنني •
 .التسجيل أخطاء •
 .املقابلة وثبات صدق •

2 4 

 متعددة املقاييس اللفظية، التقدير سالمل: مثل البحث أدوات بناء يف حديثة اجتاهات
 االبعاد

1 2 

 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32 ساعة اختبار هنائي 2 12 - - 15 الفعليةساعات التدريس 

 2 - -   2 الساعات املعتمدة
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4
 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 1

 احملاضرات وحساب خصائصها السيكومرتية. أدوات البحثاألسس النظرية لبناء  يشرح  1 -1
 النشط التعلم

 تكليف فردي
 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

 حتصيلياختبار  معايري انتقاء البنود االختبارية التحصيلية. يوضح  2 -1
 علميتقرير 

 مجاعيتكليف  .إجراءات تطبيق أدوات مجع املعلومات يستعرض  3 -1
 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

 حتصيلياختبار  .يفسر سبب اختيار ميزان االستجابة  4 -1
 تكليف فردي االجتاهات احلديثة يف بناء أدوات البحث. يشرح  5 -1

 حتصيلياختبار 
 املهارات املعرفية 2

 احملاضرات املعلوماتبني أنواع أدوات مجع يقارن   1 -2
 النشط التعلم

 

 تكليف فردي
 حتصيلياختبار 

 مجاعيتكليف  .دوات البحث العلميمن صدق وثبات لألنواع املختلفة ألمييز بني إجراءات التحقق   2 -2
 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

 تكليف فردي .نواع موازين االستجابة يف االستبانةبني أ يقارن  3 -2
 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

 التعلم النشط حيسب أنواع متعددة من الدرجات احملولة.  4 -2
 احملاضرات

 اختبار حتصيلي
 حيسب معامالت حتليل البند االختباري التحصيلي.  5 -2 تقرير علمي

 تقرير علمي التعلم النشط  يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف حساب ثبات مقياس نفسي، ويف التحقق من صدقه.  6 -2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 الذايتالتعلم 

 علميتقرير  التعلم النشط .خصائصها السيكومرتية لالستباانت حيسبو  يبين استبانة ويطبقها  7 -2
 .خصائصه السيكومرتية حيسبيطبق اختبار و   8 -2
 .يستخدم استمارة مالحظة جلمع بياانت حبثية ويتحقق من خصائصها السيكومرتية  9 -2

 
 التعلم التعاوين
 التعلم النشط

 

 ةمجاعي اتتكليف
 علميتقرير 

 .جيري مقابلة جلمع بياانت حبثية ويتحقق من خصائصها السيكومرتية  10 -2
 احملاضرات .دوات البحث الشائعةيقدم تقييما أل  11 -2

 التعلم النشط
 فردي تكليف

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعلم النشط .القيادة املؤثر إذا أسندت إليهيسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه، وميارس دور   1 -3

 التعلم التعاوين
 تكليفات فردية
 أقرانه.يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل   2 -3 تكليف مجاعي

 .زمالئهيشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة   3 -3
 يتفاعل مع أقرانه، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب.  4 -3
 تكليفات فردية التعلم النشط يف وقته احملدد. ويسلمهالعمل املكلف به  ينجز  5 -3

 مجاعيتكليف 
 تقدمي تقرير علمي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تكليفات فردية التعلم النشط يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي.  1 -4
 تكليفات مجاعية التعلم التعاوين يستخدم التقنية يف التواصل مع اآلخرين.  2 -4
 التعلم النشط يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف عرض تكليفاته.  3 -4

 الذايتالتعلم 
 تكليفات فردية

 تكليفات مجاعية
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5- 1  - - - 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه

 التقييم النهائي
 %10 على مدار الفصل الدراسي متكررة.فردية  تكليفات 1
 %15 األسبوع اخلامس تقرير علمي فردي لتطبيق اختبار نفسي وحساب خصائصه السيكومرتية. 2
 %25 األسبوع العاشر تقرير علمي فردي لبناء وتطبيق استبانة وحساب خصائصها السيكومرتية. 3
 %10 األسبوع الثاين عشر تقرير علمي مجاعي لتطبيق أداة املالحظة والتحقق من صدقها وثباهتا. 4
 %10 الرابع عشراألسبوع  تقرير علمي مجاعي لتطبيق أداة املقابلة والتحقق من صدقها وثباهتا. 5
 %30 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2011أبوعالم، رجاء ) •
 .العبيكان مكتبة: الرايض. السلوكية العلوم يف البحث إىل املدخل(. هـ1409) محد صاحل العساف، •
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 العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت 2 
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexti-eng.htm 
 

 SPSS برجمية مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 املرافق املطلوبة .و

بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .1
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 .جهاز كمبيوتر لكل طالبمقعد،  20
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .2

 .حاسب آيلقاعة دراسية، معمل 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .3

 SPSS برجمية لتحليل البياانت مثل:جهاز عرض، سبورة ذكية، 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .4

 .اختبار مينسوات متعدد األوجه، املتتابعة لريفناختبار املصفوفات 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ي

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (1
 .استمارة تقومي املقرر

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (2
 . اجلماعية الفردية الواجبات عروضحلضور هيئة التدريس العضاء  مفتوحة مسنارات

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexti-eng.htm
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 إجراءات تطوير التدريس: (3
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  (4

الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من 
  أخرى(:

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (5

 التوصيات الواردة فيه.والتطوير بناء على  وتقييماته جعة تقرير املقررمرا
 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 إحصاء استداليل :اسم املقرر  

 (  2-0206632نفس ) رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ 1440-2-8 اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 (      2-0206632 نفس)إحصاء استداليل . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 )متطلب كلية( والدبلوم العايل يف القياس والتقومي املاجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

 بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، 

 لثالثاملستوى ا: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .4
 احصاء تطبيقي  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .5
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .و

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ز
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح
    

 - النسبة: - ابملراسلة .ط
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ي
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 تعليقات:

 

 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 إلحصاء االستداليلوالربجميات احلاسوبية اخلاصة ابالنظرية واملهارات التطبيقية  األطرإكساب الطلبة 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 م الرتبوية والنفسية.الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء االستداليل يف جمال العلو  -
 .متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص -
 إلحصاء االستداليل.الدراسات والبحوث املتعلقة ابالكتب و استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على  -
 أعضاء هيئة التدريس والطالب.قبل ذية الراجعة من غاملقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتاملراجعة املنتظمة والدورية خلطة  -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ح

 وصف عام للمقرر:
، وتدريبه على كيفية استخدامها وتطبيقها، (مرتيةاالالابر )البارامرتية و  االستدالليةتعريف الطالب ابألساليب االحصائية إىل املقرر هذا يهدف  -

 .ها وتفسريهاتائجنومناقشة املالئم لتحليل البياانت ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية،  يوحتديد األسلوب اإلحصائ

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 الداللة اإلحصائية والداللة العملية 
 2 1 حجم التأثري وفحص الفرضيات اإلحصائية

 2 1 وفرضيات استخدامه حتليل التباين
 2 1 حتليل التباين األحادي يف اجتاه واحد 

 2 1 يف اجتاهني أو أكثر حتليل التباين الثنائي 
 2 1 املتغريات التابعةحتليل التباين متعدد 

 2 1 حتليل االحندار وفرضيات استخدامه
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 2 1 اخلطي البسيط  راالحندا
 2 1 االحندار اخلطي املتعدد

 2 1 مرتية ااألساليب اإلحصائية الالابر 
 2 1 اختبار  مربع كاي 

 2 1 اختبار مان ويتين للعينتني املستقلتني
 2 1 للعينتني املرتبطتني اختبار ويلكوكسون

 2 1 واليس للعينات املستقلة-اختبار كروسكال
 2 1 اختبار فريدمان للعينات املرتابطة

 2 1 االستكشايف والتوكيدي مقدمة عن التحليل العاملي 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - 32 الفعليةساعات التدريس 

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجد :( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .9
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 ملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.ع
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة على الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 الداللة اإلحصائية والداللة العمليةأن يتعرف على  1-1

العروض احملاضرة ابستخدام  -
 التقدمية.

 .املناقشة املوجهة اهلادفاحلوار و  -
 .ألنشطة التطبيقية ومهام األداءا-
 

 -االختبارات القصرية  -
 النصفيةاالختبارات 

 النهائيةاالختبارات  -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يتعرف على مقاييس حجم التأثري وفحص الفرضيات اإلحصائية 1-2
 أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
 حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع الدراسةأن  1-4
 اختبارهاكيفية الفروض اإلحصائية و أن يستعرض  1-5
  .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و أن حيدد  1-6
اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  أن حيدد 1-7

 .املناسب لتحليل البياانت
 املهارات املعرفية 2

األمثل سري العمليات لتحديد األسلوب اإلحصائي لصمم خمطط أن ي 2-1
 العصف الذهين  - لتحليل البياانت على اختالف أنواعها. .

 االستكشايفاسرتاتيجية التعلم  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

الختيار الصحيح لالكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية  أن حيدد 2-2
 األكثر مالئمة. لألسلوب اإلحصائي

 أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  2-3
 . يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعهأن  2-4
، حلل مشكالت معقدة فعالأقرانه يف اجملموعة على حنو  العمل معأن ينظم  2-5

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 .وسعيه الستثمارها إجيابياً والوعي أبهدافه وقدراته أن يلتزم الثقة ابلنفس  3-1

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األستاذ األقران وتقوم 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
األنشطة ومهام كل من )
مهارات  – األداء

مهارات  –االتصال 
 – العالقات الشخصية

، والعمل حتمل املسؤولية
 (ضمن فريق

 يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األخالقية املعقدة ويصدر أحكاماً أن  3-2
 عادلة وصحيحة.

 يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملددأن  3-3
التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى، وميارس أن يتقبل  3-4

 بكفاءة ومتيز. دور القيادة إذا أسندت إليه
خرى يف ضوء قاعدة أداء وصفية األيقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم أن  3-5

 .األداء اميتم تصميمها لتقومي مه
 تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع ميدتقيف النقاش، و أن يبادر يف املشاركة  3-6

 أثناء عرضها. اجملموعات األخرى
يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل املسؤوليةأن  3-7

 احملدد. وقتالمعه، وينجزه يف 
، يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

سلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية أكل ل مولدةبياانت  يعاجلأن  4-1
 يدوايً  اليت مت دراستها

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
األنشطة كل من ) 

 – ومهام األداء
 –مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
املعلومات واملهارات 

 ( العددية

سلوب أكل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  4-2
 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

حيسب الداللة العملية لكل أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية أن  4-3
 SPSSدوايً وابستخدام برانمج ي اليت مت دراستها

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-4
 ليت مت حساهبا يدوايً ومقارنتها ابأسلوب إحصائي  لكلاحلاسوبية 

مقياس حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت  مشروعاً ينجز أن  4-5
عن املشروع، ويعرضه يف  وافياً  ويكتب تقريراً  ،فعلياً  يتم تطبيقه )استبانة(

 .وأقرانه أستاذ املادة، ويتلقى التغذية الراجعة من احملاضرة
وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد والبياانت مهارات مجع املعلومات  أن يكتسب 4-6

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
، وحبث العلميأن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث  4-7

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1  
احلاسوبية ملعاجلة كل أسلوب من األساليب الربجميات الطالب يستخدم أن 

 اليت مت دراستها ةاإلحصائي

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
التعاوين، مركزية املتعلم مثل التعلم 

أو التعلم النشط، املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

التقييم نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي فرديةوأنشطة تكليفات  1
 %10 14 وعمل مشروعات مشرتك تكليفات مجاعية 2
 %5 15 تقدمي تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسريها 3
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 %20 12،  4 أثناء الفصل الدراسي اختبارات قصرية 4
 %15 8 منتصف الفصل الدراسي اختبار  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية هناية الفصل الدراسياختبار  6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 استفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.م و الطالب والتفاعل مع نقاشاهت ملقابلةوجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص  -
 يف أي وقت حيتاجونه..للتواصل مع الطالب عضو هيئة التدريس ومواقع التواصل االجتماعي لتزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال  -

 مصادر التعّلم .أأ
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم، رجاء حممود ) -
 .. القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 2000صالح أمحد ) ، مراد -
   واالجتماعية: البارامرتية ةاألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوي( . 2010) صالح الدين حممود ، عالم -

 .(. القاهرة: دار الفكر العريب2)ط  والالابرامرتية
(. 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ماإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدا(. 2010عايش موسى )، عبدهللا فالح ، غرابية، املنيزل -

 .األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة
. اإلسكندرية: دار  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014خالد حسن )، حممود عبداحلليم ، الشريف، منسي -

 .اجلامعة اجلديدة
 

-Gurnsey, R.(2018). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 

Estimation. London: SAGE Publications.   

-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 

Introduction. London: SAGE Publications.   

 -Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2011). Statistics in Psychology Using R and SPSS. 

German:  John Wiley & Sons. 

-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2009). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 

of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
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-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education - 

web.org/Publications.php?p=SERJ-https://iase- 

-international-the-.org/new/en/education/themes/leadinghttp://www.unesco

all/resources/statistics-for-agenda/education 

https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

3476661&p=508120https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=- 

(APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 

Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

  على حسب االحتياج :اإلحصائية الربامج و  ،موضوعات املقرر جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على -

-SPSS 

software-statistics-tps://www.ibm.com/analytics/spssht 

- SAS 

https://www.sas.com/en_us/home.html 

-Minitab 
trial/-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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- Lisrel 

http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html 

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 املرافق املطلوبة .بب

القاعات الدراسية بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 لكل طالب حاسب آيلجهاز نظام صويت متكامل، ، وعادية، جهاز عرض ، سبورة ذكية متحرك مقعد  20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .5

  طالب 20يتسع لـ  ، معمل حاسب آيلطالب 20تتسع لـ قاعة دراسية  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .6

  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelمثل :  الربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر -
 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا .7

  معمل علم النفس الرقمي -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س
 .مي املقررو استمارة تق -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 الراجعة والسريعة ابجتاهني.التغذية  -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 .الفصلية للطالب التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير تقييم ابلقسم للمشاركة يف ألعضاء هيئة التدريس  ورشة عمل – .ص
 .املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً  بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .ض
 إجراءات تطوير التدريس: .ط
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف  :لتدريستكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة ا - .ظ

 ، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( يف التدريس
 .املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةمن خالل  ألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .ع
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 منها.عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة  ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .غ
املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي املقرر  استخدام أحدث الطرق التدريسة - .ف

     بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  .ق

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 .لقسمابجمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج  - .ك
 .ابلقسم من ذوي التخصص بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني عهمحبوث الطلبة ومشار تدقيق تصحيح عينة من  - .ل
 .أخرى جبامعات املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمع النهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .م
 لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط  .ن
 ير والتحديثتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .ه

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمن قبل وإجراءات تطويره مراجعة تقييم املقرر  - .و

  واألخذ هبا. التطوير واجلودة النوعية
املراجعة الدورية ، مع  ةحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقًا للمعطيات احلديث - .ي

 .لنتائج تقرير املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن ن بتعبئتها، مع تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومو  -

Analysis  استنادًا ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االسرتاتيجيسس التخطيط أل 
 .الوطينلالعتماد 

 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 
      استداليلتوصيف مقرر: إحصاء 

 إعداد:
 ايسر عبدهللا حفين حسند.      ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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 منوذج

 الدراسيتوصيف املقرر 
 

 

 

 تصميم البحوث شبه التجريبية :اسم املقرر  

 ( 0206741-2  نفس)  :رمز املقرر  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ 1440-2-10 اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر  .ج
 ( 0206741-2) نفس  تصميم البحوث شبه التجريبية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

 الدكتوراه . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .10
 إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من 

 املستوى الرابع: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .11
 طرق البحث العلمي  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .12
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .13
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .14

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ك

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ل
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .م
    

 - النسبة: - ابملراسلة .ن
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .س
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 تعليقات:

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 اخلاصة ابلبحوث شبه التجريبيةالنظرية واملهارات التطبيقية  األطرإكساب الطلبة 
 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 لوم الرتبوية والنفسية.يف جمال العللبحوث شبه التجريبية الرتكيز على اجلوانب التطبيقية  -
 .متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص -
  .ابلبحوث شبه التجريبيةالدراسات والبحوث املتعلقة الكتب و استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على  -
 أعضاء هيئة التدريس والطالب.قبل ذية الراجعة من غخلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتاملراجعة املنتظمة والدورية  -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .خ

 وصف عام للمقرر:
وأهدافه، وخصائصه ومميزاته ومعوقاته، كما يتناول عرضا ألهم املفاهيم واألسس  ومراحل تطوره ، شبه التجرييبيتناول املقرر مفهوم املنهج  -

خمتلفة  أنواع عرض كما يتم  التجرييب حيث يتعرض ملفهوم الضبط التجرييب وأساليبه املختلفة،شبه املنهجية اليت يقوم عليها البحث 
الل التدريب على خطوات بناء هذه التصميمات وحتليل بياانهتا ، مع الرتكيز على اجلانب التطبيقي  من خشبه التجريبية  للتصميمات

 وتفسريها. عمليا

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

الدراسات  - رتباطيةالدراسات اال -: )الدراسات املسحيةوالنفسية الرتبوية العلوميف  الكمية مقدمة عن أنواع البحوث
 الدراسات التجريبية(. - السببية املقارنةالدراسات  -التارخيية 

2 4 

 2 1  املنهج التجرييب: ) مفهومه، نشأته وتطويره، وأهدافه ، وخصائصه، ومميزاته ، وصعوابته(
 2 1 البحث شبه التجرييب يف العلوم الطبيعية والعلوم السلوكية ) مفهومه، نشأته وتطويره، وأهدافه ، وخصائصه، ومميزاته(.

 2 1 التجريبيةشبه يف البحوث والصدق الضبط 
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، معايري التصميم البحثي اجليدتصميم البحوث شبه التجريبية: )املقصود بتصميم البحث، أهداف تصميم البحث، 
، املكوانت األساسية املتضمنة يف تصميم البحث، بعض التجرييبشبه التصميم إعداد مراعاهتا عند  اليت جيبالقواعد 

  القضااي االخالقية عند تصميم البحوث(.

2 4 

 2 1 (الفرق بني التصاميم التجريبية وشبه التجريبية - مفهوم التصميمات شبه التجريبية) التصميمات شبه التجريبية:
التصميمات شبه التجريبية اليت ، التصميمات شبه التجريبية بدون جمموعات ضابطة)  أنواع التصاميم شبه التجريبية

التصميمات شبه التجريبية اليت حتتوي علي جمموعات ضابطة ، يةحتتوي علي جمموعات ضابطة ولكن بدون قياسات قبل
 (وكذلك قياسات قبلية

3 6 

 2 1 التصميمات شبه التجريبية للسالسل الزمنية غري املتصلة
 2 1  تصميمات احلالة الواحدة :التصميمات شبه التجريبية

 2 1 .يف حالة البحوث شبه التجريبية الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها
 4 2 أساليب حتليل البياانت املالئمة للتصميمات شبه التجريبية

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجد :( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13

 

 وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر  .14
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ات تدريسها لتشكل معاً ها واسرتاتيجي: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :علىأن يكون قادراً  الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1

 أن يتعرف على األطر العلمية للبحوث شبه التجريبية. 1-1

العروض احملاضرة ابستخدام  -
 التقدمية.

 .املناقشة املوجهة اهلادفاحلوار و  -
 .األداءألنشطة التطبيقية ومهام ا-
 

 -االختبارات القصرية  -
 النصفيةاالختبارات 

 النهائيةاالختبارات  -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 .التصاميم شبه التجريبية.خطوات وإجراءات إعداد أن يذكر  1-2
يف حالة البحوث شبه  الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها أن يستعرض 1-3

 .التجريبية
 التصميمات شبه التجريبية للسالسل الزمنية غري املتصلةأن يتعرف على  1-4
التصميمات شبه التجريبية )  أنواع التصاميم شبه التجريبيةأن يستعرض  1-5

التصميمات شبه التجريبية اليت حتتوي علي ، بدون جمموعات ضابطة
التصميمات شبه التجريبية ، بدون قياسات قبليةجمموعات ضابطة ولكن 

  (اليت حتتوي علي جمموعات ضابطة وكذلك قياسات قبلية
مييز بني أنواع التصميمات شبه التجريبية، وحدود استخدام كل تصميم أن  1-6

 ومشكالته وإمكانية حتسينه.
 .املناسب البحثي التصميماختيار  شروطمعايري و  أن حيدد 1-7

 املهارات املعرفية 2
البحثي  للتصميمالختيار الصحيح لالكفاايت واملهارات األساسية أن حيدد  2-1

 األكثر مالئمة.
 العصف الذهين  -
 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
املعتمدة على التعلم النشط، 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

أن يستنتج حدود استخدام التصميمات شبه التجريبية أبنواعها املختلفة  2-2
 لتحديد مىت يستخدم كل منها .

دد األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل البياانت وفقا لكل نوع من أن حي 2-3
 أنواع التصميمات شبه التجريبية.

 شبه التجريبية يف األحباث العلمية بعض من  التصميمات أن يقيم 2-4
 . يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعهأن  2-5
، حلل مشكالت معقدة فعالمع أقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل  2-6

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 .وسعيه الستثمارها إجيابياً والوعي أبهدافه وقدراته أن يلتزم الثقة ابلنفس  3-1
 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:

 يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األخالقية املعقدة ويصدر أحكاماً أن  3-2
 عادلة وصحيحة.

 أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد 3-3
أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى، وميارس التفاعل اهلادف مع أن يتقبل  3-4

 بكفاءة ومتيز. دور القيادة إذا أسندت إليه
خرى يف ضوء قاعدة أداء وصفية األيقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم أن  3-5

 .األداء اميتم تصميمها لتقومي مه
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
جيدة ألنشطة ومشاريع  تغذية راجعة ميدتقيف النقاش، و أن يبادر يف املشاركة  3-6

 أثناء عرضها. اجملموعات األخرى
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
األنشطة ومهام كل من )
مهارات  – األداء

مهارات  –االتصال 
 – العالقات الشخصية

، والعمل حتمل املسؤولية
 (ضمن فريق

يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل املسؤوليةأن  3-7
 احملدد. وقتالمعه، وينجزه يف 

، يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن  3-8
 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يستخدم املهارات املتصلة بتحديد املهمات والعمليات اليت تتطلبها  4-1

صياغة املشكالت وكيفية اختيار التصميم شبه التجرييب املالئم لفحص 
 النتائج.هذه املشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها ومن مث تقييم 

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

وتقومي التقومي الذايت،  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
األنشطة كل من ) 

 – ومهام األداء
 –مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
املعلومات واملهارات 

 ( العددية

ويصيغ الفروض اإلحصائية  خيتار وحيدد مشكلة البحث شبه التجرييب،أن  4-2
املنبثقة منها، ويصمم التجارب للتحقق من صحة هذه الفروض ،وعرض 

  النتائج ومناقشتها
كل املناسبة لابستخدام الربجميات احلاسوبية  البحثية بياانتالحيلل أن  4-3

 اليت مت دراستهاالتصاميم حبثي من تصميم 
يتناول فيه عرضا لنماذج حبثية  شبه جتريبية من واقع  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-4

البحوث يقوم بتلخيصها وحتليلها ونقدها يف ضوء األهداف اليت ترمي 
 لتحقيقها

الستخدام تصميم شبه جترييب حبثيا ابلتعاون مع جمموعته  مشروعاً ينجز أن  4-5
عن املشروع،  وافياً  ويكتب تقريراً  ،ا فعلياً بياانت يتم تطبيقهمالئم ملعاجلة 
 .وأقرانه أستاذ املادة، ويتلقى التغذية الراجعة من احملاضرةويعرضه يف 

وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد والبياانت مهارات مجع املعلومات  أن يكتسب 4-6
 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 

، وحبث اإللكرتونية يف البحث العلميأن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات  4-7
 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1  

أن يؤدي الطالب عرضاً لتصميم من التصميمات شبه التجريبية  -
وحتليلها للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف ضوء 

 األهداف اليت ترمي لتحقيقها  
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
أو التعلم النشط، املعتمدة على 

األداء وفقا لسياق تصميم مهام 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف تصميم وتناول 
عناصر املنهجية اليت 

 اختريت لتناول املشكلة.
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي فرديةوأنشطة تكليفات  1
 %10 14 وعمل مشروعات مشرتك تكليفات مجاعية 2
 %5 15 ومناقشة نتائجه وتفسريها تقدمي تقرير علمي إلجراءات تصميم شبه جترييب 3
 %20 12،  4 أثناء الفصل الدراسي  اختبارات قصرية 4
 %15 8 الفصل الدراسي منتصف اختبار  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية هناية الفصل الدراسياختبار  6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 استفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.م و الطالب والتفاعل مع نقاشاهت ملقابلةوجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص  -
 يف أي وقت حيتاجونه..للتواصل مع الطالب عضو هيئة التدريس ومواقع التواصل االجتماعي لتزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال  -

 مصادر التعّلم .تت
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2006أبو عالم، رجاء حممود ) -
 . القاهرة: عامل الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة بيناهتا إلكرتونياً (. 2006زيتون، كمال عبداحلميد ) -
مدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم (. 2007العبسي، حممد مصطفي، أبو عواد، فرايل حممد ) عباس، حممد خليل، نوفل، حممد بكر ، -

  عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة. .النفس
 (. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بيت األفكار الدولية.2001عليان، رحىب مصطفى ) -
دار  . عمان:البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفس(. 2014) خالد حممد، أبو شعرية ، يوسف عبد القادر، أبو شندي ، اثئر أمحد، غباري -

 للنشر والتوزيع. االعصار العلمي
 عمان: دار اليازوري العلمية.  ،البحث العلمي: الكمي والنوعي(. 2010) إميان، السامرائي ، قنديلجي، عامر -
) ترمجة: عالم  منظور موسع يف املنهجية والتصميم : البحث النوعي يف علم النفس (. 2007، لوسي )ايرديل ، جيان،رودس، بول ، كامك -

 . القاهرة : دار الفكر العريب.(حممود ، صالح الدين 
 

- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 

Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, MA: Pearson. 

https://www.abjjad.com/author/2807169040/%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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-Gurnsey, R.(2018). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 

Estimation. London: SAGE Publications. 

- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with practice. New York: 

The Guilford Press.    

-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity 

with quantitative & qualitative approaches. London: sage. 

-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 

Introduction. London: SAGE Publications. 

-Murray, R. (2011). How to Write a Thesis (3th ed.). New York: McGraw-Hill.  

-Shadish, W. R. Cook, D. C. Campbell, T. D. (2002). Experimental and Quasi-Experimental 

Designs for Generalized Causal Inference. (2ed ed.) New York: Boston. 

- Walliman, N. (2011). Research Methods: The Basics. London: Routledge. 

 

  أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. 2 

 International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods (IJQQRM)- 

Journal of Mixed Methods Research - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Qualitative Research Journal 

  . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

http://journals.sagepub.com/home/mmr  

-qualitative-and-quantitative-of-journal-http://www.eajournals.org/journals/international-

 ijqqrm-methods-research 

https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qrj- 

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, 

Sage, Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
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  على حسب االحتياج :اإلحصائية الربامج و  ،موضوعات املقرر جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على -

-SPSS 

software-statistics-https://www.ibm.com/analytics/spss 

- SAS 

https://www.sas.com/en_us/home.html 

-Minitab 
trial/-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 املرافق املطلوبة .ثث
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 لكل طالب حاسب آيلجهاز نظام صويت متكامل، ، وعادية، جهاز عرض ، سبورة ذكية متحرك مقعد  20 -

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .8
  طالب 20يتسع لـ  ، معمل حاسب آيلطالب 20تتسع لـ قاعة دراسية  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .9
 SPSS, SAS, Minitabالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .10

  رقميمعمل علم النفس ال -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .أأ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .بب
 بطاقات التطبيق العملي. -استمارة تقومي املقرر.                            -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -الراجعة والسريعة ابجتاهني.   التغذية  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -                .LEARNمنوذج  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تت
 .الفصلية للطالب التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير تقييم ابلقسم للمشاركة يف ألعضاء هيئة التدريس  ورشة عمل – .ثث

https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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 .املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً  بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .جج
 إجراءات تطوير التدريس: .حح
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف  :هيئة التدريستكوين جمتمعات التعلم يف إطار  - .خخ

 ، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( يف التدريس
 .املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةمن خالل  ألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .دد
 منها.عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة  ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .ذذ
.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ، - .رر

     بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .زز

 عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو 
 .لقسمابجمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج  - .سس
 .ابلقسم من ذوي التخصص بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .شش

 .أخرى جبامعات املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمع النهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .صص
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ضض
 املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديثتكوين جمموعات الرتكيز من  - .طط

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
املراجعة الداخلية لعمادة  تقرير ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمن قبل وإجراءات تطويره مراجعة تقييم املقرر  - .ظظ

  واألخذ هبا. التطوير واجلودة النوعية
املراجعة الدورية ، مع  ةحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقًا للمعطيات احلديث - .عع

 .لنتائج تقرير املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها، مع  -

Analysis  استنادًا ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االسرتاتيجيسس التخطيط أل 
 .الوطينلالعتماد 

 

 ................................................................................................ اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 تصميم البحوث شبه التجريبيةتوصيف مقرر: 
 إعداد:

 ايسر عبدهللا حفين حسند.         ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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 منوذج

 املقرر الدراسيتوصيف 
 

 حتليل البياانت ابحلاسب اآليل اسم املقرر:  

  (  2-0206641)نفس  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-2-22اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .خ
 (  2-0206641 )نفس  حتليل البياانت ابحلاسب اآليلاسم املقرر الدراسي ورمزه:  .15
 ساعتانعدد الساعات املعتمدة:  .16
، ماجستري إحصاء، متطلب كلية القياس والتقومي ماجستريالربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  .17

 يف الدكتوراة، الدبلوم العايل يف القياس والتقومي جلميع األقسام
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوى الرابعالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .18
 بيقي، اإلحصاء االستداليلاإلحصاء التطاملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .19
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .20
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي  .21

 )العابديه،الزاهر(. املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 احملاضرات التقليديةقاعات  .ع
 :100 النسبة% 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ف
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ص
    

  النسبة:  ابملراسلة .ق
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  النسبة:  تذكر أخرى .ر
 

 تعليقات:

 

 
 األهداف .د

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم إكساب الطالب املهارات العملية الالزمة لتحليل بياانت األحباث الكمية ابستخدام 

 . SPSSاالجتماعية

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

ااتملعاصرة التطور  املقرر ملواكبةمتابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موضوعات  ▪
 ال.يف هذا اجمل

 .وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة  ▪

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .د

 وصف عام للمقرر:

، ويشمل ذلك قوائم احلزمة وملفاهتا وشاشاهتا الضرورية للتشغيل، SPSSحزمة برامجيتناول املقرر حتليل البياانت ابحلاسب اآليل ابستخدام 
، يةالالابرامرت ( واالختبارات F(، واختبار )Tويشمل أيضا األوامر اهلامة حلساب اإلحصاءات الوصفية، وإعداد الرسوم البيانية، واجراء اختبار )
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وحساب معامل االرتباط ومعامالت الثبات املختلفة، مع التأكيد على حسن استخدام اخليارات الداخلية للشاشات الفرعية، ابإلضافة إىل 
 .Syntaxتدريب الطالب على استخدام األوامر يف انفذة 

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 التدريسساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 حصاءمة ملفاهيم أساسية يف القياس واإلمراجعة عا
 .أنواع املتغريات ومستوايت القياس •
 مقاييس النزعة املركزية، مقاييس التشتت، معامالت االرتباط واالحندار •
 اختبار الفروض. •
 الصدق والثبات . •

1 2 

 :SPSSتشغيل 
، Data البياانت، View، العرض Edit، التحرير File: ملف احلزمةقوائم  •

 .Transformالتحويل 
 ، ملف املخرجات Data File: ملفات البياانت للحزمةامللفات األساسية  •

Output File ، ملف تكوين األوامر اإلشارة إىلSyntax File . 
 العرضفي احلزمة: عرض البياانت، عرض املتغريات. شاشات •

4 8 

 :Analyzeقائمة 
 Reportsاألمر  •
 Descriptive Analysisالوصفي: األمر  اإلحصاءتطبيقات  •

1 2 

 :اختبار الفروض الفارقة
 Compare Meansاألمر  •
 General Linear Modelاألمر  •
 Nonparametric Testsاألمر •

4 8 

 Regression 1 2، األمر  Correlateمر األحساب االرتباط:
 Scale 1 2مر األحساب الثبات:

 2 1 الرسوم البيانية : Graphقائمة
 Syntax    2 4انفذةاستخدام 

 15 30 
 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
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 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 
ساعات التدريس 

 الفعلية
معمل احلاسب  - 2

 اآليل
 اختبار هنائي عملي 2 28

 
32 

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت اإلضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .18
 أسبوعيا.ساعتان  

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .19
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقر اثلثاً  -

 لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م

 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 1

 أسلوب احملاضرات .SPSS حزمة يف البياانت وتعديل دخال إ أسس يعرف  6 -1
 أسلوابلتعلم النشط

 تكليفات فردية
 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية .الوصفية اإلحصاءات حلساب األساسية األوامر يعرف  7 -1
 علميتقرير 

 اختبار عملي هنائي
 Descriptiveاالمر حتت الفرعية األوامر خمرجات بني يقارن  8 -1

Statistics. 
 تكليفات فردية

 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية .يعرف أوامر الرسوم البيانية  9 -1
 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية االختبارات البارامرتية والالابرامرتية. اجراء أوامر يعرف  10 -1
 علميتقرير 

 اختبار عملي هنائي
 علميتقرير  شاشةكألمر. يف االساسية الداخلية اخليارات استخدامات يفهم  11 -1

 اختبار عملي هنائي
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 انفذة يف األساسية فروضها اختبار بعد لإلحصاءة املناسبة القيمة مييز  12 -1

 املخرجات.
 علميتقرير 

 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية الداخلية. خبياراته الثبات حساب أمر خمرجات يستوعب  13 -1
 علميتقرير 

 علميتقرير  وخياراته. ارتباط األمر استخدام طريقة يفهم  14 -1
 اختبار عملي هنائي

 اختبار عملي هنائي حبثي. فرض اختبار طريقة يدرك  15 -1
 املهارات املعرفية 2
 : SPSSيقوم ما يلي ابستخدام ن يتوقع من الطالب أ 

 تكليفات فردية أسلوابلتعلم النشط الوصفية.جيري حساابت اإلحصاءات   12 -2
 علميتقرير 

 اختبار عملي هنائي
 يطبق أوامر الرسوم البيانية املناسبة.  13 -2
 .البارامرتيةجيري اختبارات الفروض اإلحصائية   14 -2
 .الالابرامرتيةاختبارات الفروض اإلحصائية جيري   15 -2
 معامالت االرتباط الثنائية.حيسب   16 -2
 حيسب معامالت الثبات املختلفة.  17 -2
 .يف تقرير حبثي SPSSيكتبمخرجات برانمج   18 -2

 تكليف مجاعي أسلوب التعلم التعاوين وينفذها Syntaxيكتب أوامر تعديل البياانت يف انفذة   19 -2
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 أسلوب التعلم النشط .يسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه، وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إليه  6 -3
 أسلوب التعلم التعاوين

 تكليفات فردية
 أقرانه.يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل   7 -3 تكليف مجاعي

 .زمالئهيشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة   8 -3
 يتفاعل مع أقرانه، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب.  9 -3
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يف أداء العمل املكلف به وينجزه يف وقته احملدد. يتحمل املسؤولية  10 -3

 تقرير علمي
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط .مبرونة اآليل حلاسب جهازا ستخدمي  4 -4
 وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي.يستخدم التقنية   5 -4 تقرير علمي

 يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف عرض تكليفاته.  6 -4
 يف حتليل البياانت بكفاءة. SPSSزمة برامجيستخدحم  7 -4

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5- 2  - - - 

 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %25 الفصلعلى مدار  فردية  تكليفات  1
 %15 15األسبوع  مجاعي تكليف  2
 %30 يف هناية الفصل  اختبار عملي 3
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 %30 14األسبوع  تقدمي تقرير علمي )حبث كمي(. 4
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ز

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 .مع طلباهتم واستفساراهتم وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل -
 توظيف وسائل التواصل االجتماعي )مثل جمموعات الواتساب( يف تقدمي االستشارات للطالب. -
 الربيد االلكرتوين للتواصل بني الطالب وعضو هيئة التدريس.استخدام  -

 مصادر التعّلم .جج
 :أدرجالكتباملقررةاملطلوبة. 1

 . عمان:  دار الفكر .SPSSحتليل البياانت ابستخدام برانمج (.  2004أبو سريع ) رضا عبدهللا •
 . مكة: جامعة أم القرى.SPSSالتحليل االحصائي للبياانت ابستخدام برانمج(. 2009شراز، حممد صاحل ) •

 .األردن: داروائلللنشر . SPSSالنظاماإلحصائي. (2009 الزعيب،حممدوالطالفحة،عباس) •
 . الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنيةمقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليلهـ(.  1428عز حسن عبد الفتاح  )  •
 . عمان: دار املسرية .(SPSSمقدمة يف اإلحصاء )مبادئ وحتليل ابستخدام (. .2008حممد صبحي و عدانن حممد عوض ) •
)معاجلة البياانت مع اختبار  SPSSحتليل البياانت اإلحصائية ابستخدام الربانمج اإلحصائي (. 2005حممود مهدي البيايت ) •

 . عمان: دار حامد .شروط التحليل وتفسري النتائج(
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3

• SPSS Survival Manual 

• http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_usin

g_SPSS.pdf 

• https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/spss_basics.pdf 

• https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-

data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf 

• http://www.Spss.com 

 . مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:4
 .SPSSاإلحصائيةللعلوماالجتماعيةالربامج ة حزم

 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 
 املرافق املطلوبة .حح

http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf
http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf
https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/spss_basics.pdf
https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf
https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf
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بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 
 جهاز حاسب آيل20مقعد،  20املتاحة، وغريها(:الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .11
 ا.طالب 20يل يتسع ل آمعمل حاسب 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .12
 .SPSS اإلحصائيةللعلوماالجتماعيةالربامج ة حزم، Data Showجهاز عارض البياانت 

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثالً  .13
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .خخ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .غغ

 تقومي املقرر
 األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل  .فف

 .تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس
 إجراءات تطوير التدريس: .قق
 .التوصيات الواردة فيهوالتطوير بناء على  وتقييماته جعة تقرير املقررمرا
بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  .كك

تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 
 أخرى(:

 .تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني
 اسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدر  .لل
 التوصيات الواردة فيه.والتطوير بناء على  وتقييماته جعة تقرير املقررمرا

 

 
  

 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق الربانمج:
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