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  :الدراسية توصيف املقررات 4 /1 /4
 منوذج 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 طرق البحث العلمي :اسم املقرر  

 (  3-0206611نفس ) 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

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريف .أ
 (  3-0206611) نفس  طرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 املاجستري والدبلوم العايل يف القياس والتقومي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

 عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( )يف حال وجود مقرر

  املستوى األول: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .4
 ال يوجد  . 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 .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

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية اخلاصة مبناهج وطرق البحث العلمي

ستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، )مثل االاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية ملناهج وطرق البحث العلمي يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -

 ت املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص.متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعا -

  استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة مبناهج وطرق البحث العلمي. -

 يئة التدريس والطالب.املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء ه -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
دليل  يف النشرة التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة وصف املقرر الدراسي  .ج

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

جلمع وحتليل  يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبناهج وطرق البحث العلمي، وتدريبه على كيفية استخدامها وتطبيقها، وحتديد املنهج البحثي املالئم -
 ، وكتابة التقرير النهائي للبحث.البياانت، ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها وتفسريها

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1   جودته( -جماالته  –خصائصه  –أهدافه  –البحث العلمي ) مفهومه
املدخل إىل  -واإلجنليزيةمستخلص الدراسة ابللغة العربية  -خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي ) عنوان الدراسة 

ملخص   –عرض نتائج الدراسة وتفسريها  –منهج وإجراءات الدراسة  -اإلطار النظري والدراسات السابقة-الدراسة
 املالحق (   –مراجع الدراسة  -نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث املقرتحة

3 9 

 3 1 نهج التجرييب(امل –املنهج التارخيي  –مناهج البحوث العلمي )املنهج الوصفي 
 3 1 العاملية ( –التنبؤية  –التفاعلية  –صياغة الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها ) االرتباطية 

حتليل  –املقابلة  –املالحظة  –االستبيان  –واملقاييس  تطرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث الكمية ) االختبارا
 احملتوى( 

1 3 

 3 1 البحوث شبه التجريبية( –البحوث االرتباطية –البحوث السببية املقارنة –)البحوث املسحيةتصميمات البحوث الكمية 
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 3 1 معايري تقوميها( –حتدايهتا  –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث النوعية ) خصائصها 
 3 1   يل الواثئق(.حتل –املالحظة املتعمقة -طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث النوعية )املقابلة املتفاعلة 

 3 1 خطوات إحراء البحوث النوعية
 3 1 البحث التحليلي( –البحث االثنوجرايف  –تصاميم ومناهج البحث النوعي )البحث التارخيي 

 3 1 معايري تقوميها( –حتدايهتا –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث املختلطة ) خصائصها
 3 1 قوميها.املختلطة وت املناهج دراسة إجراء خطوات

 3 1 كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي. 
 APA 1 3التوثيق يف قائمة املراجع ( وفقا  لـ –التوثيق يف البحث العلمي ) التوثيق يف املنت 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجد :( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا  الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3

 

 الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار  .4
 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.أوال   -
 ع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضاثنيا   -
ة ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملي: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 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 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :علىأن يكون قادرا   الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 .ناهج وطرق البحث العلميأن يتعرف على األطر العلمية مل 1-1

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 -االختبارات القصرية  -
 بارات النصفيةاالخت

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يذكر خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي. 1-2
 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها. 1-3
 طةوالنوعية واملختل أن يتعرف على تصاميم ومناهج البحوث الكمية 1-4
والنوعية  أن يستعرض طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث الكمية 1-5

 واملختلطة.
  .املناسب البحثي املنهجاختيار  شروطمعايري و  أن حيدد 1-6
 أن يتعرف على كيفية كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي 1-7

 املهارات املعرفية 2
لتحديد املنهج البحثي األمثل لتحليل أن يصمم خمطط لسري العمليات  2-1

 البياانت على اختالف أنواعها. 
 العصف الذهين  -
 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على تصميم 

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

صفية قاعدة أداء و 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

أن حيدد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الصحيح للمنهج البحثي  2-2
 األكثر مالئمة.

أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات البحوث الكمية والنوعية واملختلطة  2-3
 ويفسرها. 

از اخلاصة أبنشطته وواجباته أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجن 2-4
 ومشاريعه. 

، حلل مشكالت معقدة فعالمع أقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل  2-5
 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 .وسعيه الستثمارها إجيابيا  وقدراته أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه  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(
الذايت، وتقومي التقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي كل

من )األنشطة ومهام األداء 
 –مهارات االتصال  –

مهارات العالقات 
حتمل  –الشخصية 

، والعمل ضمن املسؤولية
 فريق(

 يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األخالقية املعقدة ويصدر أحكاما  أن  3-2
 عادلة وصحيحة.

 أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد 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 أن يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األ 3-5

 يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.
أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع  3-6

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل املسؤوليةأن  3-7

 وقت احملدد.معه، وينجزه يف ال
، يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
أن يستخدم املهارات املتصلة بتحديد املهمات والعمليات اليت تتطلبها  4-1

كالت وكيفية اختيار املنهج البحثي املالئم لفحص هذه صياغة املش
 املشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها ومن مث تقييم النتائج.

 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 كل

من ) األنشطة ومهام 
مهارات  –األداء 

ت مهارا –االتصال 
تقنية املعلومات 
 ( واملهارات العددية

أن حيسب أحجام العينات يف البحوث الكمية يف ضوء الطرق اليت مت  4-2
 SPSSيدواي  وابستخدام برانمج  دراستها

منهج كل املناسبة لابستخدام الربجميات احلاسوبية  البحثية بياانتالحيلل أن  4-3
 حبثي من املناهج البحثية اليت مت دراستها

املتحصل عليها كمخرجات  والنتائج ظاهرةعمق ال عن تقريرا وافيا   أن يُعد 4-4
  للبحوث الكمية والنوعية واملختلطة

مشروعا  حبثيا ابلتعاون مع جمموعته الستخدام منهج حبثي مالئم ينجز أن  4-5
ملعاجلة بياانت يتم تطبيقها فعليا ، ويكتب تقريرا  وافيا  عن املشروع، ويعرضه 

 من أستاذ املادة وأقرانه.يف احملاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة 
أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد  4-6

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث  4-7

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات
 (وجدت لنفسية احلركية )إناملهارات ا 5

5-1  

أن يؤدي الطالب عرضا  لنماذج من مناهج البحث املختلفة )الكمية  -
والنوعية واملختلطة ( وحتليلها للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم 

 تصاميمها يف ضوء األهداف اليت ترمي لتحقيقها  
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
لتعلم التعاوين، أو مركزية املتعلم مثل ا

التعلم النشط، املعتمدة على تصميم 
 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي الدقة

يف تصميم وتناول عناصر 
املنهجية اليت اختريت 

 لتناول املشكلة.
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

ته من التقييم نسب األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %5 15 خمتلط ( ومناقشة نتائجه وتفسريها –نوعي  –تقدمي تقرير علمي إلجراءات حبث )كمي  3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي  4
 %15 8 ختبار  منتصف الفصل الدراسيا 5
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 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  يتوقع أن 
 وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم. -
 عضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه..تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي ل -

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2006أبو عالم، رجاء حممود ) -
 . القاهرة: عامل الكتب.عاجلة بيناهتا إلكرتونيا  تصميم البحوث الكيفية: وم(. 2006زيتون، كمال عبداحلميد ) -
. عمان مدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس(. 2007عباس، حممد خليل، نوفل، حممد بكر ، العبسي، حممد مصطفي، أبو عواد، فرايل حممد ) -

 : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة. 
 ي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بيت األفكار الدولية.(. البحث العلم2001عليان، رحىب مصطفى ) -
 دار االعصار العلمي . عمان:البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفس(. 2014) خالد حممد، أبو شعرية ، يوسف عبد القادر، أبو شندي ، اثئر أمحد، غباري -

 للنشر والتوزيع.
 ان: دار اليازوري العلمية. عم البحث العلمي: الكمي والنوعي،(. 2010، السامرائي، إميان ) قنديلجي، عامر -
) ترمجة: عالم ، صالح الدين  منظور موسع يف املنهجية والتصميم : البحث النوعي يف علم النفس (. 2007، لوسي )ايرديل ، جيان،رودس، بول ، كامك -

 حممود (. القاهرة : دار الفكر العريب.
- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 

Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, MA: Pearson. 

-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.  

- 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 - 

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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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 )    

 تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد . 4

  جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

-SPSS 

software-statistics-www.ibm.com/analytics/spsshttps:// 

 توجد برامج حاسوبية ميكن أن تساعد يف حتليل البياانت النوعية مثل: -

  Transanaبرانمج للبياانت املسجلة صوت وفيديو  -       

https://www.transana.com/ 

 Nvivoانمج للبياانت املكتوبة بر  -

https://www.qsrinternational.com/nvivo/home 

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرانمج  -

https://www.maxqda.com/ 

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.transana.com/
https://www.transana.com/
https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/
https://www.maxqda.com/
https://www.maxqda.com/
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  QSR N6برانمج  -

Windows/dp/B008443A7E-Software-Analysis-Data-ativehttps://www.amazon.com/Qualit 

 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 املرافق املطلوبة .و
ي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراس

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب 20 -

 ضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملا .1
  طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 20قاعة دراسية تتسع لـ  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
  معمل علم النفس الرقمي -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س

 قرر.استمارة تقومي امل -
 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
 التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب . ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم – .ص
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حمليا  وإقليما . بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .ض
 إجراءات تطوير التدريس: .ط
بني النظراء )األقران( يف  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف التدريستكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة  - .ظ

 ، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.التدريس
 .لندوات واملؤمترات العلميةمن خالل  املشاركة يف األعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .ع
 عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .غ
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حداث تعديالت يف حمتوي املقرر بناء على استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إ - .ف
     نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .ق
 بات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواج

 ابلقسم.جمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج  - .ك
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .ل
 .أخرى جبامعات املقرر مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات ينة من عالتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .م
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ن
ر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث ووضع تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقر  - .ه

 خطط التحسني املستقبلية.
ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة التطوير  املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .و

  واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج تقرير ، مع  ةيث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقا  للمعطيات احلديثحتد - .ي

 .املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن عبئتها، مع تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بت -

Analysis  استنادا  ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االسرتاتيجيسس التخطيط أل 
 .الوطينلالعتماد 

 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 مالحظة: هذا املقرر متطلب كلية ضمن قسم علم النفس
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

   الفن اإلسالمي اسم املقرر:  
 2-0204611 ترف   رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-4  اتريخ التوصيف:
 الرتبية الفنية-الرتبية القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 2-0204611ترف  الفن اإلسالمي . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1
 ساعتان 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 املاجستري يف الرتبية الفنيةنه املقرر الدراسي: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضم3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 (: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت5
 ملتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات ا6
  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .و

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ز
    

 - النسبة: - وعن طريق اإلنرتنت( تعليم مدمج )تقليدي .ح
    

 - النسبة: - ابملراسلة .ط
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ي
 

 تعليقات:

 األهداف .ث
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 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1
 عليها.التعرف على فلسفة ومجالية الفن اإلسالمي اليت قام  أ.

 اإلسالمي.الوصول إىل املكوانت واملفاهيم اليت بين عليها الفن  ب.
 اإلسالمي.التعرف على طرق البحث يف الفن  ج.
 املسلم.وبناء شخصية الفنان  اإلسالمي،مناقشة أثر العقيدة يف تكوين الفن  د.
 وفنونه.مناقشة أثر الفن اإلسالمي على حضارة الغرب  ه.
 وتفرده.التعرف على اصالة الفن اإلسالمي  و.
 االسالمي.ة املستلهمة من الفن استعراض ومناقشة مناذج من الفنون املعاصر  ز.

 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
عن طريق استخدام  اإلسالمي،على االحباث، واملقاالت اليت تتطرق للفن  واالطالع املعلومات،صول على حتفيز الطالب والطالبات على احل أ. 

 العالقة.والروابط ذات  )االنرتنت(الشبكة العنكبوتية 
 واجلمالية.لفلسفية يطرح من نظرايت تفسري ظاهرة الفن اإلسالمي وأسسه ا فيماتطبيق مهارات التفكري الناقد يف مناقشة القضااي املؤثرة  ب.
وكذا االطالع  ابلفنون،ودور العرض املهتمة  اإلسالمي،التواصل مع املؤسسات التعليمية واملتاحف احمللية واإلقليمية والدولية املهتمة ابلفن  ج.

دولية مثل مسابقة اجلميل للفن واملسابقات ال به،والبيناليات اخلاصة  االسالمية،مثل مهرجاانت الفنون  والدولية،على الفعاليات االقليمية 
 املعاصر.اإلسالمي 

 االسالمي.االطالع على كل ما هو جديد يف جمال الفن  د.
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ح
 وصف عام للمقرر:

ية والسياسية يهدف املقرر إىل التعرف على األسس اجلمالية والفلسفية للفن اإلسالمي، ودراسة اتريخ الفن اإلسالمي يف السياقات الثقافية والدين
 واالقتصادية واجملتمعية، كما يهدف هذا املقرر إىل مناقشة القضااي املتعلقة ابلفن اإلسالمي وخصائصه، وطرزه عرب العصور اإلسالمية.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

عليها الفن اإلسالمي، مناقشة األسس الجمالية والفلسفية التي قام  •
 كالتصحيف والتحوير واالبتكار والبعد عن المحاكاة. 

مناقشة نقاط االلتقاء واالختالف بين قيم الفن اإلسالمي وقيم الفن الحديث  •
 والمعاصر.

قراءة الفصل األول من كتاب الفن اإلسالمي )قراءة تأملية لفلسفته  •
 وخصائصه الجمالية( الواحد المتعدد التجليات.

2 4 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 كيفية قراءة الفن اإلسالمي. •
 االستعداد لقراءة الفن اإلسالمي. •
 إيقاظ لغة العين. •
 التوحيد. •
 التوافق بين الفن والدين. •
 االصغاء للذوق. •

2 4 

مناقشة قضية غياب الموضوع في الفن اإلسالمي كأحد أهم خصائص الفن  •
 اإلسالمي.

 مي.مناقشة قضية غياب الموضوع كمبدأ جمالي في الفن اإلسال •
 استعراض ومناقشة عنصر هامشي الفن اإلسالمي. •
 الزمان والمكان في الفن اإلسالمي. باستعراض ومناقشة غيا •
 استعراض ومناقشة الموضوع في فن المنمنمة اإلسالمية. •

2 4 

 الفن اإلسالمي فن بال فنانين. •
 استعراض ومناقشة ظاهرة غياب انا الفنان في الفن اإلسالمي. •
 نان وظهور الفن اإلسالمي كفن جماعي.مناقشة غياب الف •
 مثل من فن المنمنمات. •
 مثل من فن السجاد. •
 مثل من فن أشغال الخشب. •
 قراء الفصل الخامس )توزيع مواضيع البحث األول على الطالب(. •

2 4 

 الطبيعة والتجليات الجمالية في الفن اإلسالمي. •
 الطبيعة كموضوع في الفن اإلسالمي. •
 الطبيعة كلغة. •
 عة والعمارة اإلسالمية.الطبي •

2 4 

 السمات الموحدة للفن اإلسالمي. •
 االتقان في الفن اإلسالمي. •
 اسلوب الخيط والرمي، المستقيم والمنحني. •
 االتقان والجمال في الفن اإلسالمي. •
 المادة كشاهد اتقان في الفن اإلسالمي. •
 توزيع مواضيع البحث النهائي على الطالب. •

2 4 

 سالمي.الوظيفة في الفن اإل •
 وظيفة الفن اإلسالمي كسمة مميزة له. •
 وظيفة الفن بين جمالية الفن الغربي وجمالية الفن اإلسالمي. •

1 2 

 استلهام الفن اإلسالمي في الفن المعاصر. •
استعراض محاوالت الفنانين العرب واألجانب في استلهام جمالية الفن  •

 اإلسالمي.
سالمي في أعمال معاصرة في استعراض مسابقة الجميل الستلهام الفن اإل •

 دورتها االولى والثانية.
 متاحف الفن اإلسالمي ودورها التربوي والتثقيفي. •

2 4 

 استعراض بحوث الطالب. •

 مناقشة بحوث الطالب والتعليق عليها. •
1 2 

 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

ــ 32 ساعات التدريس الفعلية ــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــ  32 ـــــــــــ

ــ 32 ملعتمدةالساعات ا ــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــ  32 ـــــــــــ
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ساعات 4 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة  .8

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .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.وال  أ -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم اثنيا   -
خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومياثلثا   -

 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 جات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمر  م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 

 املعرفة 1
 كتابة التقارير. احملاضرة والعروض البصرية. اإلسالمية.التعرف على الفلسفة اجلمالية اليت قامت عليها الفنون   1 -1
 الوقائع احلرجة. احلوار واملناقشة. .أمهية معرفة تطور الفنون اإلسالمية وعالقتها بعقيدة التوحيد إدراك  2 -1
 الكتابة النقدية. التفكري الناقد. .إدراك أمهية دراسة الفن اإلسالمي كظاهرة عاملية  3 -1
 ز.ملف اإلجنا التعليم التعاوين.   .إدراك ودراسة بعض الظواهر اخلاصة ابلفن اإلسالمي  4 -1

 املهارات املعرفية 2
 ملف اإلجناز حل املشكالت إدراك أمهية معرفة التطور التارخيي للفن اإلسالمي  1 -2
 الكتابة النقدية. التفكري الناقد. إدراك مفهوم الفن اإلسالمي.  2 -2

 ملف اإلجناز. احلوار واملناقشة. إدراك نظرية الفن اإلسالمي.  3 -2
 سؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل امل 3

 احلرفية(. والفنون  )العمارةالقدرة على التمييز بني القيم اجلمالية ألنواع الفن اإلسالمي   1 -3
 التقومي املستمر. احلوار واملناقشة.  

 كتابة التقارير التعليم الذايت. .القدرة على التمييز بني القيم اجلمالية املختلفة لكل مدرسة من مدارس الفن اإلسالمي  2 -3
 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية مهارات 4

 كتابة التقارير. التعليم التعاوين. التفاعل مع املواضيع املطروحة والنقاش واحلوار وتنمية تقبل الرأي األخر.  1 -4
 كتابة التقارير. التعليم التعاوين. العمل ضمن فريق وتنفيذ املشروعات املختلفة.  2 -4
 التقومي املستمر. التعليم الذايت. اجلهد.تنظيم الوقت وتوزيع   3 -4
 قائمة املعايري. تقييم األقران. النقد والتقييم اجليد لألعمال الفنية.  4 -4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمر  م
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5- 1  - - - 
 

 .................................................... .................... 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(
نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه

 التقييم النهائي
 %10 مستمر كل أسبوع.  -اإللقاء والعرض  1
 %10 مستمر وتطويره. اجتاهنقد نظرية/ 2
 %20 (9األسبوع ) تقدمي حبث خمتصر. 3
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ
رشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإل

 (. الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع
 الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس، )تبعا  جلدول أستاذ املقرر(.  -1
 لكرتوين. تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة الربيد اإل -2
 تفاعل عضو هيئة التدريس خارج اجلامعة مع الطالب بواسطة وسائط التواصل االجتماعي.   -3
 املتابعة من عمادة الكلية ورائسة القسم. -4

 مصادر التعّلم .ي
 املطلوبة:أدرج الكتب املقررة -1

مجة عبد الودود العمراين. أبو ظيب: دار (. تر 1250-650(. الفن اإلسالمي والعمارة )2012إتنغهاوزن، ريتشارد، وآخرون ) -
 الكتب الوطنية.

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 م ـ الفن اإلسالمي ـ دار طالس ، دمشق .1998البهنسي ، عفيف ،  •
 لفكر ، دمشق .م ـ الفن العريب االسالمي يف بداية تكوينه ـ دار ا1983البهنسي ، عفيف ،  •
 م ـ مجالية الفن العريب ـ عامل املعرفة ، الكويت .1979البهنسي ، عفيف ،  •
 م ، ترمجة د. موسي ـ الفن اإلسالمي ـ أمحد ، دار صادر ، بريوت ، لبنان .1966كونل ، أرنست ،  •
 م ـ الفن اإلسالمي ـ دار القلم ، دمشق .1990الشامي ، صاحل أمحد ،  •
 م ـ الفنون اإلسالمية ـ دار املعارف ، القاهرة ، مصر .1982. س ، دمياند ، م  •
 م ـ التصوير اإلسالمي ـ الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة، مصر .1991فرغلي ، أبو احلمد حممود ،  •

*Arnold, T,W.: painting of Islm, A study of the place of pictorial Art in Muslim Culture, Clarendon press, 
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Oxford,1928. 
 *Duesseldrf. Islmische Keramik,1973                                                                               . 
 *Kuehmel, E. Miniaturmalerei in. Islmischen Orient.Berlin, 1922                                    . 

  * Lane, A . Early Islmic pottery . london, 1947                                                                   . 
  * Schulz, p. u. Die persisch-islamiche miniaturei Leipzig, 1914. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 

  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 املرافق املطلوبة .أأ

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .4
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 تتسع لعشرين طالب. قاعة دراسية
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .5

 قاعة دراسية تتسع لعشرين طالب.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .6

 سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل عرض،جهاز 
 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذاها: مثالً مصادر أخرى )حدد .7

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .بب

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (1
 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 جعة والسريعة ابجتاهني.التغذية الرا -
 Plus/Deltaالراجعة. أداة التغذية  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (2
 للطالب.يع والتقارير الفصلية ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشار -
 .تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً  -

 إجراءات تطوير التدريس: (3
ة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهم -

 واالستشارات بني النظراء )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
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 يف الندوات واملؤمترات العلمية. خالل املشاركةإجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من  -
ت تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس حضور دورا -

 لالستفادة منها.
..اخل مع إحداث ، والتعلم التعاوين النشط،املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم  ةالتدريسياستخدام أحدث الطرق  -

 ئج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.    تعديالت يف حمتوي املقرر بناء على نتا
: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  (4

مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 
  أخرى(:

 مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمتمعات التعلم ابلقسم. -
 تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي التخصص. -
 قران( يف تدريس املقرر جبامعات أخرى.التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األ -
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (5
تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت  -

 يث ووضع خطط التحسني املستقبلية.الالزمة للتطوير والتحد
مراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير  -

 املراجعة الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا. 
مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثة، حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من  -

 الدورية لنتائج تقرير املقرر والربانمج. مع املراجعة
 

 

 اسم منسق الربانمج:

 هللا دخيل هللا الثقفي دد. عب 

      

 1440-2-5 التاريخ       التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 الفنية   الرتبية يف معاصره قضااي  املقرر:اسم   
 0204612 -2ترف    رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-2- 6      اتريخ التوصيف:
 الرتبية الفنية -الرتبية القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 0204612 -2ترف   الفنية الرتبية يف معاصرة قضااي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 إجباري نظري ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 املاجستري يف الرتبية الفنية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

    من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً 
 األوىل، املستوى األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
   . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
  ابلعابديه الرئيسي املقر  املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرر، إن مل يكن يففرع أو فروع تقدمي . 7
 . 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
    

 - نسبة:ال - ابملراسلة .ن
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .س
 

 تعليقات:
 .احلديثة التقدميية والعروض احملاضرة-
 .االسئلة اسلوب-
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 .منهجية احباث كتابة-
 (األنرتنت)الدولية املعلومات شبكة خالل من الذايت التعلم اساليب استخدام

 (.power point) برانمج مثل احلاسوبية الربامج-
 .لعلميا واحلوار املناقشة-

 األهداف .ح
 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1

 .الفنية والرتبية ابلفنون العالقة ذات النظرية األحباث وكافه( الفنية الرتبية يف معاصره قضااي) تتناول اليت النظرية واألحباث الدراسات على الرتكيز
 . الفنية الرتبية يف معاصره قضااي يف واجلمالية النقدية الدراسات خالل من اإلبداعي التفكري مهارة الطالب ينمى-
 .     قضية مناقشه-
 . علي التعرف-
 .  يف حمدده لنقاط ابلدراسة التعرض-
 .  قضااي على التعرف-
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2

  ات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  اإلنرتنت، والتغيري 
 .العلمية املعرفة إدراك يف احلديثة االسرتاتيجيات استخدام

 الفنية الرتبية يف معاصره قضااي جمال يف االحباث على واالطالع املعلومات، على احلصول على والدارسات الدارسني حتفيز -
 .ابملقرر   املتصلة املعارف جلمع املعلومات وقواعد العالقة، ذات والروابط ثالبح حمركات استخدام خالل من ،
 .  واخلربات املعلومات تبادل من واالستفادة الفنية الرتبية يف معاصره قضااي  بقضااي املهتمة التعليمية املؤسسات مع التواصل-
 .التقدميية العروض- 
 .الفنية الرتبية يف معاصره قضااي جمال يف احلديثة ميةالعل والبحوث املستجدات على املستمر االطالع-
 .واجلامعة الكلية مكتبه يف ابجملال اخلاصة املراجع عدد زايدة-
 وعامليا حمليا احلديثة واالحباث الداخلي، التقومي( نتائج على بناء املقرر أستاذ قبل من املقرر حمتوى لتحديث تصور وضع -
 (.اجملال هذا يف
 .وعاملية وإقليمية حملية أخرى جامعات يف تقدميه يتم مبا املقرر اتمفرد مقارنة -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 طلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املوصف املقرر الدراسي  .خ
 وصف عام للمقرر:

 . الفنية الرتبية يف املعاصرة النظرايت على التعرف
 .اجملتمع وقضااي املعاصرة التشكيلي الفن ابجتاهات التعريف-
 . الفنية االعمال وعرض الفين االنتاج كيفية  دراسة -
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 . الفنية والوسائط والتقنيات العمليات وتطبيق بفهم لتعرفا-
 . والوظيفية البنائية املعارف ابستخدام التعريف-
 .احلديث والفكر الوسائط عل يعتمد الذي التشكيلي الفن استلهام كيفية  دراسة-
 على واحملافظة اجملتمع بقضااي الفنان التزام بفكرة مرتبطة جديدة تشكيلية لغة استحداث يف تفيد مادة املعاصرة والفلسفات املفاهيم استعراض-

 .التغريب مواجهة يف اهلوية
  املعاصرة الفنية اعامله خالل من اجملتمع قضااي ابراز يف السعودي التشكيلي الفن جناح دور دراسة -
 . ابململكة االجتماعية القضااي ابراز يف املعاصرة االساليب ابستخدام التعريف-
 . املتنوعة املوضوعات ذات االجتماعية للقضااي املعاصر السعودي التشكيلي نالف جتسيد -
 . املعاصرة ابلتكنولوجيا ربطه اساليب طرق وتوضيح املعاصر التشكيلي الفن تطور عن الكشف-
 . االجتماعية املشكالت بعض على الضوء القاء-
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11
 ساعات التدريس  بيععدد األسا قائمة املوضوعات

 ساعتان نظري 1 .معاصرة في التربية الفنية النظريات الالتعرف على 

 ساعتان نظري 1 .اتجاهات الفن التشكيلي المعاصرة وقضايا المجتمعالتعريف ب 

 ساعتان نظري 1 .فهم وتطبيق العمليات والتقنيات والوسائط الفنية التعرف ب 

 ساعتان نظري 1 .لبنائية والوظيفية ستخدام المعارف التعريف باا- 

استلهام الفن التشكيلي الذي يعتمد عل الوسائط دراسة كيفية  

 .والفكر الحديث
 ساعتان نظري 1

المفاهيم والفلسفات المعاصرة مادة تفيد في استحداث استعراض - 

لغة تشكيلية جديدة مرتبطة بفكرة التزام الفنان بقضايا المجتمع 

 التغريب.لهوية في مواجهة والمحافظة على ا

 ساعتان نظري 1

 ساعتان نظري 1 .كيفية االنتاج الفني وعرض االعمال الفنية دراسة  -  

  1 االختبار النصفي

نجاح الفن التشكيلي السعودي في ابراز قضايا دراسة دور  - 

 المجتمع من خالل اعامله الفنية المعاصرة 
 ساعتان نظري 1

الساليب المعاصرة في ابراز القضايا استخدام االتعريف ب-

 .االجتماعية بالمملكة 
 ساعتان نظري 1
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11
 ساعات التدريس  بيععدد األسا قائمة املوضوعات

تجسيد الفن التشكيلي السعودي المعاصر للقضايا االجتماعية  - 

 .ذات الموضوعات المتنوعة 
 ساعتان نظري 1

الكشف عن تطور الفن التشكيلي المعاصر وتوضيح طرق اساليب -

 .ربطه بالتكنولوجيا المعاصرة 
 اعتان نظريس 1

 ساعتان نظري 2 .القاء الضوء على بعض المشكالت االجتماعية - 

 ساعتان نظري 1 مراجعه لمفردات المقرر 

 ساعتان نظري 1 االختبار النهائي

 
16 

 محاضره
 ساعة 32

   
 
 
 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
دروس  حماضرات 

 إضافية
معامل أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 ساعات التدريس الفعلية

 ساعة
 - دال يوج

محاضرات القاعة 

 للمقرر المجهزة
 16 

 حماضرة
        ت املعتمدةالساعا

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 أسبوعيا :( اليت يقوم هبا الطالب خالل الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13

 .    دراسي أسبوع( 16) ملدة أسبوعياً  ساعتني( 2) بواقع دراسية ساعة 32

          اضافيه تدريس ساعات ايل املقرر حيتاج ال-
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .14
 ت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماال

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

من جماالت واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال 
  التعلم.

 
 
 
 

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 1

 ابململكة الفنية الرتبية تدريس تمبشكال املتعلقة الرتبوية القضااي اهم على التعرف  5 -1
 السعودية العربية

 

 العروض) ابستخدام احملاضرات
 فنية، ألعمال مناذج التقدميية،

 مناقشات( صور،

 خالل من: املستمر التقومي
 والعروض املتبادل، التفاعل
 . التفاعلية

 ةالرتبي بقضااي اخلاصة املعلومات مجع جمال يف العلمي البحث طرق على التعرف  6 -1
 الفنية.

مناقشة وتقييم البحوث النظرية  احلوار واملناقشة والعصف الذهين.
 وامليدانية.

 االختبارات الدورية- التعلم التعاوين. .التعرف على اهم القضااي املتعلقة إبعداد مناهج الرتبية الفنية ملراحل التعليم العام  7 -1
نية يف استخدام التكنولوجيا التعرف على اهم القضااي اليت تواجه معلم الرتبية الف  8 -1

 .املعاصرة يف جمال التدريس
( Rubricقاعدة أداء وصفية ) العروض التجريبية-

 لتقومي األنشطة ومهام األداء.
( Rubricقاعدة أداء وصفية ) احلوار واملناقشة والعصف الذهين. .التعرف على اهم القضااي املعاصرة يف الرتبية الفنية  9 -1

 م األداء.لتقومي األنشطة ومها
 اإلدراكيةاملهارات  2

  استنباط املعارف التشكيلية عن طريق املناقشة واحلوار حول نقاط املقرر.  4 -2
 
 

 الدارس مسامهات تقييم-
 للندوات مبتابعته اخلاصة

 .واملؤمترات
مجع املعلومات من املراجع ومتابعة الدورايت العلمية والبحوث املتعلقة ابلدراسات   5 -2

 ريخ الفنون.املقارنة يف ات
 وحبوثه الطالب جتارب تقييم- 

 .البحثية واألوراق النظرية
 

املالحظة املباشرة والتقييم -  .الدارسني مع النقدي واحلوار النقاش  6 -2
داخل قاعة احملاضرة، مع إعداد 

 تقرير ذايت للدارس.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 .اآلخر ورأي النقد وتقبل اعياجلم واحلوار النقاش يف التفاعل  3 -3

 
 .التعاوين التعليم اسرتاتيجية-

 ابلنشاط التعليم اسرتاتيجية-
 .واملشاركة

 الذهين العصف اسرتاتيجية-

 والتقييم املباشرة املالحظة-
 إعداد مع احملاضرة، قاعة داخل
 .للدارس ذايت تقرير

 لبعضهم الدارسني تقومي-
 .البعض

 ةالعلمي اجلمعيات مع التواصل-
 .اجملال ذلك يف

 يف اجلديد مع التواصل-
 والبحث التفكري اسرتاتيجيات

 .املقرر يف العلمي

تشــجيع الطالـــب علــى احلـــوار واملناقشــة، واجـــراء البحــوث امليدانيـــة، ومتابعــة اجلديـــد يف   4 -3
 .طرائق التدريس الفعال وتطبيقها مع الطالب

 اسرتاتيجية التعليم التعاوين.-
لنشاط اسرتاتيجية التعليم اب-

 واملشاركة.
 اسرتاتيجية العصف الذهين-

 تكليفات فردية 
تكليفات مجاعية )املشاريع  -

 البحثية والعملية(
التقومي الذايت، وتقومي األقران  -

 وتقوم األستاذ 
 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 .كمجموعات  متكامل فريق ضمن العمل-  5 -4

 
 

 .اجلماعي التعلم الذايت، التعلم-
 .التوضيحية العروض-
 
 

 تكليفات فردية 
تكليفات مجاعية )املشاريع  -

 البحثية والعملية(
التقومي الذايت، وتقومي األقران  -

 وتقوم األستاذ ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric لتقومي كل من )
 –)األنشطة ومهام األداء 

مهارات  –مهارات االتصال 
حتمل  –ات الشخصية العالق

 املسؤولية، والعمل ضمن فريق(
 التقارير الفردية واجلماعية.تقييم  اسرتاتيجية العصف الذهين- إتقان مهارات البحث يف أوعية املعلومات، وفن التعامل مع التقنية املعلوماتية.-  6 -4
عليم ابلنشاط اسرتاتيجية الت- استخدام اجهزه العرض احلديثة لتقدمي حبوث وانشطه الطالب.-  7 -4

 واملشاركة.
املالحظة املباشرة والتقييم -

داخل قاعة احملاضرة، مع إعداد 
 تقرير ذايت للدارس.

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5- 2  -  -  -  

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 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  األسبوع احملدد لتسليمه
 التقييم النهائي

 %10 مستمر والحوار والنقاش-الفعالة  والمشاركة-الحضور فعاليات 1

 % 30 األسبوع الثامن  النصفياالختبار  2

 % 10 األسبوع التاسع مقاالت -بحث في المقرر 3

 %50 األسبوع السادس عشر النهائياالختبار  4

5    
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر
يس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدر 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 (.E-mail) االلكرتوين الربيد خالل من االليكرتوين التواصل-
 .املنتدايت عرب ملقررا أستاذ وبني الدارس بني املناقشات تبادل-
 .ابلقسم املعلن للجدول طبقا   التدريس هيئة لعضو إداراي   املعتمدة املكتبية الساعات-
 

 مصادر التعّلم .تت
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1
 .م 2004 الثانية، الطبعة املصرية، االجنلو دار الفن، جذور: حممد حمسن عطية، -
 سية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األسا2 

 دكتوراه رسالة-"أنثروبولوجية نقدية دراسة" واملعاصر احلديث الفن بني اإلنساين الشكل مفهوم تغري( 2009) علي سيد هنلة سيد، -
 .حلوان جامعه– الفنية الرتبية كليه–
 املناظر فن من خمتارات يف املختلفة واألساليب املفاهيم بني مييزابلت النقدية القدرة تنمية( 2006) خليفة يوسف الدين هباء غراب، -

 .حلوان جامعه– الفنية الرتبية كليه– دكتوراه رسالة- احلديث العصر يف الطبيعية
 يهكل– ماجستري رسالة-"مقارنة نقدية دراسة" وحديثاً  قدمياً  الفن يف وتناوهلا للخامة الطبيعي اجلمال( 2000) حممد إيهاب الزهري،-

 .حلوان جامعه– الفنية الرتبية
 الفين التذوق إثراء يف ودورها احلديثة ابلتكنولوجيا املرتبط املعاصر الفن من ملختارات الفنية السمات( 1995) أمحد أشرف حممد، -
 .حلوان جامعه– الفنية الرتبية كليه– ماجستري رسالة-

 .حلوان جامعه– الفنية الرتبية كليه– ماجستري رسالة
 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .3
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  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 .الفنون اتريخ يف املقارنة الدراسات عن املدجمة االسطواانت مثل الكرتونية تعلم مصادر-
 .power point وبرانمج ،(word برانمج) ةاحلاسوبي الربامج استخدام-
 .الصلة ذات االلكرتونية املواقع زايرة-
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 املرافق املطلوبة .ثث

 متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل بنين  .8
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 .االلكرتونية السبورة مثل احلديثة، االتصال بوسائل جمهزة قاعات-
 (  over head projector بروجكتور هد اوفر)- 
 .  األنرتنت بشبكه اجليد االتصال-
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .9

 .طالب( 20) لعدد جمهزه حماضرات قاعة
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .10

 .آيل حاسب
 (.Data show) عرض جهاز 

 .الكرتونية سبورة
 .power point برانمج
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .11
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .جج
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (6
 . والنهائية النصفية االختبارات-
 .املقرر يف الطالب نتائج حتليل-
 .الدراسي الفصل هناية يف تعبئتها يتم للطالب تقومي استمارات توزيع-
 .التخصص نفس يف التدريس هيئة أعضاء بعض مع للطالب العملية األنشطة تقييم-
 
 القسم: اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو (7
 .والتحسني التطوير وطرق املقرر مفردات حول الطالب مناقشة  -
 إجراءات تطوير التدريس: (8
 .الصلة ذات العلمية واملؤمترات التدريبية الدورات خالل من املقرر أستاذ قدرات تنميه-
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 .التدريس طرق وتنويع املقرر تدريس يف احلديثة التقنيات استخدام -
 .والكلية القسم يف جلان لخال من التقارير دراسة-
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  (9

مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 
  أخرى(:

 
 للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف إجراءات التخطيط (10
 .اجملال ذلك يف املؤمترات حضور-

 .اجملال يف للتطورات مواكبته من للتأكد ابملقرر اخلاصة التعلم مصادر حتديث--
 .اجملال ذلك يف العلمية اجلمعيات مع التواصل-

 

 اسم منسق الربانمج:

 لثقفيهللا دخيل هللا ا دد. عب

      

 التوقيع:

 

 1440-2-6 التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 الثقافة البصريةاملقرر: اسم   
 2-0204612 املقرر: ترفرمز   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-4  اتريخ التوصيف:
 الرتبية الفنية-الرتبية القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 2-0204612ترف الثقافة البصرية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: ساعتان 2
 بية الفنيةاملاجستري يف الرت . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 املستوى األول-السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 (: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت5
 املقرر )إن وجدت(:  . املتطلبات املتزامنة مع هذا6
  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ع

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ف
    

 - النسبة: - نت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرت  .ص
    

 - النسبة: - ابملراسلة .ق
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ر
 

 تعليقات:

 األهداف .د
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 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1
فنون مية والوسطي و يهدف هذا املقرر اىل تعريف الدارسني مبفهوم الثقافة البصرية وما يشمله من تعريفات وتفسري للنظرايت اجلمالية يف فنون احلضارات القد

يث الشكل واملضمون كما احلداثة وما بعد احلداثة لتنمية الثقافة البصرية ماداي ومعنواي وارتباطها بنظرايت االدراك املختلفة لقراءة مفهوم العمل الفين من ح
مهارات االدراك البصري والتفكري  ىعلالتعرف ي. كما يهدف املقرر إىل يهدف اىل اكتساب الدارسني مهارات التعرف على املوروث الثقايف السعودي والعامل

 .التمييز البصريو  ،والتعرف علي قوانني االدراك، االبداعي 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2

  ديدة يف جمال الدراسة(.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجل
حتفيز الدارسني للحصول على املعلومات، واالطالع على االحباث يف جمال الثقافة البصرية ووسائط امليداي وعالقتها -

بفنون احلداثة وما بعد احلداثة من خالل استخدام حمركات البحث والروابط ذات العالقة، وقواعد املعلومات جلمع 
 ال الثقافة البصرية.مبج املعارف املتصلة

 التواصل مع املؤسسات التعليمية املهتمة بقضااي الفنون والثقافة البصرية واالستفادة من تبادل املعلومات واخلربات.  -
 العروض التقدميية.- 
 البصرية.االطالع املستمر على املستجدات والبحوث العلمية احلديثة يف جمال الفنون -
ملقرر من قبل أستاذ املقرر بناء على نتائج( التقومي الداخلي، واالحباث احلديثة حمليا وضع تصور لتحديث حمتوى ا -

 وعامليا يف هذا اجملال(.
 مقارنة مفردات املقرر مبا يتم تقدميه يف جامعات أخرى حملية وإقليمية وعاملية. -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .د
 وصف عام للمقرر:
 يهدف هذا املقرر إىل:

الثقافة البصرية واجلمالية للفنون عرب احلضارات تنمية قدرة الدارس على قراءة وتفسري املعلومات التعرف على مفهوم -
مهارات الثقافة  علىالوعي ابلعالقة بني الشكل واملضمون والتعرف  علىقدرة الدارسني  وصور تنميةاملعروضة من ا شكال 

ور الذهين، والعقلي واحلسي، من اجل تنظيم الصورة التفكري البصري هو عمليه داخليه تضمن التصحيث أن البصرية، 
، الذاكرة البصريمهارة االنتاج  علىالذهنية اليت يتخيلها الفرد من عناصر اللغة البصرية داخل العقل البشري، والتعرف 

 البصرية احلسية، املهارة الذهنية.
-والتجاورالتقارب – التشابه-االدراكقوانني  علىوالتعرف اإلبداعي، مهارات االدراك البصري والتفكري  علىالتعرف -

العالقات املكانية ـادراك عالقة الشكل ابملضمون الذي يعد جزءا من  إدراك-واألرضيةبني الشكل  التمييز-البصري التمييز
 املعرفة.

 .البصرياالتصال و التعلم البصري  علىاستعراض ملكوانت وجوانب الثقافة البصرية واليت تشتمل   -
االجتماعي  وأثرهاالتعرف على ثقافه الصورة الفنية -العوامل اإلدراكية والفسيولوجية يف دراسة الصور البصرية  علىف التعر -
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 .والرتبوي
 .دراسة التوظيف البصري للموروث الشعيب السعودي والعاملي-
 لتكنولوجيةاستعراض العالقة بني وضعيه الفن والفنان ضمن خمتلف التحوالت االجتماعية والثقافية وا-
 التعرف على مفهوم الثقافة البصرية واألصالة يف الفن اإلسالمي.-
 فنون ما بعد احلداثة. البصرية يفاستعراض لدور وسائط امليداي والتكنولوجيا املتنوعة اليت سامهت يف صنع الثقافة  - 

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 يس ساعات التدر  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

-االدراك البصري  مهارات-الثقافة البصرية  مهارات-التعريف مبفهوم الثقافة البصرية 
 الصورة   ثقافة –قراءة البصرايت  مهارة

 ساعتان نظري 2

 ساعتان نظري 1 وعالقتها ابلشكل واملضمون  –الثقافة البصرية  

املهارة  -الذاكرة البصرية  - مهارة االنتاج البصرى -التفكري االبداعي والثقافة البصرية 
 الذهنية

 ساعتان نظري 1

 ساعتان نظري 1 نظرايت االدراك وعالقتها ابلثقافة البصرية واملعاجلات اخلاصة بوسائط امليداي  

 ساعتان نظري 1 منطلقات التصميم االبتكاري يف الفنون البصرية وتنمية مهارات القراءة البصرية

 ساعتان نظري 1 جية يف دراسة االبعاد الثقافية للصور البصريةالعوامل اإلدراكية والفسيولو 

 ساعتان نظري 1 الصورة الفنية وأثرها الرتبوي واالجتماعي والثقايف 

   االختبار النصفي

 ساعتان نظري 1 وضعيه الفن والفنان ضمن خمتلف التحوالت الثقافية االجتماعية

 عتان نظريسا 1 مفهوم الثقافة البصرية يف اتريخ الفن

 ساعتان نظري 1 مجاليات الثقافة البصرية يف الفنون االسالمية 

 ساعتان نظري 1 مفهوم األنثروبولوجيا وعالقته ابلثقافة البصرية وقراءه العمل الفين

 املتعددة يف اثراء الثقافة البصرية وفنون ما بعد احلداثةالتكنولوجية  الوسائطدور 
 

 ساعتان نظري 2
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 يس ساعات التدر  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 ساعتان نظري 1 ردات املقرر مراجعه ملف

   االختبار النهائي
 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 32 - - - - 32 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة  .18

 ( ساعتان2)
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .19
 التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
واسرتاتيجيات تدريسها  ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها :اثلثا   -

 ت التعلم.لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماال
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على 

 املعرفة 1
 كتابة التقارير. البصرية. احملاضرة والعروض إدراك مفهوم الثقافة البصرية.  10 -1
 الوقائع احلرجة. احلوار واملناقشة. إدراك مفهوم االدراك البصري.  11 -1
 الكتابة النقدية. التفكري الناقد. إدراك مفهوم قراءة الصورة.  12 -1

 املهارات املعرفية 2
 ملف اإلجناز حل املشكالت معرف أمهية الثقافة البصرية للفرد واجملتمع.  7 -2
 الكتابة النقدية. التفكري الناقد. لثقافة البصرية ضمن سياقات الفنون املختلفة. ومنها السياق التارخيي.إدراك أمهية ا  8 -2

 ملف اإلجناز. احلوار واملناقشة.الثقافية والسياسية واالقتصادية والتارخيية  سياقاتالإدراك أمهية الثقافة البصرية ضمن   9 -2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 للفنون.

 ملف اإلجناز. احلوار واملناقشة. .الرتبوي واالجتماعي والثقايف الصورة الفنية وأثرهاالتعرف على   10 -2
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 لتقومي الذايت، وتقومي األقرانا التعلم الذايت أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها إجيابياً.  5 -3
، ويقــــــرتح آراء هادفـــــــة أبســـــــلوب مناســـــــب، ويوصـــــــل أن يتفاعــــــل مـــــــع أقرانـــــــه يف اجملموعـــــــة  6 -3

 استنتاجاته بطريقة ذكية.
 ملف اإلجناز حل املشكالت

أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلـف بـه ضـمن الفريـق الـذي يعمـل معـه، وينجـزه يف   7 -3
 الوقت احملدد.

 الكتابة النقدية. التفكري الناقد.

خالقيـــــة املعقـــــدة ويصـــــدر أحكامـــــاً عادلـــــة أن يتعامـــــل بثبـــــات وحساســـــية مـــــع القضـــــااي األ  8 -3
 وصحيحة.

 ملف اإلجناز. احلوار واملناقشة.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 كتابة التقارير. التعليم التعاوين. التفاعل مع املواضيع املطروحة والنقاش واحلوار وتنمية تقبل الرأي األخر.  8 -4
 كتابة التقارير. التعليم التعاوين. وتنفيذ املشروعات املختلفة. العمل ضمن فريق  9 -4
 التقومي املستمر. التعليم الذايت. تنظيم الوقت وتوزيع اجلهد.  10 -4
 قائمة املعايري. تقييم األقران. النقد والتقييم اجليد لألعمال الفنية.  11 -4

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5- 3  - - - 

 
 .................................................... .................... حكيممالحظات جهة الت

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

ة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطاب م
 مالحظة......اخل(

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 التقييم النهائي

 %10 مستمر كل أسبوع.  -اإللقاء والعرض  1
 %10 مستمر وتطويره. اجتاهنقد نظرية/ 2
 %20 (9األسبوع ) تقدمي حبث خمتصر. 3
 %60 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 4

 ميي للطالب ودعمهماإلرشاد األكاد .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
 .منصات التواصل املختلفةتبادل املناقشات بني الطالب وبني أستاذ املقرر عرب -
 الساعات املكتبية املعتمدة إداراي  لعضو هيئة التدريس طبقا  للجدول املعلن ابلقسم.-

 مصادر التعّلم .حح
 املطلوبة:أدرج الكتب املقررة .1

  .القاهرة ،مكتبة بريوتوالتعلم البصري، الثقافة البصرية  (.2007)نبيل جاد ،عزمي -
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  .القاهرةاإلعالمي، للنشر واالنتاج  أطلس ،ظم تصميم الفنون البصريةن (.2013)امحد عبد الكرمي -

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 2003 –مصر  –جملة فصول  –ثقافة الصورة  –حنفي ، عبد الناصر 
 2013قطر  –القطرية وزارة االعالم  –جملة الدوحة  –ثقافة الصورة  –عبد املطلب ،حممد 

 –رسالة ماجستري  –اثر الثقافة البصرية املعاصرة على املضامني و اخلصائص الشكلية لرسوم االطفال  –النجار ، اندية ظاهر حسني 
 2016جامعة الريموك 

جامعة  –لة ماجستري رسا –الثقافة البصرية لدى عينة من االفراد يف مدينة اربد يف ضوء بعض املتغريات  -حممد احلسن، نصر حممود
 2015الريموك 

القاهرة  –جملة تكنولوجيا التعليم  -تنمية الثقافة البصرية لغري املتخصصني يف الفن من خالل الرتبية الفنية -منصور ، سليمان ابراهيم
2000 

 –جملة البحث العلمي يف الرتبية  -بعض مالمح دور تكنولوجيا الصور الرقمية يف الثقافة البصرية للطفل –عبد اجلواد، رجائي عبد هللا 
 2010القاهرة 

دراسة حتليلية فلسفية لبعض اعمال الفنانني التشكيليني املعاصرين املستوحاة من الطرز االسالمية   -خليل، عزة عبد النيب ابراهيم
 2014مصر  –ان جامعة حلو  –كلية الرتبية الفنية   –جملة حبوث يف الرتبية الفنية  –كمدخل لتنمية الثقافة البصرية 

اجمللة  -فاعلية الثقافة البصرية كمدخل لتنمية املهارات املهارات الفنية لدى طلبة الرتبية الفنية جبامعة االقصى –عدوي جمدي فريد 
 2014مصر  –املصرية للدراسات املتخصصة 

جملة كلية  –غ البصرية يف الفن التشكيلي عابدو امحد مصطفى عبد الكرمي تباين الفكر السيميوطيقي للعالمة والرمز عند تصميم الصي
 2011مصر  –جامعة الفيوم  –الرتبية 

جملة الرافد، دائرة الثقافة واالعالم ، حكومة الشارقة  -احلركة البصرية بني التشكيل والتذوق : البعد الرابع يف العمل الفين–الليل، طه 
   2013االمرات  –
  ت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتن3

http://hebaelshafei.blogspot.com/2009/12/blog-post_18.html 
  http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=222&issueNo=9 

http://edtechn.blogspot.com/2010/05/blog-post_11.html 
 http://theachers5.blogspot.com/2012/10/visual-literacy.html 

https://alexedutech.wordpress.com/category/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%
A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

 
  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 ت املدجمة عن الدراسات املقارنة يف اتريخ الفنون.مصادر تعلم الكرتونية مثل االسطواان-
 زايرة املواقع االلكرتونية ذات الصلة.-

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 طلوبةاملرافق امل .خخ
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .12
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 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 قاعة دراسية تتسع لعشرين طالب.

 العرض، واملعامل، وغريها(: املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات .13
 قاعة دراسية تتسع لعشرين طالب.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .14
 جهاز عرض، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل

 أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو .15
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .دد
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (11

 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني. -
 Plus/Deltaأداة التغذية الراجعة.  -
 .LEARNج منوذ  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (12
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب.-
 ات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً.تبادل الزايرات واخلربات واالستشار  -

 إجراءات تطوير التدريس: (13
تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات  -

 ران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.واالستشارات بني النظراء )األق
 يف الندوات واملؤمترات العلمية. خالل املشاركةإجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من  -
سرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واال -

 لالستفادة منها.
..اخل مع إحداث ، والتعلم التعاوين النشط،املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم  ةالتدريسياستخدام أحدث الطرق  -

 تعديالت يف حمتوي املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
ايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من مع (14

تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 
  أخرى(:

 معات التعلم ابلقسم.مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمت -
 تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي التخصص. -
 التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقرر جبامعات أخرى. -

 الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة  (15
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تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت  -
 الالزمة للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.

ره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير مراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطوي -
 املراجعة الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا. 

حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات  -
 الدورية لنتائج تقرير املقرر والربانمج. مع املراجعةة، احلديث

 

 اسم منسق الربانمج:

 د. عبد هللا بن دخيل هللا الثقفي

      

 1440-2-5 التاريخ  التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 إحصاء تطبيقي :اسم املقرر  

 (  3-0206621)نفس  رمز املقرر:  
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 دراسي منوذج توصيف مقرر

 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 .ذ
 (     3-0206621)نفس   إحصاء تطبيقي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 ساعاتثالث . عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

 املاجستري  ) متطلب كلية ( والدبلوم العايل يف القياس والتقومي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .10
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .11
 املستوى الثاين: الدراسي . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر4 .12
  مناهج وطرق البحث العلمي  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .13
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .14
  ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .15

 تبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة امل8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ش
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ت
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ث
    

 - النسبة: - ابملراسلة .خ
    

  - النسبة: - تذكر أخرى .ذ

 تعليقات:

 

 األهداف .ر
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 س؟ما هدف املقرر الرئي -2

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابإلحصاء التطبيقي

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  حباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لأل

 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -

 متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -

 الدراسات والبحوث املتعلقة ابإلحصاء التطبيقي.استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب و  -

 املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب. -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
دليل  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ذ

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

وتبويب البياانت اإلحصائية، والتوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية، ومقاييس النزعة املركزية يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بعلم اإلحصاء، ومجع  -
والداللة اإلحصائية وقوة  ،ومقاييس التشتت ومقاييس العالقة، والدرجة املعيارية والرتبة املئينية، واإلحصاء االستداليل، والفروض اإلحصائية واختبارها

 . وفرضيات استخدامهار  ت   االختبار اإلحصائي، واختب

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 مقدمة يف علم اإلحصاء 
 3 1 مجع وتبويب البياانت اإلحصائية

املتوسط املرجح  –املتوسط التوافقي  –املتوسط اهلندسي  –املنوال  –الوسيط  –مقاييس النزعة املركزية ) املتوسط 
  املوزون (

1 3 

 6 2 املئينات(  –االعشارايت  –االرابعيات  –معامل االختالف –التباين  –االحنراف العياري  –مقاييس التشتت )املدى
 6 2 االرتبط املتعدد(  –االرتباط الثنائي األصيل –االرتباط اجلزئي  -االرتباط الرتيب –مقاييس العالقة )االرتباط التتبعي 

 3 1 التوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية
 3 1 التائية ( والرتبة املئينية  –الدرجة املعيارية ) الزائية 
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 3 1 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل
 3 1 الفروض اإلحصائية واختبارها  

 3 1 الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي
 3 1 وفرضيات استخدامهاختبار  ت   

 3 1 اختبار  ت   لعينة واحدة
 3 1 اختبار  ت   لعينتني مستقلتني
 3 1 اختبار   ت   لعينتني مرتبطتني

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجد :( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا  الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23

 

 اسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها و  .24
 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.أوال   -
 قييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التاثنيا   -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال 
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
  :علىالقدرة  الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1

 -االختبارات القصرية  -احملاضرة ابستخدام العروض  - أن يتعرف على االحصاء الوصفي واالستداليل 1-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 التقدمية. أن يتعرف على الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي 1-2

 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 االختبارات النصفية
 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
 أن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-4
 ئية وكيفية اختبارهاأن يستعرض الفروض اإلحصا 1-5
  .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و  أن حيدد 1-6
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيا  للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

ألمثل أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد األسلوب اإلحصائي ا 2-1
 لتحليل البياانت على اختالف أنواعها. .

 العصف الذهين  -
 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
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

أن حيدد الكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية لالختيار الصحيح  2-2
 لألسلوب اإلحصائي األكثر مالئمة.

 أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  2-3
ته أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجبا 2-4

 ومشاريعه. 
، حلل مشكالت معقدة فعالأقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل مع  2-5

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 .إجيابيا   وسعيه الستثمارهاأن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  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  -

تقوم األستاذ األقران و 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي كل

من )األنشطة ومهام األداء 
 –مهارات االتصال  –

مهارات العالقات 
حتمل  –الشخصية 

، والعمل ضمن املسؤولية
 فريق(

 يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األخالقية املعقدة ويصدر أحكاما  أن  3-2
 عادلة وصحيحة.

 ن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملددأ 3-3
التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى، وميارس أن يتقبل  3-4

 بكفاءة ومتيز. دور القيادة إذا أسندت إليه
فية أن يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء وص 3-5

 يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.
أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع  3-6

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل املسؤوليةأن  3-7

 معه، وينجزه يف الوقت احملدد.
، فاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبيتأن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت كل ل مولدةبياانت  أن يعاجل 4-1
 مت دراستها يدواي  

  التعلم الذايت -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق أسلوب 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
أسلوب إحصائي كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  4-2

  من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 

التعلم النشط، املعتمدة على تصميم 
 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

 إحصائي ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 خدام:ابست
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي كل
من ) األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 
ت مهارا –االتصال 

تقنية املعلومات 
 ( واملهارات العددية

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافيا   أن يُعد 4-3
 ليت مت حساهبا يدواي  لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية 

مشروعا  حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت مقياس )استبانة( ينجز أن  4-4
 احملاضرة، يتم تطبيقه فعليا ، ويكتب تقريرا  وافيا  عن املشروع، ويعرضه يف

 ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.
أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد  4-5

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث  4-6

 ح النتائج والتوصياتالقضااي وإيضا 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1  
أن يستخدم الطالب الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل أسلوب من األساليب 

 اليت مت دراستها ةاإلحصائي

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، أو 

ميم التعلم النشط، املعتمدة على تص
 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: .25

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 تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 ليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتكتك 2
 %5 15 تقدمي تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسريها 3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 يةأسبوع االختبارات النهائ اختبار هناية الفصل الدراسي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
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 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول ع -
 تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه.. -

 مصادر التعّلم .ذذ
 ملقررة املطلوبة:. أدرج الكتب ا1

 . األردن: دار البداية انشرون وموزعون.مبادئ اإلحصاء(. 2008طيبة، أمحد عبدالسميع ) -
 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم، رجاء حممود ) -
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية.  العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعيةاألساليب اإلحصائية يف(. 2000مراد، صالح أمحد )  -
 واالجتماعية: البارامرتية   والالابرامرتية ةاألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوي( . 2010عالم، صالح الدين حممود )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط 
(. األردن: دار 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ماإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدا(. 2010ملنيزل، عبدهللا فالح ، غرابية، عايش موسى )ا -

 املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
 .. اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة SPSSج (. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانم2014منسي، حممود عبداحلليم ، الشريف، خالد حسن ) -

-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. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

-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-eth-http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading

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://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
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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 )    

 جمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املد. 4

  جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

-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 

- Lisrel 

isrel/student.htmlhttp://www.ssicentral.com/l 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 املرافق املطلوبة .رر

ت )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربا
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب 20 -

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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 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .16
  طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 20ة دراسية تتسع لـ قاع -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .17
  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل .18

  معمل علم النفس الرقمي -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .أأ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .بب
 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 جتاهني.الراجعة والسريعة ابالتغذية  -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تت
 للطالب . ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية – .ثث
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حمليا  وإقليما . بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .جج
 إجراءات تطوير التدريس: .حح
بني النظراء )األقران( يف  واالستشاراتزايرات واخلربات تبادل ال: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .خخ

 ، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.التدريس
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .دد
 عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. ورشيئة التدريس و حضور دورات تدريبية ألعضاء ه - .ذذ
وي املقرر بناء على استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .رر

     بحوث العلمية يف هذا اجملال.نتائج الدراسات وال
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .زز

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج مراجعة معايري  - .سس
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .شش

 .أخرى جبامعات املقرر مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .صص
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ضض

ير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .طط
 حسني املستقبلية.ووضع خطط الت

ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .ظظ
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  التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج تقرير ، مع  ةات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقا  للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطور  - .عع

 .املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها، مع  -

Analysis  /استنادا  ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، ، نقاط الضعف نقاط القوةNAQAAE االسرتاتيجيسس التخطيط أل 
 .الوطينلالعتماد 

 

 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 مالحظة: هذا املقرر متطلب كلية ضمن قسم علم النفس
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 دراسات يف الفنون املعاصرة اسم املقرر:  
 2-0204621ترف  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-2-15  اتريخ التوصيف:
 الرتبية الفنية -الرتبية القسم: -يةلكلا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 2-0204621ترف  دراسات يف الفنون املعاصرة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 ية الفنيةاملاجستري يف الرتب. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 السنة األوىل، املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
   . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 ذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات املتزامنة مع ه6
  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ض

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ظ
    

 - النسبة: - نرتنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإل .غ
    

 - النسبة: - ابملراسلة .أأ
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .بب
 

 تعليقات:

 األهداف .س
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 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1
 اترخيه.واإلشكاليات حول  نشأته، طبيعته، ماهيته،التعريف مبفهوم الفن املعاصر، -
 لفن.اتفهم املعايري اليت أدت إىل تغري مفهوم املضمون اجلمايل يف -
 الفلسفي والنقدي للحداثة وما بعد احلداثة(. املعاصر، )املوقفالتفريق بني مفهومي: الفن احلديث والفن -
 التعرف على مبادئ واجتاهات وخصائص الفن املعاصر.-
 دراسات قائمة على حتليل بعض املختارات من الفنون املعاصرة.-
 التشكيلي.ن املعاصرة يف الفن القيام بدراسات حبثية نظرية للتعمق يف فهم الفنو -

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ه يف جامعات أخرى حملية وإقليمية وعاملية.مقارنة مفردات املقرر مبا يتم تقدمي -
 وقواعد املعلومات جلمع املعارف املتصلة ابملقر ز البحث،استخدام حمركات -
 احلديثة.والتقنيات  االتصال،ابستخدام وسائل  ،واخلربات حول اجتاهات الفن املعاصر املعلومات،تناول  -
 لعنكبوتية.ااملشاركة يف التبادل املعريف ابستخدام الشبكة  -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة وصف املقرر الدراسي  .ر
 وصف عام للمقرر:

التعرف على ما توصل إليه الفن من استحداث يف احلركة من خالل  ابلفنون املعاصرة يف الفن التشكيلي وذلكيهدف املقرر إىل التعريف 
ا تغريات من حيث عالقة الفنان ابجملتمع وعالقته التشكيلية العاملية وخاصة يف احلقبة املعاصرة يف النصف الثاين من القرن العشرين اليت طرأ عليه

وظهور اجتاهات اهتمت ابملفهوم على حساب الشكل. ويشمل املقرر  اجلمال،ابجلمهور والتغريات اليت طرأت يف ميدان نقد الفن ونظرايت علم 
 اجتاهاته.جانب حتليلي هبدف التعمق يف ماهية الفن املعاصر املتمثل يف 

 

 نبغي تناوهلا:املوضوعات اليت ي .26
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

الزمنية اليت مر هبا الفن  مقدمة عن واقع الفن من خالل عرض حملة اترخيية للحقب
 )املناقشة وتقدمي العروض التقدمية( وفلسفته.على مر العصور وتعدد وتغري أشكاله 

1 2 

 في والنقدي للحداثة وما بعد احلداثة.املوقف الفلس :الفن احلديث والفن املعاصر،
 2 1 )املناقشة وتقدمي العروض التقدمية(

. )املناقشة وتقدمي تفهم املعايري اليت أدت إىل تغري مفهوم املضمون اجلمايل يف الفن 
 2 1 العروض التقدمية(

 4 2حول . .التعريف مبفهوم الفن املعاصر، ماهيته ، طبيعته وفلسفته ، نشأته ، واإلشكاليات 
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 نبغي تناوهلا:املوضوعات اليت ي .26
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 )املناقشة وتقدمي العروض التقدمية( حتديد اترخيه .

) وتقدمي  :الفن املعاصرتصنيف ألهم االجتاهات الفنية يف حركة ما بعد احلداثة اليت متثل 
 دراسات حبثية نظرية عنها ( فكرها ، بداايهتا ، انتهائها ، استمراريتها : 

 

فن اجلديدة . الواقعية اجلديدة.  التعبريية التجريدية. فن التجميع. الدادائية
 .اجلديدة التعبريية األداء.فن  الفيديو.فن  الفراغ.فن التجهيز يف البوب. 

فن املينيمال. اخلداع البصري. الواقعية فن احلدث.  التصوير ذو احلافة احلادة.
الفن املفاهيمي . فن األرض. فن اجلسد. فن  فن الفقري.ال الفوتوغرافية.

تقنية العالية. الفن السيربانيتيكي. فن امليداي . فن اهلولوجرايف . الصوت. فن ال
 فن الضوء. فن االوسيكلون. فن احلاسب اآليل. الفن احلركي.

5 10 

والتعمق يف فهم  يف الفنون البصرية ةحتليل بعض املختارات من االجتاهات املعاصر 
 8 4 خصائص الفن املعاصر وأسسه وكيفيته.

 

 ......................................................................... حكيممالحظات جهة الت
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32 - - - - 32 لفعليةساعات التدريس ا

 32 - - - - 32 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ساعتان ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :االضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .28

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .29
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 دول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلأوال   -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم اثنيا   -
قة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بداثلثا   -

 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 وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على: 

 املعرفة 1
احملاضرة ابستخدام العروض  - جمال الفن املعاصر. األساسية يف ابملفاهيم واملعلوماتاإلملام  -  13 -1

 التقدمية.
ناقشة املوجهة احلوار وامل -

 اهلادف.
األنشطة التطبيقية ومهام -

 األداء.

 االختبارات القصرية  -
 النصفية االختبارات-
 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric لتقومي األنشطة )

 ومهام األداء

 .بني مفهومي: الفن احلديث والفن املعاصر إدراك الفرق-  14 -1

 املهارات املعرفية 2
 العصف الذهين - األخرى.التفريق بني أساليب الفنون املعاصر والفنون  -  11 -2

التعلم  اسرتاتيجية-
 .االستكشايف

إحدى طرائق التعلم القائمة  -
على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 
على تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubricلت ) قومي األنشطة

 ومهام األداء
 البصرية املعاصرة.اكتساب مهارة النقد والتحليل الفين يف الفنون  -  12 -2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعلم الذايت  - أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها إجيابياً.  9 -3

إحدى طرائق التعلم القائمة -
لى مركزية املتعلم مثل التعلم ع

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:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubricلتقومي ك ) ل من
 –)األنشطة ومهام األداء 

مهارات  –مهارات االتصال 
حتمل  –العالقات الشخصية 

 املسؤولية، والعمل ضمن فريق(

أن يتعامـــــل بثبـــــات وحساســـــية مـــــع القضـــــااي األخالقيـــــة املعقـــــدة ويصـــــدر أحكامـــــاً عادلـــــة   10 -3
 وصحيحة.

 دأن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملد  11 -3
 

أن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعتـه واجملموعـات األخـرى، وميـارس دور القيـادة   12 -3
 إذا أسندت إليه بكفاءة ومتيز.

أن يقـــــــوم أداء أقرانـــــــه يف جمموعـــــــات الـــــــتعلم األخـــــــرى يف ضـــــــوء قاعـــــــدة أداء وصـــــــفية يـــــــتم   13 -3
 تصميمها لتقومي مهام األداء.

اش، وتقدمي تغذيـة راجعـة جيـدة ألنشـطة ومشـاريع اجملموعـات أن يبادر يف املشاركة يف النق  14 -3
 األخرى أثناء عرضها.

أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلـف بـه ضـمن الفريـق الـذي يعمـل معـه، وينجـزه يف   15 -3
 الوقت احملدد.

أن يتفاعــــــل مـــــــع أقرانـــــــه يف اجملموعـــــــة، ويقــــــرتح آراء هادفـــــــة أبســـــــلوب مناســـــــب، ويوصـــــــل   16 -3
 بطريقة ذكية.استنتاجاته 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تقدمي تقرير علمي إلجراءات  - التعلم الذايت  -أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد واستقراء   12 -4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر م
إحدى طرائق التعلم القائمة - النتائج واالستنتاجات.

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
وين، التعلم النشط، املعتمدة التعا

على تصميم مهام األداء وفقا 
 لسياق احلياة.

تطبيق أسلوب إحصائي 
 ومناقشة نتائجه وتفسريها.

التقومي الذايت، وتقومي األقران  -
 وتقوم األستاذ ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية -
(Rubric ( لتقومي كل من )

 داءاألنشطة ومهام األ
 مهارات االتصال – 

أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث القضااي   13 -4
 وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5- 4  - - - 

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 التقييم النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %20 على مدار الفصل الدراسي اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 3
 %20 8 اختبار نصفي 4
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي 5

 ادميي للطالب ودعمهماإلرشاد األك .ش
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(.  
ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص -

 اإلرشاد األكادميي هلم.
تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي  -

 وقت حيتاجونه.
 مصادر التعّلم .زز

 :أدرج الكتب املقررة املطلوبة.1

 هـ.1417ز، حممود: التيارات الفنية املعاصرة، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت لبنان، امه-

 م.2000إيغلتون، تريي ترمجة ديب ، اثئر: أوهام ما بعد احلداثة،دار احلوار للنشر والتوزيع،  -

 ، دار الفكر، مصر.541-540م، ص2011، 1احللفاوي، وليد: مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلوماتية، ط -
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 م.1990واملاسونية وأمريكا، الزهراء لإلعالم العريب، -عبدا لعزيز، زينب: لعبة الفن احلديث بني الصهيونية -

 م.1999عرايب، اسعد: وجوه احلداثة يف اللوحة العربية. دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة،  -

 م.1991ليوم،اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،العطار، خمتار: الفن واحلداثة بني األمس وا  -

 م.1997، 4عطية، حمسن حممد: اجتاهات الفن احلديث، دار املعارف مبصر، ط  -

 م.2002عطية، حمسن حممد: نقد الفن :من الكالسيكية إىل عصر ما بعد احلداثة،،منشاة املعارف ابإلسكندرية،  -

 م.2005لم الكتب،عطية، حمسن حممد: التقاء الفنون، ع -

  1993كونتيه هوجدي : ماهو العصري ، ترمجة رضا وأمني شريف ، رسالة اليونسكو ،   -

 م  . 2009 -هـ 1430، دار األندلس للنشر والتوزيع حائل 1جمدي علي وصفاء حنفي  : التذوق الفين واتريخ الفنون، ط

 ارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتق2 
املنظنمة العربينة للرتبية والثقافة والعلوم  سلسلة كتب الفن التشكيلي العريب املعاصر 

HTTP://WWW.ALECSO.ORG/SITE/2016-03-02-13-17-36.HTML 
 

 elaph.com/Web/Culture/2010/3/547385.htmlجملة "اخليال  . 
 
 فنون واآلداب سلسلة عامل املعرفة ، اجمللس الوطين للثقافة وال -
 جملة عامل الفكر، وزارة األعالم ، الكويت  -
 جملة ديب الثقافية  ، الصدى للنشر والتوزيع ، اإلمارات العربية املتحدة -
 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 
  ، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات. 4

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 املرافق املطلوبة .سس
لقاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم ا .19

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 طالب. 20قاعة دراسية تتسع لـ 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .20
 طالب. 20قاعة دراسية تتسع لـ 

 ر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصاد  .21
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 أجهزة عرض بياانت.-
 سبورة ذكية.-
 جهاز حاسب آيل.-

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .22
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .شش
 اتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرت  (16

 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني. -
 Plus/Deltaأداة التغذية الراجعة . -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: اسرتاتيجيات أخرى لتقومي (17
  للطالب.ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية -
 جلامعات املختلفة حمليا  وإقليما .تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات اب -

 إجراءات تطوير التدريس: (18
تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني -

 يس وتطويرها.النظراء )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدر 
 يف الندوات واملؤمترات العلمية. خالل املشاركةإجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من  -
 حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. -
..اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي ، والتعلم التعاوين النشط،املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم  ةالتدريسيلطرق استخدام أحدث ا -

     املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
واسطة أعضاء هيئة : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب)مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  (19

تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس 
  من مؤسسة أخرى(:

 ابلقسم.جمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج  -
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ة ومشارعهمحبوث الطلبتدقيق تصحيح عينة من  -       
 .أخرى جبامعات املقرر مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  -     

 ويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتط (20
ير تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  -

 والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.
قسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة ابل املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  -

  التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
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الدورية  ، مع املراجعةةحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقا  للمعطيات احلديث -
 .انمجلنتائج تقرير املقرر والرب 

 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها، مع  -
Analysis ،استنادا  ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة،  نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االسرتاتيجيسس التخطيط أل 

 .الوطينتماد لالع
 

 

 د. عبد هللا دخيل هللا عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 1440-2-15 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 الرقمية   املقرر: الفنوناسم   
 2-0204622املقرر: ترف رمز   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-2-10  اتريخ التوصيف:
 الرتبية الفنية -الرتبية القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش
 2-0204622ترف الرقمية  ورمزه: الفنون. اسم املقرر الدراسي 1
 ساعات نظري/عملي2تمدة: . عدد الساعات املع2
 الفنية الرتبية يف املاجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

  )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 الثاين املستوى ،األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4
   . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
  اآليل احلاسب معمل املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  احملاضرات التقليدية قاعات .جج
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .دد
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .هه
    

 - النسبة: - ابملراسلة .وو
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .زز
 

 تعليقات:

 األهداف .ص
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 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1
  اآليل ابحلاسب التصميم يف العملية املتقدمة اخلربات اكتساب مث أدواهتا تقنياهتا، تياراهتا، اجتاهاهتا، تسمياهتا، تعريفها، خالل: من الرقمية الفنون على التعرف
 تقليدية غري تشكيلية حلول إىل الرقمية للوصول األدوات كأهم

الستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع )مثل ااملقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 جمال يف الفنيةٌ  والتجارب احللول على لالطالع احلديثٌة املعرفة مصادر مع التعامل /1
 األخرى. تلفةاملخ املعلومات مصادر أو االنرتنت طريق عن الرقمية الفنون

 - وإعادة لالكتشاف والتجريب املشكالت حل يف واالستقصاء الناقد التفكري مهارات تطبيق /2
 .االكتشاف

 .املعاصرة اخلربات من واالستفادة والعاملية اإلقليمية الرقمية الفنون جمال يف الفنية اخلربة بيواتت مع التواصل /3
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ز
 وصف عام للمقرر:

 

 وضوعات اليت ينبغي تناوهلا:امل .31
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
، أسسه وأهم سماته، تقنياته وأدواته، نشأة وتعريف الفن الرقمي كأحدث الفنون البصرية

 والتكنولوجي العلمي وأهدافه وأنواعه واستخدام األسلوب
1 3 

 موضوعات الفن الرقمي:

 د: الرسم والتصوير الفوتوغرافي:الفن الرقمي ثنائي األبعا

 اللون /2الزمن.  /1

التعريف بالبرامج الحاسوبية ذات العالقة بإنتاج الفنون الرقمية ثنائية األبعاد 

 (…,Photoshop, Corelومعالجتها )

4 12 

 اتجاهات الفنون الرقمية:

فن ،    Art Vector فن الفيكتور ، Fractal Art فن الفراكتال ، Art Pixel فن البكسيل

 الطباعة ومعالجة النصوص

  Typography Art  ،Photo Manipulation الرسم ، فن تعديل ومعالجة الصور

  Digital Drawingالرقمي 

3 9 

 6 2 إخراج العمل الفني الرقمي ثنائي األبعاد أدواته وخاماته وأساليبه
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 وضوعات اليت ينبغي تناوهلا:امل .31
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 موضوعات الفن الرقمي:

البرامج الحاسوبية ذات العالقة بإنتاج الفنون الفن الرقمي ثالثي األبعاد: التعريف ب

 الرقمية ثنائية األبعاد ومعالجتها

3D Max , AutoCAD , ….)  ) 

، الطباعة ثالثية األبعاد بطابعات  2D الطباعة العادية لألعمال الرقمية ثالثية األبعاد

 خاصة

4 12 

 االختبار النهائي

 
1 3 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32 - -   32 ساعات التدريس الفعلية

 33     32 لساعات املعتمدةا
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 لب خالل أسبوعيا :( اليت يقوم هبا الطاالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .34
 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 تكونأوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
رر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقاثلثا   -

 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 هالتخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤ  م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 

 املعرفة 1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر هالتخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤ  م
 وحل االستقصاء اسرتاتيجية التعرف على املفاهيم املعاصرة للفنون الرقمية  15 -1

 احملاضرة، طريٌقة املشكالت،
 جمموعة يف العمل اسرتاتيجية
 صغرية وجمموعات

 باتواج املوجهة، االختبارات
 تقدميية واجبات حبثية،

  16 -1 ومشاركات
 اإلملام ابألساليب املختلفة يف تنفيذ األعمال الرقمية

 املعرفيةاملهارات  2
2- 13  

 طٌهايوختط مياملفاه ينوتكو  املشاركة مهاراتمهارات البحث واشتقاق املعلومات، 

مجع املعلومات من املراجع 
ومواقع االنرتنت ومتابعة 

امج النشرات اخلاصة ابلرب 
 واألجهزة الرقمية 

تقييم البحوث واملقاالت 
 والتقارير

2- 14  

 ةٌ يالفن اغةيالص يف املستخدمة تياوالتقناألساليب  نيب زٌ ييوالتم املقارنة على القدرة

استنباط املعارف التشكيلية عن 
طريق التجريب املباشر واستنباط 
خطوات التفكري اإلبداعي حلل 

 بعض املشكالت الفنية

ارب والتدريبات تقييم التج
العملية للطالب وتقييم 

 االختبارات

2- 15  
القدرة على إظهار الفرق والعالقة بني األشكال املسطحة واجملسمة واستحداث لوحات 

 وجمسمات رقمية قابلة للتنفيذ

استنباط املعارف التشكيلية عن 
طريق التجريب املباشر واستنباط 
خطوات التفكري اإلبداعي حلل 

 نيةبعض املشكالت الف

تقييم التجارب والتدريبات 
العملية للطالب وتقييم 

 االختبارات

2- 16     
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

إدارة اجملموعات والعمل ضمن جمموعة تطوير التفاعل بني الطالب وتنفيذ األعمال   17 -3
 املشرتكة

اسرتاتيجية التعليم ابلنشاط 
 واملشاركة

 ألقرانالتقومي الذايت، وتقومي ا

 التقومي الذايت، وتقومي األقران التعليم الذايت أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها إجيابياً.  18 -3
أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع اجملموعات   19 -3

 األخرى أثناء عرضها.
  التعليم ابجملموعات

 رات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمها 4
العمل ضمن فريق متكامل كمجموعات، املناقشة واحلوار من خالل التحليل الفين   14 -4

 لألساليب لألعمال الفنية الرقمية
التعلم الذايت ، التعلم 

 االجتماعي
تقييم التفاعل واملناقشة بني 

 الطالب يف اجملموعات
4- 15  

 التدرب على أحدث التقنيات ب وتطبيقاته اجلرافيكية استخدام احلاسو 
مواقف تدريبية تعد من قبل 

 الطالب
استخدام أجهزة العرض الضوئية احلديثة لعرض أعمال الطالب على فرتات أثناء الفصل   16 -4

 الدراسي
 العروض التوضيحية

تقييم التفاعل واملناقشة بني 
 الطالب يف اجملموعات

4- 17  
 االلكرتوين ومواقع التواصل االجتماعي التواصل من خالل الربيد

التواصل مع ورش العمل 
واملؤمترات الفنية للتعرف على 

 أحدث التقنيات والرؤى الفنية 

مجع املعلومات ابستخدام التقنية 
 واالتصاالت املتوفرة ابجلامعة

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر هالتخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤ  م
5- 5  

 نية احلديثة يف جمال الفنون الرقميةمهارة ممارسة العمل ابستخدام التقنيات الف
تعلم األقران ابلعروض العملية 

التقدميية ابحلاسب وأجهزة 
 العرض الضوئية

تقومي الطالب لبعضهم البعض 
 )أقران الطالب(

5- 6  
 العصف الذهين مهارة ترتيب املراحل وتنوع األساليب و اإلخراج النهائي للعمل وجتهيزه للعرض

ض تقومي الطالب لبعضهم البع
 )أقران الطالب(

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

بار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اخت م
 مالحظة......اخل(

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 التقييم النهائي

 %20 مستمر التطبيقات العملية يف املعمل 1
 %10 مستمر األعمال التجريبية اإلضافية 2
 %5 مستمر فعاليات احلضور واملشاركة 3
 %15 وع الثامناألسب االختبار النصفي 4
 %40 16األسبوع  االختبار النهائي 5
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 لغرض يف كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا ا
 .االتصال وسائل مع اإلنرتنت على موقع •
 .الطالب تواجه قد مشكلة أي عن لإلجابة اجلوال اهلاتف •
 .االلكرتوين الربيد عرب التواصل •
 .املنتدايت غرب واألساتذة الطالب بني والنقاش املعلومات تبادل •
 .املعتمدة املكتبية الساعات •

 
 مصادر التعّلم .صص

   .:درج الكتب املقررة املطلوبة. أ1
  Paul, Christiane, 2008, Digital Art, 2nd ed., London/New York: Thames & Hudson. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
• Zeimbekis, John, 2012, “Digital Pictures, Sampling, and Vagueness: The Ontology of 
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Digital Pictures”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 70(1): 43–53. 
• Binkley, Timothy, 1998, “Digital Media”, in Encyclopedia of Aesthetics, M. Kelly (ed.), 

New York: Oxford University Press. 
• D’Cruz, Jason and P.D. Magnus, 2014, “Are Digital Images Allographic?” in Journal of 

Aesthetics and Art Criticism, 72(4): 417–27. 
 2010-2009-2008أجزاء  3سكوت كيليب،ترمجة وحتقيق سامح خلف، أسرار التصوير الرقمي، دار العلوم العربية 

 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

t2012.blogspot.com/2014/11/3.htmlhttp://islamicegyp 
art-https://plato.stanford.edu/entries/digital/ 

/bibliography_digital_art_historyhttps://www.frick.org/research 
 

  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
  Adobe Photoshop برانمج •
• Adobe Elastrator 
• Corel Draw 
• Auto Cad 
• 3D Max 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 املرافق املطلوبة .ضض

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .23
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 طالب 35 عن سعته تقل ال آيل حاسب معمل
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .24
 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .25
 للطالب حديث آيل حاسب جهاز 35 •
 املادة أبستاذ خاص آيل حاسب جهار1 •
 Data show تبياان عرض جهاز •
 تفاعلية سبورة •
 مشرتكة ملونة كبرية  طابعة •
 عالية سرعة ذات انرتنت نقطة •

http://islamicegypt2012.blogspot.com/2014/11/3.html
https://plato.stanford.edu/entries/digital-art/
https://plato.stanford.edu/entries/digital-art/
https://plato.stanford.edu/entries/digital-art/
https://www.frick.org/research/bibliography_digital_art_history
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 السلبية واألفالم الصور ملسح حديث ضوئي ماسح •
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .26
 

 ات تطويره تقومي املقرر الدراسي وإجراء .طط
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (21

 الدراسي الفصل خالل واملشاركات العملية األنشطة تقييم •
 النهائي واملشروع والعملية النظرية االختبارات •
 الطالب نتائج حتليل •
 الطالب دىل اإلتقان مهارات حتليل طريق عن املقرر مفردات تقومي •
 التخصص نفس يف التدريس هيئة أعضاء بعض مع للطالب العملية األنشطة تقييم •
 التعلم لقياس استبانة •
 املقرر وحتسني تطوير سبيل يف الطالب مناقشة •

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (22
 القسم جملس خالل من املادة مشكالت مناقشة •
 الزائرين األساتذة قبل من وتقييم تقومي •
 ومناقشتهم املتخصصني دعوة •
 ذايت تقييم •
 التدريس هيئة أعضاء بني تقييم •

 إجراءات تطوير التدريس: (23
 املقرر مفردات بعض يف األنشطة زايدة •
 اإلضافية التكليفات بعض إضافة •
 تدريسال هيئة عضو أداء بتطوير املرتبطة القسم بتوجيهات األخذ •
 قدراته لتنمية تدريبية بدورات املقرر أستاذ التحاق •
 احلديثة التقنية استخدام وتفعيل التدريس طرق تنويع •
 والكلية القسم يف جلان خالل من التقارير دراسة •
 خارجيني أبساتذة واالستعانة التعليمية املؤسسات مع املشاركة •

مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )  (24
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 

  أخرى(:
 اجملال نفس يف التدريس هيئة أعضاء من جلنة طريق عن الطالب ألعمال املشرتك التقييم •
 والدويل احمللي املستوى على املعارض يف الطالب أبعمال ركةاملشا •

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (25
 أخرى تعليمية مؤسسات يف تقدم مماثلة مقررات مع املقرر مقارنة •
 اجملال يف تطوراتلل مواكبته من للتأكد ابملقرر اخلاصة التعلم مصادر حتديث •
 املعاصر والبحثي العلمي الواقع مع وتوافقه املقرر توصيف مراجعة •
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 الطالب مع واستخدامها الفعال التدريس طرائق يف اجلديد متابعة •
 التعليم أداء يف وتفعيلها اجلامعي التطوير دورات من االستفادة •
 الرتبية جمال يف العلمي والبحث التفكري اسرتاتيجيات يف اجلديد متابعة •
 خارجيني حمكمني مع النهائية النتائج ودراسة مراجعة •

 

 اسم منسق الربانمج:

 د. عبد هللا دخيل هللا الثقفي

      

 1440-2-10 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 (1أحباث ودراسات نظريه يف الرتبية الفنية )    املقرر:اسم   
  0204622-3ترف   رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-2-5  اتريخ التوصيف:
 الرتبية الفنية -الرتبية القسم: -لكليةا

 

 ة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عام .ض
 0204622-3ترف  (1. اسم املقرر الدراسي ورمزه: أحباث ودراسات نظريه يف الرتبية الفنية )1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 مرحله املاجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 ة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائم
 املستوى الثاين-األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
   . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
  ابلعابديةاملقر الرئيسي  ؤسسة التعليمية:املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمفرع أو فروع تقدمي . 7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .حح

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .طط
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .يي
    

 - النسبة: - ابملراسلة .كك
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .لل
 

 تعليقات:

 األهداف .ط
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 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1
 
فنون والرتبية الرتكيز على الدراسات واألحباث النظرية اليت تتناول )اتريخ الفن والنقد الفين وعلم اجلمال( وكافه األحباث النظرية ذات العالقة ابل-

 الفنية.
 جمايل الرتبية الفنية والفنون.نقدية واجلمالية يف الدراسات الينمى الطالب مهارة التفكري اإلبداعي من خالل -

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 دام االسرتاتيجيات احلديثة يف إدراك املعرفة العلمية.استخ
حتفيز الدارسني والدارسات على احلصول على املعلومات، واالطالع على االحباث يف جمال الرتبية الفنية ، من خالل  -

 استخدام حمركات البحث والروابط ذات العالقة، وقواعد املعلومات جلمع املعارف املتصلة   ابملقرر.
واالستفادة من تبادل  ،يف الرتبية الفنية نظريةالدراسات الحباث و األاصل مع املؤسسات التعليمية املهتمة بقضااي التو -

 املعلومات واخلربات.  
 العروض التقدميية.- 
 .الرتبية الفنيةاالطالع املستمر على املستجدات والبحوث العلمية احلديثة يف جمال -
 ال يف مكتبه الكلية واجلامعة.زايدة عدد املراجع اخلاصة ابجمل-
وضع تصور لتحديث حمتوى املقرر من قبل أستاذ املقرر بناء على نتائج( التقومي الداخلي، واالحباث احلديثة حمليا  -

 وعامليا يف هذا اجملال(.
 مقارنة مفردات املقرر مبا يتم تقدميه يف جامعات أخرى حملية وإقليمية وعاملية. -

 .................................................... .................... حكيممالحظات جهة الت
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .س
 وصف عام للمقرر:

 التعريف أبمهية التعبري الفين يف حياة االنسان.-  
 التعريف بطبيعة احلياة االقتصادية واالجتماعية يف العصر احلجري القدمي.-
 دراسة البيئة، وأنواعها ومكوانهتا، البيئة الطبيعية، البيئة االجتماعية.-
 هنا.التعريف موضوع تراث اململكة العربية السعودية وفنو -
 تعريف الرتاث مصادر الرتاث، أنواعه، وظيفته، معاصرته، أمهية دراسته، احملافظة عليه.-
 دراسة ملوضوع الفن، مفهومه، نبذه عن اترخيه، وظائفه، أمهيته وأدواره   -
 مناقشة القيم اجلمالية واالبداعية يف فن الرجل البدائي املعاصر.-
 املصري القدمي( والدولة القدمية والوسطي واحلديثة ونظام االسرات.التعرف بفنون حضارة حوض النيل )الفن -
 التعرف على القيم اجلمالية يف فنون ما بني النهرين -
 دراسة إثر الفن اإلسالمي على حضارة الغرب وفنونه.-
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 استعراض ومناقشة مناذج من الفنون املعاصرة املستلهمة للفن اإلسالمي.-
  قام عليها الفن اإلسالمي، كالتصحيف والتحوير واالبتكار والبعد عن احملاكاة املباشرة.مناقشة االسس اجلمالية اليت-
 مناقشة نقاط االلتقاء واالختالف بني قيم الفن اإلسالمي وقيم الفن احلديث.-
 القدرة على التمييز بني القيم اجلمالية املختلفة لكل مدرسة من مدارس الفن اإلسالمي.-
 املدارس الفنية يف فون احلداثة وما بعد احلداثة.  دراسة االجتاهات و -

 التعريف ابلفنون التشكيلية يف املنطقة الوسطى ابململكة العربية السعودية.
 التعرف على مشاريع الفن التشكيلي احلر لذوي االحتياجات اخلاصة. -
 علم اجلمال واالستاطيقا.-
 ة .مفهوم علم اجلمال ونظرايت علم اجلمال عند الفالسف-
 استعراض دور الوسائط التكنولوجية املتعددة يف فنون ما بعد احلداثة-
 دراسة الرؤية املستقبلية يف نقد وتذوق الفنون البصرية  -
 دراسات حبثيه يف النقد الفين -
 التعريف بنقد الفنون من الكالسيكية إىل عصر ما بعد احلداثة-
 دراسة النقد اجلماعي وأثره يف النقد العريب -
 التعريف مبكوانت العمل الفين واستنتاجها يف بعض األساليب واالجتاهات املعاصرة يف القيم التشكيلي.-
 التدريب على خطوات قراءة بعض األعمال التشكيلية مثل: الوصف والتحليل والتفسري واحلكم وأهم الطرق املتبعة يف ذلك والفرق بينهما.-
 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .36
 ساعات التدريس  عدد األسابيع مة املوضوعاتقائ

 التعريف أبمهية املقرر واهدافه.-

 التعريف أبمهية التعبري الفين يف حياة االنسان.-  

 التعريف بطبيعة احلياة االقتصادية واالجتماعية يف العصر احلجري القدمي.-

 تماعية.دراسة البيئة، وأنواعها ومكوانهتا، البيئة الطبيعية، البيئة االج-

 التعريف موضوع تراث اململكة العربية السعودية وفنوهنا.-

ساعات                3 2
 )  نظري / عملي (  

 تعريف الرتاث مصادر الرتاث، أنواعه، وظيفته، معاصرته، أمهية دراسته، احملافظة عليه.
 دراسة ملوضوع الفن، مفهومه، نبذه عن اترخيه، وظائفه، أمهيته وأدواره   -
 مناقشة القيم اجلمالية واالبداعية يف فن الرجل البدائي املعاصر.-
التعرف بفنون حضارة حوض النيل )الفن املصري القدمي( والدولة القدمية والوسطي -

 واحلديثة ونظام االسرات.
 التعرف على القيم اجلمالية يف فنون ما بني النهرين -
 فنونه.دراسة إثر الفن اإلسالمي على حضارة الغرب و -
 استعراض ومناقشة مناذج من الفنون املعاصرة املستلهمة للفن اإلسالمي.-

ساعات                3 3
 )  نظري / عملي (
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .36
 ساعات التدريس  عدد األسابيع مة املوضوعاتقائ

مناقشة االسس اجلمالية اليت قام عليها الفن اإلسالمي، كالتصحيف والتحوير -
 واالبتكار والبعد عن احملاكاة املباشرة.

 بني قيم الفن اإلسالمي وقيم الفن احلديث. مناقشة نقاط االلتقاء واالختالف
 القدرة على التمييز بني القيم اجلمالية املختلفة لكل مدرسة من مدارس الفن اإلسالمي.-
 دراسة االجتاهات واملدارس الفنية يف فون احلداثة وما بعد احلداثة.  -

 دية.التعريف ابلفنون التشكيلية يف املنطقة الوسطى ابململكة العربية السعو 
 التعرف على مشاريع الفن التشكيلي احلر لذوي االحتياجات اخلاصة. -

ساعات                3 3
 )  نظري / عملي (

 علم اجلمال واالستاطيقا.
 مفهوم علم اجلمال ونظرايت علم اجلمال عند الفالسفة.-

ساعات                3 2
 )  نظري / عملي (  

              ساعات   3 1 االختبار النصفي
 استعراض دور الوسائط التكنولوجية املتعددة يف فنون ما بعد احلداثة

 دراسة الرؤية املستقبلية يف نقد وتذوق الفنون البصرية  -
ساعات                3 1

 )  نظري / عملي (  
 دراسات حبثيه يف النقد الفين -  
 بعد احلداثةالتعريف بنقد الفنون من الكالسيكية إىل عصر ما -
 دراسة النقد اجلماعي وأثره يف النقد العريب -
التعريف مبكوانت العمل الفين واستنتاجها يف بعض األساليب واالجتاهات املعاصرة يف -

 القيم التشكيلي.
التدريب على خطوات قراءة بعض األعمال التشكيلية مثل: الوصف والتحليل والتفسري -

 ذلك والفرق بينهما.واحلكم وأهم الطرق املتبعة يف 

ساعات                3 2
 )  نظري / عملي (  

 ساعات                 3 1 مراجعه ملفردات املقرر
 ساعات                 3 1 االختبار النهائي

 ساعة 48 حماضره 16 
 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .37
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

قاعة احملاضرات   حماضرة 16 ساعات التدريس الفعلية
 اجملهزة للمقرر

 48 ال يوجد -
 ةساع

       الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 لب خالل أسبوعيا :( اليت يقوم هبا الطاالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .1

 ( أسبوع دراسي.    16( ساعات أسبوعياً ملدة )3ساعة دراسية بواقع ) 48 •

 ال حيتاج املقرر ايل ساعات تدريس اضافيه          •
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .2
 جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 تهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املساثنيا   -
ها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 جمال من جماالت التعلم. لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على 

 املعرفة 1
  الرتبية الفنيةالتعرف على القضااي املعاصرة يف   17 -1

احملاضرات ابستخدام -
)العروض التقدميية، مناذج 
 ألعمال فنية، صور، مناقشات(

احلوار واملناقشة والعصف -
 الذهين.

 التعلم التعاوين.-
 العروض التجريبية-

التقومي املستمر: من خالل -
التفاعل املتبادل، والعروض 

 التفاعلية. 
مناقشة وتقييم البحوث النظرية -

 دانية.واملي
 االختبارات الدورية-

 البحث يف قضااي الرتبية الفنية وتعليم الفنون ضمن التطورات احمللية والعاملية يف هذا اجملال  18 -1

 املهارات املعرفية 2
استنباط املعارف التشكيلية - القدرة على التمييز بني انواع االساليب الفنية للفنون يف العصور القدمية.-  17 -2

شة واحلوار حول عن طريق املناق
 نقاط املقرر.

مجع املعلومات من املراجع -
ومتابعة الدورايت العلمية 
والبحوث املتعلقة ابلدراسات 

 املقارنة يف اتريخ الفنون.
الزايرات امليدانية للمعارض -

 الفنية والندوات واملؤمترات.
النقاش واحلوار النقدي مع -

 الدارسني.

تقييم مسامهات الدارس -
ابعته للندوات اخلاصة مبت

 واملؤمترات.
تقييم جتارب الطالب وحبوثه -

 النظرية واألوراق البحثية.
 تقييم االختبارات-

 التمييز بني القيم اجلمالية املختلفة لكل فن من فنون احلضارات.-  18 -2
 معرفة تطور الفنون وعالقته ابلفنون املعاصرة. أمهية إدراك-  19 -2
 ملعلم الرتبية الفنية املعاصر.أمهية دراسة اتريخ الفن  إدراك-  20 -2
 املقارنة بني انواع الفنون يف احلضارات القدمية.-  21 -2
 املستحدثة ودررها يف تغري شكل الفن ةالتكنولوجيامهيه الوسائط  إدراك -  22 -2
 امهيه علم اجلمال واالستاطيقا. إدراك-  23 -2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
  نقاش واحلوار اجلماعي وتقبل النقد ورأي اآلخر.التفاعل يف ال-  20 -3

 اسرتاتيجية التعليم التعاوين.-
 

املالحظة املباشرة والتقييم داخل  تشـــجيع الطالـــب علـــى احلـــوار واملناقشـــة، واجـــراء البحـــوث امليدانيـــة، ومتابعـــة اجلديـــد يف -  21 -3
 طرائق التدريس الفعال وتطبيقها مع الطالب.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
اسرتاتيجية التعليم ابلنشاط - 

 واملشاركة.

 اسرتاتيجية العصف الذهين-

قاعة احملاضرة، مع إعداد تقرير 
 ذايت للدارس.

تقومي الدارسني لبعضهم -
 البعض.

ع اجلمعيات العلمية التواصل م-
 يف ذلك اجملال.

التواصل مع اجلديد يف -
اسرتاتيجيات التفكري والبحث 

 العلمي يف املقرر.

اجليــد للتنــاول الفــين يف جمــال دراســات اتريــخ الفــن وعلـــم إكســاب مهــارة النقــد والتقيــيم -  22 -3
 اجلمال.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 العمل ضمن فريق متكامل كمجموعات.-  18 -4

 املناقشة واحلوار.-
 التعلم الذايت، التعلم اجلماعي.-
- 
 

تقييم مجع املعلومات املقالية  -
 والبحثية.

 
 تقان مهارات البحث يف أوعية املعلومات، وفن التعامل مع التقنية املعلوماتية.إ-  19 -4

 استخدام اجهزه العرض احلديثة لتقدمي حبوث وانشطه الطالب.-
 العروض التوضيحية.

 االتصال ابملراكز البحثية -
 التقارير الفردية واجلماعية.-
التواصل مع اجلمعيات العلمية -

 يف ذلك اجملال.
اجلديد يف طرائق متابعة -

التدريس الفعال وتطبيقها مع 
 الدارسني .

تقييم التفاعل واملناقشة بني -
 الطالب يف اجملموعات.

مواقف تدريبية جتهز من قبل -
الدارس عرب وسائل التقنية 

 واالتصال املتوفرة ابجلامعة.

 القدرة على تقدمي مداخل متعددة يف كل مفردات املقرر.-  20 -4
 جتارب يف قراءه وتفسري وتوضيح وشرح جزئيا املقرر.القدرة على تقدمي -

التدريس يف جمموعات  -
 والعصف الذهين.

 حتليل ونقد البحوث -
املشاركة يف الندوات والورش -

 الفنية واملؤمترات.
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5- 7  - - - 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .3
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من  دد لتسليمهاألسبوع احمل

 التقييم النهائي
 %10 مستمر واحلوار والنقاش-واملشاركة الفعالة -فعاليات احلضور 1
 % 30 األسبوع الثامن االختبار النصفي 2
 % 10 األسبوع التاسع مقاالت-حبث يف املقرر 3
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .3
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من  دد لتسليمهاألسبوع احمل

 التقييم النهائي
 %50 األسبوع السادس عشر االختبار النهائي 4
5    
6    

 ي للطالب ودعمهماإلرشاد األكادمي .ض
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(. 
 (.E-mailالتواصل االليكرتوين من خالل الربيد االلكرتوين )- 

 تبادل املناقشات بني الدارس وبني أستاذ املقرر عرب املنتدايت.-
 الساعات املكتبية املعتمدة إداراي  لعضو هيئة التدريس طبقا  للجدول املعلن ابلقسم.-

 مصادر التعّلم .ظظ
 .:أدرج الكتب املقررة املطلوبة. 1
 

History of Art.H.W.Janson second  adition 1987.Harry .N. Abrams incorporated ,New York. 
 ًًWooly.Sir,Ch,L.(19619. The Ae=r of the middle east. Crown puplishing,Imc.New York. 

 ، ترمجة فخري خليل ، املؤسسة العربية للنشر، بريوت ،لبنان.1945(. الفن منذ سنة 1995مسيث، ادورد ،لوسي)
 يث، دار املعارف مبصر، الطبعة األوىل .(. اجتاهات يف الفن احلد1997عطية، حمسن، حممد)

 قائمة الكتب املقررة: .1
History of Art.H.W.Janson second  adition 1987.Harry .N. Abrams incorporated ,New York. 

 ًًWooly.Sir,Ch,L.(19619. The Ae=r of the middle east. Crown puplishing,Imc.New York. 
 ، ترمجة فخري خليل ، املؤسسة العربية للنشر، بريوت ،لبنان.1945(. الفن منذ سنة 1995مسيث، ادورد ،لوسي)
 (. اجتاهات يف الفن احلديث، دار املعارف مبصر، الطبعة األوىل .1997عطية، حمسن، حممد)

 مجهورية سوراي العربية.االجتاهات الرئيسية يف التصوير ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ،  –(. اتريخ الفن 1998الشماط، علي، )
 (. فنون الشرق االوسط يف العصور القدمية، دار املعارف ، القاهرة.1975عالم ، نعمت، امساعيل،)-
 م. 2004عطية، حمسن حممد: جذور الفن، دار االجنلو املصرية، الطبعة الثانية،  -
 الكتاب العريب.م( ، أثر اجلمالية اإلسالمية يف الفن احلديث، دار 1997البهنسي، عفيف )-
 -لغات الفنون التشكيلية قراءات نظرية متهيدية، جمدالوي للنشر والتوزيع ، عمان (،م2003-هـ1424املناصرة: عز الدين، )-

 األردن.
 دار املناهل، بريوت  الفين،م( النقد الفين أحباث يف النقد 1993-هـ1413حداد، زيد سامل، )-
 ( دار املعارف مبصر.2ن دراسة فلسفية ونقدية )طغاية الف (،م1996عطية، حمسن حممد، )-
 ، مصر.ابإلسكندريةنقد الفنون من الكالسيكية إىل عصر ما بعد احلداثة، منشأة املعارف  (،م2002عطية، حمسن حممد )-
 ا لنقد اجلماعي وأثره يف النقد العريب، دار الفكر العريب، بريوت (،م1993غريب، روز )-
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-Christopher Butler: Postmodernism A Very Short Introduction (Very Short Introductions)- Oxford 

University Press-Oct 2002. 
-History of Art.H.W.Janson second  adition 1987.Harry .N. Abrams incorporated ,New York. 

                              -Wooly.Sir,Ch,L.(196 9. The Ae=r of the middle east. Crown      
puplishing,Imc.New York                                                                                           

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 
 واقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت وم3

 
 زايرة املواقع االلكرتونية ذات الصلة.-

  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 مصادر تعلم الكرتونية مثل االسطواانت املدجمة عن الدراسات املقارنة يف اتريخ الفنون.-
 .power point(، وبرانمج wordة )برانمج استخدام الربامج احلاسوبي-

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 املرافق املطلوبة .عع
ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مب .27

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 ( طالب.20قاعة حماضرات جمهزه لعدد )

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .28
 ( طالب.20زه لعدد )قاعة حماضرات جمه

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .29
 حاسب آيل.

 (.Data showجهاز عرض ) 
 سبورة الكرتونية.

 .power pointبرانمج 
 ا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هب .30

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .غغ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (26
 االختبارات النصفية والنهائية. -
 حتليل نتائج الطالب يف املقرر.-
 توزيع استمارات تقومي للطالب يتم تعبئتها يف هناية الفصل الدراسي.-
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 ة العملية للطالب مع بعض أعضاء هيئة التدريس يف نفس التخصص.تقييم األنشط-
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (27

 مناقشة الطالب حول مفردات املقرر وطرق التطوير والتحسني.  -
 إجراءات تطوير التدريس: (28
 واملؤمترات العلمية ذات الصلة.تنميه قدرات أستاذ املقرر من خالل الدورات التدريبية -
 استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس املقرر وتنويع طرق التدريس. -
 دراسة التقارير من خالل جلان يف القسم والكلية.-

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  (29
بادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة تدريس مستقلني، والت

  أخرى(:
 يفضل عمل تلك اخلطوات بصورة دوريه منتظمة.-

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (30
 حضور املؤمترات يف ذلك اجملال.-
 مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات يف اجملال.حتديث -
 التواصل مع اجلمعيات العلمية يف ذلك اجملال.-

 

 اسم منسق الربانمج:

 عبد هللا دخيل هللا الثقفيد/ 

      

 6/2/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 1استوديو     اسم املقرر:  
 3-0204624ترف  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-2-7  اتريخ التوصيف:
 الرتبية الفنية -الرتبية القسم: -لكليةا

 

 ومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعل .ظ
 3-0204623ترف  1. اسم املقرر الدراسي ورمزه: استوديو 1
 ساعات3. عدد الساعات املعتمدة: 2
 املاجستري يف الرتبية الفنية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 ذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل ه
 السنة األوىل، املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
املقر  معامل قسم الرتبية الفنية ئيس للمؤسسة التعليمية:املقرر، إن مل يكن يف املقر الر فرع أو فروع تقدمي . 7

  الرئيسي ابلعابدية
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .مم
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .نن
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .سس
    

 - النسبة: - ابملراسلة .عع
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .فف
 

 تعليقات:

 األهداف .ع
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 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1
أو من الطبيعة  األسواق،منها يف  املتنوعة املتوفرإجراء الدراسات التشكيلية والتحضريية للبحث يف املادة اخلام والوسائط املختلفة من مصادرها  -أ

واكتشاف طاقتها احلركية  وتطويعها،وابتكار واقرتاح مواد ووسائط جديدة  واملعاصرة،وطرق وكيفية معاجلتها التقليدية  والصناعي،عي منها الطبي احمللية،والبيئة 
دف والرسالة اليت من ق اهلوالبصرية اليت يعرب من خالهلا الطالب عن األفكار واألساليب املختلفة يف سبيل حتقيق قيمة مجالية ترتك أثرا اجيابيا يف اآلخرين وحتق

 اجلها نفذ العمل الفين.
من  واالستفادةمن خالل اختيار الوسيط املناسب  التعبريية،صقل خربات الطالب البصرية والتعبريية ورفع مفهومه عن إمكانيات املادة اخلام  -ب

 .التخصصات الفنية األخرى املناسبة للوصول ألفضل النتائج اليت حتقق أهداف العمل الفين
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2

  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
الرتبية الفنية عن طريق االنرتنت أو  جمال العملية يف التعامل مع مصادر املعرفة احلديثٌة لالطالع على احللول والتجارب-

 األخرى.مصادر املعلومات املختلفة 
 -تطبيق مهارات التفكري الناقد واالستقصاء يف حل املشكالت والتجريب لالكتشاف وإعادة -

 االكتشاف.
 والعاملية واالستفادة من اخلربات املعاصرة . التواصل مع بيواتت اخلربة العملية يف اجملاالت املختلفة للرتبية الفنية اإلقليمية-

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 لطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابوصف املقرر الدراسي  .ش
 وصف عام للمقرر:

إجراء الدراسات التشكيلية والتحضريية للبحث يف املادة اخلام والوسائط املختلفة من مصادرها املتنوعة املتوفر منها يف األسواق، يهدف املقرر إىل 
ها والصناعي، وطرق وكيفية معاجلتها التقليدية واملعاصرة، وابتكار واقرتاح مواد ووسائط جديدة وتطويعها، أو من الطبيعة والبيئة احمللية، الطبيعي من

اجيابيا يف واكتشاف طاقتها احلركية والبصرية اليت يعرب من خالهلا الطالب عن األفكار واألساليب املختلفة يف سبيل حتقيق قيمة مجالية ترتك أثرا 
 الرسالة اليت من اجلها نفذ العمل الفين.اآلخرين وحتقق اهلدف و 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .38
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

البحث يف األسس املعاصرة للتشكيل ابخلامات والوسائط املتعددة ، واستلهام تكوينات 
لتجارب الطالب جديدة وخمتلفة من خالل إعداد مناذج خمتارة وإعادة صياغتها وفقا 

 خالل فرتة حمددة

2 6 

التوليف والتطعيم والرصد والتجريب للخامات األساسية واملكملة يف البيئة احمللية 
 وكيفية االستفادة من خصائصها ومميزاهتا ، وعالقاهتا اجلمالية

4 12 

تنفيذ عمل فين مسطح أو جمسم يظهر فيه الدارس حتقيقا لتجاربه السابقة يف اخلامات 
 لوسائط ، ومن مث تقييم جتربته الفنية واملفاهيم اجلديدة اليت استنتجهاوا

3 9 

 12 4عرض املفاهيم املعاصرة للتشكيل ابخلامات والوسائط اليت توصل إليها الدارس 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .38
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

من خالل جتاربه  يف اجتاهات ما بعد احلداثة سواء يف األعمال املسطحة أو 
اخلامات من خالل تنفيذ عمال اجملسمة أو املركبة واملفهوم االنفعايل هلذه 

 جتريداي يظهر فيه الدارس تفهمه للقيم الفنية واجلمالية للخامات والوسائط.
 6 2 إخراج العمل الفين وتشطيبه وجتهيزه للعرض

 3 1 االختبار النهائي
 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .39
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 45  30 - - 15 ساعات التدريس الفعلية

 33  18 - - 15 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... تحكيممالحظات جهة ال
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .40

 

 فقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر و  .41
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 املناسبة. : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلمأوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
يسها ها واسرتاتيجيات تدر : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 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 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 

 املعرفة 1
االستقصاء وحل  اسرتاتيجية التعرف على املفاهيم املعاصرة للفنون من خالل التعبري ابملادة اخلام والوسائط  19 -1

املشكالت ، طريٌقة احملاضرة ، 
 العمل يف جمموعة اسرتاتيجية

 وجمموعات صغرية
 

االختبارات املوجهة ، واجبات 
ية، واجبات تقدميية حبث

 ومشاركات
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
تطبيق طرائق التفكري اإلبداعي  " اإلملام ابألساليب املختلفة يف تنفيذ األعمال الفنية مبختلف املواد اخلام والوسائط  20 -1

الناقد لبعض املواضيع املقرتحة، 
استنباط احللول االبداعية 
للمشكالت الفنية ، البحوث 
امليدانية ، العروض التجريبية 

 ليم التعاوينوالتع
 املهارات املعرفية 2

مجع املعلومات من املراجع  مهارات البحث واشتقاق املعلومات ، مهارات املشاركة وتكوين املفاهيم وختطيطٌها  24 -2
ومواقع االنرتنت ومتابعة 
النشرات اخلاصة ابلربامج 

 واألجهزة الرقمية

تقييم البحوث واملقاالت 
 والتقارير

استنباط املعارف التشكيلية عن  والتمييٌز بني األساليب والتقنيات املستخدمة يف الصياغة الفنيةٌ القدرة على املقارنة   25 -2
طريق التجريب املباشر واستنباط 
خطوات التفكري اإلبداعي حلل 

 بعض املشكالت الفنية

تقييم التجارب والتدريبات 
العملية للطالب وتقييم 

 االختبارات

قة بني األشكال املسطحة واجملسمة قابلة للتنفيذ بواسطة القدرة على إظهار الفرق والعال  26 -2
 مواد خام مت جتريبها

استنباط املعارف التشكيلية عن 
طريق التجريب املباشر واستنباط 
خطوات التفكري اإلبداعي حلل 

 بعض املشكالت الفنية

تقييم التجارب والتدريبات 
العملية للطالب وتقييم 

 االختبارات

 الشخصية وحتمل املسؤولية مهارات العالقات 3
إدارة اجملموعــــات والعمــــل ضــــمن جمموعــــة تطــــوير التفاعــــل بــــني الطــــالب وتنفيــــذ األعمــــال   23 -3

 املشرتكة
 

التعليم ابلنشاط  اسرتاتيجية
 واملشاركة

تقومي الطالب لبعضهم البعض 
)أقران الطالب( ، املشاركة يف 
صنع القرار وحتمل مسئولية 

 النتائج
إسرتاتيجية البحث واالستقصاء  والتقييم اجليد لألعمال الفنية الناجتة عن حبث وجتريب الدارس اكتساب مهارة النقد  24 -3

 والتفكري الناقد
 تقبل النقد والتوجيه من اآلخرين

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
لتحليل الفين العمل ضمن فريق متكامل كمجموعات ، املناقشة واحلوار من خالل ا  21 -4

 لألساليب لألعمال الفنية الناجتة عن حبث و جتريب الدارس
التعلم الذايت ، التعلم 

 االجتماعي
تقييم التفاعل واملناقشة بني 

 الطالب يف اجملموعات
استخدام األدوات واملعدات التقليدية واحلديثة اليدوية والكهرابئية ملعاجلة املواد اخلام   22 -4

 املختلفة
مواقف تدريبية تعد من قبل  حدث التقنياتالتدرب على أ

 الطالب
استخدام أجهزة العرض الضوئية احلديثة لعرض أعمال الطالب على فرتات أثناء الفصل   23 -4

 الدراسي
تقييم التفاعل واملناقشة بني  العروض التوضيحية

 الطالب يف اجملموعات
التواصل مع ورش العمل  التواصل من خالل الربيد االلكرتوين ومواقع التواصل االجتماعي  24 -4

واملؤمترات الفنية للتعرف على 
 أحدث التقنيات والرؤى الفنية

مجع املعلومات ابستخدام التقنية 
 واالتصاالت املتوفرة ابجلامعة

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5- 8  - - - 

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .42

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 التقييم النهائي

 %20 مستمر التطبيقات العملية يف املعمل 1
 %10 مستمر األعمال التجريبية اإلضافية 2
 %5 مستمر فعاليات احلضور واملشاركة 3
 %15 األسبوع الثامن االختبار النصفي 4
 %40 16األسبوع  االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ط
ت إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت ترتيبا

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 موقع على اإلنرتنت مع وسائل االتصال. •
 قد تواجه الطالب. اهلاتف اجلوال لإلجابة عن أي مشكلة •
 التواصل عرب الربيد االلكرتوين. •
 تبادل املعلومات والنقاش بني الطالب واألساتذة غرب املنتدايت. •
 الساعات املكتبية املعتمدة. •

 مصادر التعّلم .فف
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1
م (  جمال األشغال الفنية ،حبوث 2002 )نوفمربالوسائط التشكيلية املستحدثة كمدخل إلثراء  حممد:حممود حامد  صاحل، -1

 يف الرتبية الفنية والفنون  ، جامعة حلوان ،كلية الرتبية الفنية ، اجمللد السادس ، العدد السادس . 
 الزينة، رسالةكمدخل ملكمالت   م(2002)صياغات تشكيلية مبتكرة ابخلامات الصدفية  الوهاب:جيالن عبد  حممد، -2

 حلوان.جامعة  الفنية،لرتبية كلية ا  ماجستري،
 األوىل.الطبعة  األردن، عمان،والتوزيع  الشروق للنشردار  والزجاج،: تقنيات اخلزف م(2003)العزيز فوزي عبد  القيسي، -3
 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 ة كعنصر إهلام وتوجيه للفنان م (: اخلام1993أبو القاسم ، حممد )أكتوبر  -4
 جملة علوم وفنون ، دراسات وحبوث ، اجمللد اخلامس ، العدد الرابع ، جامعة حلوان ، كلية الفنون اجلميلة ،  . 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://www.youtube.com/ 
  الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل . 4

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 املرافق املطلوبة .قق
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من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  بنين متطلبات املقرر الدراسي .31
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

اد تطوير معامل قسم الرتبية الفنية احلالية )املعادن، اخلشب، اخلزف، الطباعة، النسيج، الزخرفة والرسم ( ملعاجلة املو 
 اخلام والوسائط مبختلف أنواعها وتزويدها مبا يلزم من معدات وأدوات وأجهزة ووسائل األمن والسالمة واإلسعافات

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .32
ج، الزخرفة والرسم ( ملعاجلة املواد تطوير معامل قسم الرتبية الفنية احلالية )املعادن، اخلشب، اخلزف، الطباعة، النسي

 اخلام والوسائط مبختلف أنواعها وتزويدها مبا يلزم من معدات وأدوات وأجهزة ووسائل األمن والسالمة واإلسعافات
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .33

 جهار حاسب آيل خاص أبستاذ املادة1 •
 Data showض بياانت جهاز عر  •
 سبورة تفاعلية •
 نقطة انرتنت ذات سرعة عالية •
 ماسح ضوئي حديث ملسح الصور واألفالم السلبية •

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .34
ا للمواصفات العاملية ، يزود معمل اخلشب نظام هتوية جيهز نظام تصريف )مياه( ملعمل اخلزف يتم تصميمه وفق

وشفط للتخلص من نفاايت اخلشب والدهاانت ، معمل املعادن توصيالت كهرابئية ذات ضغط عايل تتحمل 
 املاكينات واألفران املستخدمة

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .كك
 خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  (31

 تقييم األنشطة العملية واملشاركات خالل الفصل الدراسي •
 االختبارات النظرية والعملية واملشروع النهائي •
 حتليل نتائج الطالب •
 تقومي مفردات املقرر عن طريق حتليل مهارات اإلتقان لدى الطالب •
 لتدريس يف نفس التخصصتقييم األنشطة العملية للطالب مع بعض أعضاء هيئة ا •
 استبانة لقياس التعلم •
 مناقشة الطالب يف سبيل تطوير وحتسني املقرر •

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (32
 مناقشة مشكالت املادة من خالل جملس القسم •
 تقومي وتقييم من قبل األساتذة الزائرين •
 شتهمدعوة املتخصصني ومناق •
 تقييم ذايت •
 تقييم بني أعضاء هيئة التدريس •

 إجراءات تطوير التدريس: (33
 زايدة األنشطة يف بعض مفردات املقرر •
 إضافة بعض التكليفات اإلضافية •
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 األخذ بتوجيهات القسم املرتبطة بتطوير أداء عضو هيئة التدريس •
 التحاق أستاذ املقرر بدورات تدريبية لتنمية قدراته •
 نويع طرق التدريس وتفعيل استخدام التقنية احلديثةت •
 دراسة التقارير من خالل جلان يف القسم والكلية •
 املشاركة مع املؤسسات التعليمية واالستعانة أبساتذة خارجيني •

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  (34
س مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة تدري

  أخرى(:
 التقييم املشرتك ألعمال الطالب عن طريق جلنة من أعضاء هيئة التدريس يف نفس اجملال •
 املشاركة أبعمال الطالب يف املعارض على املستوى احمللي والدويل •

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف (35
 مقارنة املقرر مع مقررات مماثلة تقدم يف مؤسسات تعليمية أخرى •
 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات يف اجملال •
 لمي والبحثي املعاصرمراجعة توصيف املقرر وتوافقه مع الواقع الع •
 متابعة اجلديد يف طرائق التدريس الفعال واستخدامها مع الطالب •
 االستفادة من دورات التطوير اجلامعي وتفعيلها يف أداء التعليم •
 متابعة اجلديد يف اسرتاتيجيات التفكري والبحث العلمي يف جمال الرتبية •
 ارجينيمراجعة ودراسة النتائج النهائية مع حمكمني خ •

 

       د. عبد هللا دخيل هللا الثقفي اسم منسق الربانمج:

 1440-2-7 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

    .ونالفن تعليم يف دراسات اسم املقرر:  
  2-0204631 املقرر: ترفرمز   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-7 التوصيف:اتريخ 
 الفنية الرتبية-الرتبية القسم:-لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ

 2-0204631ون ترف الفن تعليم يف دراسات. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 (نظري) 2اعات املعتمدة: . عدد الس2
 املاجستري يف الرتبية الفنية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

  الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه 
 الثالث املستوى- الثانية ةالسن. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 -  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 -. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
  الفنيَّة الرتبيَّة قسم مبىن املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7

  كل ما ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت8
 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .صص

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .قق
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .رر
    

 - النسبة: - ابملراسلة .شش
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .تت
 

 تعليقات:

 األهداف .ف
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 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1
 . وعاملياً  حملياً  األكادمييات ظهور مع الفنون تعليم وتطور بنشأة ملاماإل-1
 احلديث العصر يف الفن لتعليم والنظرايت االجتاهات أبزر على التعرف-2
 الفنون بتعليم املرتبطة واالجتاهات ابلنظرايت املرتبطة العلمية األطروحات حتليل-3
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. 
 .وأحباث دراسات من ابملقرر يرتبط ما على ابالطالع املقرر حتديث-
 .املقرر الجم يف واملتجدد احلديث على ابالطالع املقرر حتديث-
 .للمقرر واملرئي املعريف احملتوى لتطوير املعلومات وقواعد البحث حمركات اإلنرتنت، استخدام-
 .الفنون تعليم مهنة جمال يف واملتجدد احلديث على ابالطالع املقرر ديثحت-
 .اجملال يف املعاصرة التطبيقية التجارب على االطالع-
 .املقرر مبحتوايت عالقةال ذات للمؤسسات امليدانية الزايرات-
 .املقرر يف عملية وتطبيقات ومتارين تدريب على حتتوي اليت واملواقع الربجميات استخدام-
 .دوري بشكل أخرى جامعات يف املشاهبة املقررات مع املقرر حمتوايت مقارنة-

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ص
 وصف عام للمقرر:

 ينتجها اليت والتوجهات والتغيريات القدمية العصور يف الفن تعليم جمال يف أثرت اليت يةالفكر  االجتاهات أهم على التعرف املقرر هذا يهدف
 لتعليم والتطور النشأة تناولت اليت والبحوث الدراسات خالل من وذلك املفاهيم، هذا صياغة على هبا تؤثر اليت والطرق إليها، تؤدي اليت والعوامل

 ومدى الفن لتعليم والنظرايت االجتاهات أبزر على والتعرف. هبا املتعلقة والدوافع األسباب ومناقشة ياً،وعامل حملياً  األكادمييات ظهور مع الفنون
 وتركيب بناء على الطالب وتدريب واالجتاهات ابلنظرايت املرتبطة العلمية وحتليل األطروحات. األخرى العلوم من ابلنظرايت وأتثرها ارتباطها

 .اجملتمع وتطلعات اليوم العصر معطيات وفق جديد اجتاه
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .43
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 هيد حول أمهية املقرر وخلفية عامة عن مفهوم علم اجلمال يف الدراسات املعاصرة.مت
، استعراض خطة التدريس: تعريف ابملقرر، األهداف، واملواضيع، واألنشطة، واملتطلباتو 

 والتقييم، واملادة العلمية.
 2 أسبوع

 3 أسبوعان نشأة وتطور تعليم الفنون مع ظهور األكادمييات حملياً وعاملياً. )األسباب والدوافع(،
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .43
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

حتليل ونقد أبزر النظرايت لتعليم الفن ومدى ارتباطها وأتثرها ابلنظرايت من العلوم 
 األخرى:

 البصرية.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( •

اجتاه تعليم الفن كعلم معريف مستقل وتطوره )برنت ولسن، آرنون، ديتمرز، مسرل،  •
 ي(.شامبان، العني اجلماليةـ التنظيم

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

 وأتثري وجداين(.

 "(.Art Portfolioاجتاه تعليم الفن وفق اجلودة )جودة املعايري، ملفات اإلجناز " •

 كن حتديث وإضافة واستيعاب االجتاهات املعاصرة اليت ترد يف الدراسات احلديثة.مي •

 18 أسابيع 9

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

 2 أسبوعان

 1 أسبوع االختبار النهائي

   
 
 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .44
دروس  حماضرات 

 إضافية
معامل أو 

 اجملموع أخرى قتطبي  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية
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 32 - - - - 32 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالفردي ) التعلم-لدراسة عدد ساعات ا .45

 .األسبوع يف( ساعات ثالث) 3
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .46
 واردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة ال

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم اثنيا   -
يسها ناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدر : ضع طرق التقييم املاثلثا   -

 لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapملنهج للمقرر خريطة ا

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 

 املعرفة 1
 االختبارات. وض البصرية.احملاضرة والعر  معرفة التطورات التارخيية ملوضوعات املقرر واألطوار اليت مرت هبا.  21 -1

 كتابة التقارير. ورش العمل. حتليل األعمال والنماذج املرتبطة ابملقرر وصياغاهتا.  22 -1

 تنفيذ التكليفات. التعليم الذايت. بناء النماذج واهلياكل النظرية املرتبطة ابملقرر.  23 -1

 ملف اإلجناز. تعليم اإللكرتوين.ال القدرة على توظيف الدراسات األجنبية يف املشاريع املرتبطة ابملقرر.  24 -1

 التقومي املستمر. احلوار واملناقشة. اإلملام أببرز النظرايت واالجتاهات والنماذج املعاصرة املرتبطة مبوضوعات املقرر.  25 -1

 الكتابة النقدية. التعلم النشط. التعرف على أبرز األساليب املنهجيات العلمية املتبعة لدراسة املقرر.  26 -1

 التقدم يف املشاريع. التعليم التعاوين. ى أبرز األساليب املنهجيات العلمية املتبعة لدراسة املقرر.التعرف عل  27 -1

 قياس التفاعل االجتماعي. املشاريع الفردية. حتديد التمييز النوعي للمضامني واملفاهيم املرتبطة ابملقرر.  28 -1

 تقييم التكليفات. ت.حل املشكال تقومي ونقد املشاريع والدراسات املرتبطة ابملقرر.  29 -1

 مبنهجية البحث العلمي. االلتزام .ابالكتشافالتعلم  اإلملام ابآلراء الفلسفية والفكرية املرتبطة ابملقرر.  30 -1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
1- 31     

 اإلدراكية  املهارات 2

 االختبارات. احملاضرة والعروض البصرية. الوعي ابلقضااي املرتبطة ابملقرر.  27 -2

 التقومي املستمر. ورش العمل. ب علمي مربر.حيلل القرائن واملتغريات أبسلو   28 -2

 التفاعل يف احملاضرة. احملاضرة. حتلل األعمال والنماذج يف ضوء القضااي الفلسفية واألخالقية املرتبطة مبوضوعات املقرر.  29 -2

 التقدم يف املشاريع. ناقشة.احلوار وامل اإلملام أبساليب النقد العلمي واستخداماته يف تقييم احملتوايت العلمية املرتبطة ابملقرر.  30 -2

 الوقائع احلرجة. التعلم النشط. حتليل تطور النماذج واملمارسات يف ضوء بعض النظرايت أو االجتاهات.  31 -2

 رصد التطور. التعليم الذايت. تقدير قيمة اجلهود العلمية الفكرية والفلسفية السابقة يف جمال املقرر.  32 -2

 النصائح واإلرشادات. .ابالكتشافالتعلم  ى حلل املشكلة.معرفة وتقدير استخدام األداة املثل  33 -2

 قائمة املعايري. التعليم اإللكرتوين. التمكن من ربط النظرية ابلتطبيق من خالل التكليفات.  34 -2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 رات.االختبا احلوار واملناقشة. االستماع إىل األقران بعمق وتفهم وجهات نظرهم.  25 -3

 التفاعل يف احملاضرة. التفكري الناقد. امتالك القدرة يف أقناع األخرين بوجهات النظر املدعمة ابلبحث العلمي.  26 -3

 تقييم األقران. االستقراء. التعامل مع األفكار البحثية بكفاءة أثناء العمل يف جمموعات.  27 -3

 إلرشادات.النصائح وا العصف الذهين. اإلستقاللية يف التفكري واإلجناز.  28 -3

 الوقائع احلرجة. االستنباط. تقبل النقد اإلكادميي من خالل االسرتاتيجيات املختلفة.  29 -3

استخدام أساليب التعليم يف املقرر مبا يعزز القدرة على احلوار وتوليد وتنظيم األفكار   30 -3
 ومناقشة املشكالت لعزيز الثقة ابلنفس املربرة علمياً وربط التعلم ابلواقع.

 لقاءات التقوية. فاهيم.خرائط امل

 التقييم املشرتك. املشاريع اجلماعية. حتمل مسؤلية البحث عن دراسات واجتاهات جديدة وتطويرها.  31 -3

امتالك رؤية حول تنمية الوعي األكادميي يف البيئات املختلفة ولدى خمتلف فئات   32 -3
 اجملتمع.

 التوزيع اإلجباري. مثلث اإلستماع.

3- 33     
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4

 إجناز التكليفات اإللكرتونية. املناقشة واحلوار اإللكرتونية. التعامل مع املنصات املعرفية والعلمية املختلفة.  25 -4

 ية.تقييم التكاليف اإللكرتون التطبيق العملي اإللكرتوين. إتقان أهم استخدامات احلاسب يف عرض بعض مفردات املقرر.  26 -4

 إتقان البحث ابإلنرتنت. تنفيذ التكليفات اإللكرتونية. معرفة بعض الربامج احلاسوبية اليت ختدم أهداف املقرر.  27 -4

4- 28  
 إمتالك مهارات البحث عن مصادر املعلومات التقليدية واملعاصرة.

التدريب على البحث 
 ابإلنرتنت.

 املالحظة املباشرة.

4- 29  
 البحثية. استخدام اإلنرتنت يف تطوير املهارات

التدريب على توثيق األعمال 
 واملشاريع إلكرتونياً.

إتقان استخدام أوامر الربانمج 
 احلاسويب.

 التقومي املستمر. قواعد البياانت اإللكرتونية. إمتالك التنظري الفلسفي لتفسري التواصل  العلمي.  30 -4

 قائمة معايري التقييم. ملقارانت املرجعية اإللكرتونية.ا تطوير النماذج واألدوات التقليدية املرتبطة ابملقرر إلكرتونياً.  31 -4

4- 32     
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5- 9  - - - 

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .47

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 التقييم النهائي

 %10 (2األسبوع ) أسبوع. كل-اإللقاء والعرض  1

 %10 (5األسبوع ) نقد مراجع.حتليل و  2

 %20 (12األسبوع ) تقدمي حبث خمتصر. 3

 %30 (14األسبوع ) تقدمي حبث تفصيلي. 4

 %30 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 5

6    
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ظ
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اد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرش
 (.األقل على أسبوعية ساعات ثالث) 3الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 (. املقرر أستاذ جلدول تبعاً ) التدريس، هيئة لعضو املكتبية الساعات -
 . اإللكرتوين الربيد بواسطة الطالب مع عةاجلام خارج التدريس هيئة عضو تفاعل -
 . االجتماعي التواصل وسائط بواسطة الطالب مع اجلامعة خارج التدريس هيئة عضو تفاعل -
 .القسم ورائسة الكلية عمادة من املتابعة -

 مصادر التعّلم .لل
 .:. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1

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

 .مصر القاهرة، للكتاب، املصرية اهليئة. م1980-1930 عام مخسني يف الفنيَّة الرتبيَّة(. م2006) حممد زينب علي،
Efland, Arthur D. (2000). A history of art education : intellectual and social currents in teaching the visual 
arts, New York : Teachers College Press, USA. 
Macdonald, Stuart (2004). The history and philosophy of art education, Cambridge: Lutterworth Press, USA. 

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

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

 ج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدر 2 
Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
Visual Arts Research, University of Illinois Press, USA. 
Journal of Aesthetic Education, University of Illinois Press, Illinois, USA. 
International Journal of Education through Art, USA. 
Art Education, National Art Education Association, USA. 
Studies in Art Education, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 

 .مصر حلوان، جامعة الفنيَّة، بيَّةالرت  كلية  والفنون، الفنية الرتبية يف حبوث جملة
 .مصر حلوان، جامعة وفنون، علوم جملة
 .مصر الفن، طريق عن للتعلم اإلقليمية اجلمعية فرع أمسيا، جملة

 . األردن. ضفاف منشورات الفنيَّة، الرتبيَّة مدرسي إلعداد معيار بناء(. م2014) محيدي كرمي  الربيعي،
بية برانمج ليلحت(.  2005) علي قمناش قمناش، آل بية اجناه وفق املعلمني كليات  يف الفنَّية الرتَّ  رسالة(: DBAE) التنظيمي الفنَّية الرتَّ

بية، كلية  منشورة، غري ماجستري  .املكرمة مكة القرى، أم جامعة الرتَّ
بية اتريخ يف(: م1996) حيي بن علي الزهراين،  .جدة توزيع،وال للنشر املسافر دار ونظرايهتا، الفنَّية الرتَّ

بية نظرية(. 2004) هللا عبد حسني حممد الضوحيي،  مدارس يف تطبيقها وإمكانيات دراسية مادة بوصفه الفن على املبنية الفنَّية الرتَّ
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بية، والدَّراسات العلوم ،15اجمللد سعود، امللك جامعة جملة: السعودية العربية اململكة  سعود، لكامل جامعة واملطابع، العلمي النشر الرتَّ
 .998-963 ص. الرايض
بية يف املعاصرة االجتاهات(. م2002) كايد  عمرو،  العلمي البحث عماده الريموك، جامعة ،1 ع ،29 م دراسات، جملة: الفنَّية الرتَّ

 .103-88ص األردن، العليا، والدَّراسات
 قابوس، السلطان جامعة االجتماعية، والعلوم اآلداب جملة: الفنيَّة الرتبيَّة يف املعاصرة االجتاهات(. 2015. )حممود حممد العامري،

 .241 -221ص عمان،
بية اجتاه(. م2001) إبراهيم بن يوسف العمود، بية على القائم الفنَّية الرتَّ  وفنون، علوم جملة":  وحتليلية وصفية دراسة"  االجتماعية الرتَّ

 .53-33ص مصر، حلوان، جامعة ،1العدد ،13جملد
بية اجتاه على ديوي جون فلسفة أثر(. م2002) إبراهيم بن فيوس العمود،  يف البحث جملة: االجتماعية البيئة على القائم الفنَّية الرتَّ

بية  .103-83 ص مصر، املنيا، جامعة ،1عدد ،16 جملد النفس، وعلم الرتَّ
 مناهج لتطوير كمدخل  العام التعليم مناهج غةصيا إعادة حركة أابن الفنية الرتبية مناهج تطوير اجتاهات(. م2001) محزة ابجوده،

 .117-93 ص. مصر. حلوان جامعة. الرتبية كلية.  4ع. 4م. وفنون حبوث جملة: ابململكة الفنية الرتبية
 ضوء يف الالزمة الكفاايت الفنية الرتبية ومعلمات معلمي إلكساب اإللكرتوين للتدريب أمنوذج فاعلية(. هـ1428) سامل سهيل احلريب،

 .القرى أم جامعة. الرتبية كلية.  منشورة غري دكتوراه رسالة. D.B.A.E التنظيمي الجتاها
 الرتبية حقل على وأثره DBAE دراسية مادة بواسطة الفن على املبنية الفنية الرتبية اجتاه تطوير(. هـ1423) إبراهيم بن يوسف العمود،

 332-297 ص. الرايض. سعود امللك جامعة. اإلسالمية والدراسات بويةالرت  العلوم. 15اجمللد. سعود امللك جامعة جملة. الفنية
بية أصول مفهوم(. م1997) عبداجمليد حممد فضل،  والدَّراسات الرتبوية لعلوم ،9م سعود، امللك جامعة جملة: املعاصرة الفنَّية الرتَّ

 .344-215 ص. الرايض سعود، امللك جامعة واملطابع، العلمي النشر اإلسالمية،
Clahassey, Patricia (1986). Modernism, Post Modernism, and Art Education: Art Education, 39, No. 2 (Mar., 
1986), pp. 44-48. 

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

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. 

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. 

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. 

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: 
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Visual Arts Research, 33, No. 1(64) (2007), pp. 4-13, University of Illinois Press, USA. 
 (:إخل... االجتماعي التواصل وسائل اإلنرتنت، مواقع: مثالً ) اإللكرتونية املصادر قائمة

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 www.arts-news.org/news.php?action=listnewsm&id=31 السعودية التشكيلية الفنون أخبار

 www.arteducators.org (E) الفنية للرتبية الدولية اجلمعية
 /http://www.davisart.com (E) الفنون مدرسة جملة
 http://www.ijea.org/articles.html (E) والفنون للرتبية الدولية اجمللة
  www.altshkeely.com التشكيلي جملة
 /http://sana.sy التشكيلية احلياة جملة
 /http://u-in-u.com (E) الفن عوامل جملة
 http://www.artsjournal.com/category/visual (E) الفنون جملة
 /https://www.internationalartist.com (E) العاملي الفنان جملة

 http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx املصرية التشكيلية الفنون قطاع
 www.art.gov.sa الفنية الرتبية منتدى
 www.fineartamerica.com (E) املعاصر األمريكي الفن موقع
 www.fineart.com (E) اجلميل الفن موقع

 http://www.artistsnetwork.com/the-artists-magazine (E) اإلنرتنت على نيللفنان دروس
 http://www.adabfan.com/magazine/category/composition وفن أدب جملة

 /http://artsgulf.com اخلليج فنون صحيفة
 www.metmuseum.org بنيويورك للفن املرتوبولتان متحف
 www.vam.ac.uk/index.html دنلن -للفنون والربت فكتوراي متحف
 www.britishmuseum.org/default.aspx لندن -الربيطاين املتحف
 www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en فرنسا -اللوفر متحف
 www.modernartmuseum.gov.eg/index.htm احلديث املصري الفن متحف
 www.moma.org بنيويورك احلديث الفن متحف
 www.sfmoma.org سانفرانيسكو احلديث الفن متحف
 https://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar العلمية األكادميية اجملالت العراقية،

  https://ntieva.unt.edu//HistoryofArtEd/index.html (E) الفنيَّة الرتبيَّة اتريخ
  سطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واأل. 4

 .املقرر مبفردات املرتبطة اإلنرتنت مواقع
 .الفنية والرتبية والتصميم الفنون ومجعيات هيئات مواقع
 .املقرر مفردات ملوضوعات تعليمية أفالم
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 .احملاكاة مناذج
 .املقرر مبفردات مرتبطة تعليمية برجميات
 .املقرر مبفردات واملرتبطة املتنوعة البصرية العروض

 .قوقل بيقاتتط
 .النظرية املقرر مفردات بعض لعرض اليوتيوب موقع

 .املقرر مبفردات املرتبطة الواثئقية العروض
 .والعاملية احمللية العام للتعليم الفنون وثيقة

 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 املرافق املطلوبة .مم

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .35
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 
 .طالب( 10) اجملموعة طالب عدد يكون أن مقرتح
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .36
 .املقرر لتدريس والسالمة الصحة تضمن عاملية مبواصفات جمهزة دراسية قاعة
 .الصحية واإلضاءة التهوية توفري

 .التقنية األجهزة أحدث
 .الطالب عدد تكفي وطاوالت كراسي

 .عامة إنرتنت بكةش
 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .37
 (.مفتوح إنرتنت مع) كمبيوتر

 .الضوئية للعروض سبورة
 .تفاعلية سبورة
 .للعرض بروجكرت جهاز
 .ملونة طابعة
 .ابملقرر مرتبطة إلكرتونية برامج
 اك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هن .38

 .الواثئقية الكامريا عرض جهاز
 .نظرية وعينات مناذج
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .نن
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (36
 .ريسالتد فعالية حول مكتوبة تقارير تقدمي
 .التدريس فعالية حول مفتوح تقاش
 . السابقة والتكليفات االختبارات خالل من املقرر يف الطالب حتصيل مستوى لقياس استبانة عمل
 .سابقاً  متطلباً  الطالب يدرس كان  آخر زميل رأي
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (37
 .االختبارات حتليل
 .التقدير قوائم
 .املقرر يف األستاذ مرئيات يتضمن تقرير كتابة

 .للمقرر الدورية الداخلية املراجعة
 .للربانمج الذايت التقومي

 .املقرر يف املستخدمة التدريس السرتاتيجيات املماثلة األقسام يف املرجعية املقارانت
 إجراءات تطوير التدريس: (38
 

 .دوري بشكل واملراجع املصادر التحديث
 .اإللكرتونية واملصادر البحث أوعية تحديثال
 . الدراسات ونتائج واللجان املقرر أستاذ بتوصيات عملال

 .املقرر ألساتذة عمل الورش
 .التخصص جمال يف اخلرباء االستضافة

 .ابملقرر املرتبطة واألحباث الدراسات جمال يف اجلديد املتابعة
 .التدريس هيئة أعضاء بني اخلربات التبادل

 .التعليمي املنتج جودة لتحسني هتدف واليت الدراسي للمقرر العاملية ابملعايري قارنةامل
: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  (39

ضاء هيئة تدريس من مؤسسة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أع
  أخرى(:

 .لالختبارات الصحيحة النموذجية اإلجابة منوذج
 .التقدير قوائم
 .والتكليفات املشاريع تقييم
 .مستقلني مدرسني بواسطة الطلبة أعمال من عينة وتصحيح تدقيق
 .أخرى مؤسسة من تدريس طاقم مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةً  بصورة التبادل
 .طالب لكل التقومي يف التدريس هيئة أعضاء مشاركة

 موعد احلضور، نسبة أقرانه، درجات: )مثل مبحكات مقارنة الطالب نتائج ملقارنة اإلحصائية الطرق استخدام
 (.احملاضرة
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 .املقرر أستاذ قبل من األسئلة تدقيق
 دراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر ال (40

 .احلديثة واملتغريات الواقع مع يتناسب مبا املقرر وتطوير مراجعة
 .وعاملية حملية جامعات يف مماثلة مبقررات املقرر مفردات مقارنة
 .التدريس هيئة ألعضاء تطويرية دورات
 .البوالط املقرر أساتذة قبل من الراجعة التغذية على بناء الالزمة التعديالت إجراء
 .االحصائية االساليب على القائمة الراجعة التغذية على بناء الالزمة التعديالت إجراء

 .املشاهبة للربامج والعاملية احمللية املرجعية املقارانت
 . املتخصصة واملؤمترات والندوات العمل ورش نتائج توصيات
 .جيابيةواإل السلبية اجلوانب ملعرفة املتميزين ابلطالب الدورية اللقاءات

 

 د. عبد هللا دخيل هللا الثقفي اسم منسق الربانمج:

 1440-2-8 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 بنائيات التصميم املتقدم اسم املقرر:  
 3-0204632ترف  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-2-15  اتريخ التوصيف:
 الرتبية الفنية -الرتبية القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق
 3-0204632ترف  املتقدم التصميم بنائيات. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 عملي(/  )نظري ساعات 3ت املعتمدة: . عدد الساعا2
 املاجستري يف الرتبية الفنية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 السنة الثانية، املستوى األولاسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدر 4
 (: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %100 النسبة:  حملاضرات التقليديةقاعات ا .ثث

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .خخ
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ذذ
    

 - النسبة: - ابملراسلة .ضض
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ظظ
 

 تعليقات:

 األهداف .ك
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 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1
 االبعاد ثنائيه ابلتصميمات يتعلق فيما :أوال
 ختصصية مهارية نواتج وجدانية، نواتج معرفية، نواتج-
 يف واللوين اخلطي اإليقاع عن الناجتة التصميمية البنية على الرتكيز مع العمل، ومفردات عناصر بني املتنوعة التصميمية العمليات خالل من التجريب -

 .الزخرفية التصميمات
 .التصميم داخل مجالية قيم من ذلك يعكسه وما الكلية، العمل وحده حتقق اليت مسيةاملل واملعاجلات التقنيات اختيار-
 .التصميم مسطح فوق أدائية وممارسات مستحدثه وعناصر تقنيات ابستخدام التجريب مداخل استثمار-
 التصميمي املسطح داخل العناصر جتمع اليت التشكيلية العالقات على التعرف-
 وإخراجها تنفيذها وطرق الفكرة خالل من اإلبداعي فكريالت مهارة الطالب ينمى-
 .إدراكيا وأتثريها التصميم يف واإليقاعية احلركية األنظمة الدارس يستخلص-
 لتصميما مصادر وتنوع مجالية، وقيم تشكيليه، وعالقات قيم من تكتنزه ملا الطبيعة، ويف احلديثة، التصميم مدارس) يف التصميم أفكار مصادر على التعرف -
 (.والوان متنوعة ومالمس وفراغ وكتلة ومساحة خط من هبا
 .املتقدم التصميم بنائيه جمال يف التطبيقي البحث خالل من اإلبداعي التفكري مهارة الطالب ينمى-
 .التصميم مسطح فوق أدائية وممارسات مستحدثه وعناصر تقنيات ابستخدام التجريب مداخل استثمار-

 :االبعاد ثالثية ابلتصميمات يتعلق فيما :اثنيا
 .األبعاد ثالثي املتقدم التصميم ببنائيه املتعلقة والقضااي والصياغة التفكري طرق على التعرف -
 .االبعاد ثالثية االعمال يف التصميم وقيم متغريات دراسة-
 . والظلية والضوئية اللونية واإلسقاطات احلقيقي الثالث البعد دراسة-
 والتكوين األشكال بني التبادلية العالقة دراسة وكذلك. الفين العمل رؤية يف الناتج واالختالف املستوايت، متعدد األجزاء على الساقط ءالضو  أثر استعراض-

 .األشكال هيئات إدراك يف الضوء وأمهية عليها، الساقطة واألضواء عنها الناشئة والفراغات
 . والعضوية اهلندسية األبعاد ثالثية للحجوم اجلمالية والعالقات بةاملناس والتقنيات املهنية املهارات على التعرف-

 :التجهيز سابقه والعناصر اخلامات وتوظيف ابلتصميمات يتعلق فيما :اثلثا
 .التصميم يف وااللوان العناصر بني املستمرة الديناميكية لتحقيق املتنوعة األدائية واملمارسات التقنية املعاجلات توظيف -
 سابقه العناصر وصياغة. املستوايت متعددة واملسطحات احلقيقية احجامها خالل من وصياغتها التجهيز سابقه والعناصر اخلامات تناول كيفية  على التعرف-

. البنائية اورواحمل والشبكيات اجلمالية، والعالقات العمل، فكره تعزز اليت اللونية واملخططات التصميم، وعناصر أسس خالل من حمكمه تكوينات يف التجهيز
 . عليها والظليه الضوئية اإلسقاطات خالل من احلقيقي الثالث البعد ذات واهليئات لألشكال البصري واالدراك

 شكل تثري تقليديه غري ومداخل تقنيه حلول واستحداث املألوف، من متحررة هليئات ابداعي كحافز  للخامة التشكيلية واالمكانيات اخلصائص دراسة-
 . ينالف العمل

 . حوهلا املتنوعة واملستوايت التجهيز سابقه العناصر بني العالقة دراسة-
 . مبتكره تصميمات إنتاج يف يسهم مبا املستهلكة اخلامات ببقااي والتجميع للتوليف جتريبية مداخل استحداث-
 .املستهلكة اخلامات بقااي استخدام عن الناجتة واجلمالية التعبريية ابلقيم التبصري-
 املتعددة: اجلرافيكيةفيما يتعلق ابلتصميمات وتوظيف الوسائط  :بعارا
 التعريف بربامج احلاسب اآليل والفنون الرقمية ومكوانهتا وكيفية التعامل معها ودورها يف تغري املفهوم والصياغة وشكل التصميمات  -
 والتدريب على برامج التصميم ثنائيه وثالثية األبعاد. استخدام احلاسب اآليل يف جمال التصميم املتقدم، ومعاجلة الصور الرقمية،-
 (.يف )التصميمات اإلعالنية، التصميمات الزخرفية اآليللربامج احلاسب  اجلرافيكيةاملهارة والفاعلية يف توظيف اإلمكاانت -
 تقدمكمعطي تكنولوجي معاصر كأداة ووسائط تشكيليه يف انتاج التصميم امل  اجلرافيكيةاستثمار الربامج -

 يف بنائيه متسقه من خالل اهلارد ديسك والكامريا واملاسح الضوئي. اجلرافيكيةدمج الصور والتصميمات اليدوية مع التصميمات 
مهيتها ميمات، وأالقيام بقراءات يف اتريخ الفنون الرقمية واستخدامات احلاسب اآليل، وامللحقات اإللكرتونية املسؤولة عن ادخال ودمج وحفظ الصور والتص-

 للفنون موضوع املقرر. 
 التطبيق العملي لربامج احلاسب اآليل يف إبداع وتنفيذ بنائيات التصميم املتقدم.-

 فيما يتعلق حبلقات وورش العمل التحليلية والنقدية لبنائيه التصميم املتقدم: :خامسا
 التدريب على قراءة وتذوق وفهم وحتليل بنائيه التصميم املتقدم-
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)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   اإلنرتنت،

 مقارنة مفردات املقرر مبا يتم تقدميه يف جامعات أخرى حملية وإقليمية وعاملية. -
 ر.ات جلمع املعارف املتصلة ابملقر وقواعد املعلوم البحث،استخدام حمركات -
 احلديثة.والتقنيات  االتصال،ابستخدام وسائل  ،فن املعاصرواخلربات حول اجتاهات ال املعلومات،تناول  -
 العنكبوتية.املشاركة يف التبادل املعريف ابستخدام الشبكة  -
التقومي الداخلي، واألحباث احلديثة حمليا ) بل أستاذ املقرر بناء على نتائجوضع تصور لتحديث حمتوى املقرر من ق -

 وعامليا يف هذا اجملال(.
 املقرر. ستمر على املستجدات والبحوث العلمية احلديثة يف جمالاالطالع امل-

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب وصف املقرر الدراسي  .ض
 وصف عام للمقرر:

 حتديد التجريب من خالل العمليات التصميمية املتنوعة بني عناصر ومفردات العمل، مع الرتكيز على البنية التصميمية الناجتة عن اإليقاع -
 .اخلطي واللوين يف التصميمات الزخرفية

 اختيار التقنيات واملعاجلات امللمسيه اليت حتقق وحده العمل الكلية، وما يعكسه ذلك من قيم مجالية داخل التصميم.-
 استثمار مداخل التجريب ابستخدام تقنيات وعناصر مستحدثه وممارسات أدائية فوق مسطح التصميم.-
 طح التصميميالتعرف على العالقات التشكيلية اليت جتمع العناصر داخل املس-
 ينمى الطالب مهارة التفكري اإلبداعي من خالل الفكرة وطرق تنفيذها وإخراجها-
 يستخلص الدارس األنظمة احلركية واإليقاعية يف التصميم وأتثريها إدراكيا.-
شكيليه، وقيم مجالية، وتنوع التعرف على مصادر أفكار التصميم يف )مدارس التصميم احلديثة، ويف الطبيعة، ملا تكتنزه من قيم وعالقات ت -

 مصادر التصميم هبا من خط ومساحة وكتلة وفراغ ومالمس والوان(.
 ينمى الطالب مهارة التفكري اإلبداعي من خالل البحث التطبيقي يف جمال بنائيه التصميم املتقدم.-
 التصميم.استثمار مداخل التجريب ابستخدام تقنيات وعناصر مستحدثه وممارسات أدائية فوق مسطح -
 التعرف على طرق التفكري والصياغة والتقنيات املناسبة ولعالقات اجلمالية والقضااي املتعلقة ببنائيه التصميم املتقدم ثالثي األبعاد. -
 توضيح متغريات وقيم التصميم يف االعمال ثالثية االبعاد. -
 اد يف مدارس التصميم احلديث ألثراء بنائيه التصميم املتقدم.دراسة العالقات التبادلية بني األشكال الثنائية والثالثية األبع -
 توظيف املعاجلات التقنية واملمارسات األدائية املتنوعة لتحقيق الديناميكية املستمرة بني العناصر وااللوان يف التصميم. -
قيقية واملسطحات متعددة املستوايت. وصياغة التعرف على كيفية تناول اخلامات والعناصر سابقه التجهيز وصياغتها من خالل احجامها احل-

، العناصر سابقه التجهيز يف تكوينات حمكمه من خالل أسس وعناصر التصميم، واملخططات اللونية اليت تعزز فكره العمل، والعالقات اجلمالية
 من خالل اإلسقاطات الضوئية.  والشبكيات واحملاور البنائية. واالدراك البصري لألشكال واهليئات ذات البعد الثالث احلقيقي 

 استعراض العالقة بني العناصر سابقه التجهيز واملستوايت املتنوعة حوهلا. -
 التعرف على القيم التعبريية واجلمالية الناجتة عن استخدام بقااي اخلامات املستهلكة.-
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 دريب على برامج التصميم ثنائيه وثالثية األبعاد.استخدام احلاسب اآليل يف جمال التصميم املتقدم، ومعاجلة الصور الرقمية، والت-
 ج التصميم املتقدمتا كمعطي تكنولوجي معاصر كأداة ووسائط تشكيليه يف ان  اجلرافيكيةاستثمار الربامج -

 يف بنائيه متسقه من خالل اهلارد ديسك والكامريا واملاسح الضوئي. اجلرافيكيةدمج الصور والتصميمات اليدوية مع التصميمات 
استعراض قراءات يف اتريخ الفنون الرقمية واستخدامات احلاسب اآليل، وامللحقات اإللكرتونية املسؤولة عن ادخال ودمج وحفظ الصور -

 والتصميمات، وأمهيتها للفنون موضوع املقرر. 
 التدريب على قراءة وتذوق وفهم وحتليل بنائيه التصميم املتقدم.-
 

 :املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا .48
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التعريف ابلعالقات التشكيلية اليت جتمع العناصر داخل املسطح التصميمي-
 تنميه مهارة التفكري اإلبداعي من خالل الفكرة وطرق تنفيذها وإخراجها-
 يستخلص الدارس األنظمة احلركية واإليقاعية يف التصميم وأتثريها إدراكيا.-

1 3 

التعريف على مصادر أفكار التصميم يف )مدارس التصميم احلديثة، ويف الطبيعة، ملا  -
تكتنزه من قيم وعالقات تشكيليه، وقيم مجالية، وتنوع مصادر التصميم هبا من خط 

 ومساحة وكتلة وفراغ ومالمس متنوعة والوان(.
1 3 

طبيقي يف جمال بنائيه ينمى الطالب مهارة التفكري اإلبداعي من خالل البحث الت -
 التصميم املتقدم.

استثمار مداخل التجريب ابستخدام تقنيات وعناصر مستحدثه وممارسات أدائية -
 فوق مسطح التصميم.

1 3 

التعريف بطرق التفكري والصياغة والقضااي املتعلقة ببنائيه التصميم املتقدم ثالثي -
 األبعاد.

 تصميم االعمال ثالثية االبعاد.التعريف ابملداخل التقنية املرتبطة ب -
1 3 

 دراسة متغريات وقيم التصميم يف االعمال ثالثية االبعاد.-
استعراض أثر الضوء الساقط على األجزاء متعدد املستوايت، واالختالف الناتج يف -

 رؤية التصميم.
1 3 

ضواء دراسة العالقة التبادلية بني األشكال والتكوين والفراغات الناشئة عنها واأل-
 الساقطة عليها، وأمهية الضوء يف إدراك هيئات األشكال.

التعرف على املهارات املهنية والتقنيات املناسبة والعالقات اجلمالية للحجوم ثالثية -
 األبعاد اهلندسية والعضوية.

1 3 

حلقات وورش العمل التحليلية والنقدية لبنائيه التصميم املتقدم حول التصميمات  -
 3 1 .الثية االبعادثنائيه وث

 3 1 االختبار النصفي
 3 1 استحداث مداخل جتريبية للتوليف والتجميع بني اخلامات يف التصميمات. -
 3 1تنويع طريقه توزيع اخلامات سابقه التجهيز أبحجامها احلقيقية، وفق األسس -
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 :املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا .48
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

ة فوق اللوحة متعدد السيادة( االتزان،التصميمية من )الوحدة، التنوع، االيقاع، 
 احلز، اللف، التجميع، التلصيق،مثل  متنوعةاملستوايت من خالل معاجلات تقنيه 

 واإلضافة.احلذف  التخرمي،
التعريف بطرق أتلف العالقة بني العناصر سابقه التجهيز واملستوايت املتنوعة حوهلا -

صول إىل مبا خيدم الفكرة والبناء التشكيلي يف التعبري من خالل التوليف ابلتجريب للو 
 حلول مبتكرة.

1 3 

وتوظيفها يف بنائيه التصميم  اجلرافيكيةالتعريف بقوائم وأدوات برامج احلاسب االيل -
 املتقدم.

على االشكال  واللونية ةفة التأثريات واملعاجلات امللمسياستخدام أدوات إضا -
 والصور من خالل ضبط املرشحات املختلفة.

 املتخصصة. اجلرافيكيةمن خالل الربامج بعاد دريب على التصميم ثالثي األالت-

1 3 

عريف مبهارة استخدام األدوات املساعدة للرسم كنظام التعامد، التدرج، الرتاكب، تال-
التكبري والتصغري، احلذف، االضافة، التعديل، التحريك، النسخ، التكرار، التدوير، 

اط متعددة على العناصر الدمج، الشفافية وتعبئة األلوان واملالمس مبستوايت وأمن
 والكامريا الرقمية. السكانرالفنية، واسترياد الرسوم، وإدخال الصور والرسوم عن طريق 

1 3 

)التصميمات اإلعالنية،  ةبيقي الذي يتضمن تصميمات جرافيكياجلانب التط -
 3 1 التصميمات الزخرفية(.

تقدم حول التصميمات املحلقات وورش العمل التحليلية والنقدية لبنائيه التصميم 
 3 1 .ةاجلرافيكي

 3 1 االختبار النهائي
 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .49
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 48 - - - - 48 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجد ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة  .50
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .51
 ت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماال

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم اثنيا   -
ها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 ن جماالت التعلم.لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال م
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 

 املعرفة 1
 التصميمي املسطح داخل العناصر جتمع اليت التشكيلية العالقات على التعرف-  32 -1

 ويف احلديثة، التصميم مدارس) يف التصميم أفكار مصادر على التعرف -
 (الطبيعة

 املتقدم التصميم ببنائيه املتعلقة والقضااي والصياغة التفكري طرق على التعرف -
 .األبعاد ثالثي

  التصميم وقيم متغريات علي التعرف-
 للحجوم اجلمالية والعالقات ناسبةامل والتقنيات املهنية املهارات على التعرف-

 . والعضوية اهلندسية األبعاد ثالثية
 من وصياغتها التجهيز سابقه والعناصر اخلامات تناول كيفية  على التعرف-

 العناصر وصياغة. املستوايت متعددة واملسطحات احلقيقية احجامها خالل
  حمكمه تكوينات يف التجهيز سابقه

 اخلامات بقااي استخدام عن الناجتة واجلمالية يةالتعبري  ابلقيم التبصري- 
 .املستهلكة

  اآليل احلاسب بربامج التعريف-
 احلاسب لربامج اجلرافيكيه اإلمكاانت توظيف يف والفاعلية ابملهارة التعريف-

 ( .الزخرفية التصميمات اإلعالنية، التصميمات) يف األيل
 .اآليل احلاسب خداماتواست الرقمية الفنون اتريخ يف بقراءات القيام-
 .املتقدم التصميم بنائيه وحتليل وفهم وتذوق بقراءة التعريف-

احملاضرات ابستخدام 
)العروض التقدميية، مناذج 

ألعمال فنية، صور، 
 مناقشات(

احلوار واملناقشة والعصف -
 الذهين.

لعرض  عمل ورش -
مت من جتارب  ومناقشة ما

بنائيات  ومشاريع من فنيه
 ولونيه. نيةمعاجلات تقو 

 التعلم التعاوين.-

 العروض التجريبية-

 خالل من: املستمر التقومي-
 والعروض املتبادل، التفاعل
 . التفاعلية

 البحوث وتقييم مناقشة-
 .وامليدانية النظرية

 الدورية االختبارات-

 الدراكيهاملهارات ا 2
 وطرق فكرةال خالل من اإلبداعي التفكري مهارة الطالب تنميه على القدرة-  35 -2

 وإخراجها تنفيذها
 وأتثريها التصميم يف واإليقاعية احلركية لألنظمة الدارس استخالص على القدرة-

 .إدراكيا
 .املعاصرة التكنولوجيا استخدام خالل من بكفاءة املعلومات إدراك-
 .املتنوعة اخلامات يف التأمل خالل من االبداعي التفكري -
 .تقليدية غري أخرى بتقنيات ديةالتقلي الفنية التقنيات تطوير-
 .التوليف يدعم مبا اخلامات تناول يف جتريبية مداخل استحداث-
 يف املستخدمة التشكيلية والعناصر اجلرافيكية اإلمكاانت بني الرتابطية مهارة -

 التشكيلية املعارف استنباط-
 واحلوار املناقشة طريق عن

 .املقرر نقاط حول
 املراجع من املعلومات مجع-

 العلمية الدورايت ومتابعة
 مبجال املتعلقة والبحوث
 .املتقدم التصميم بنائيات

 للمعارض امليدانية الزايرات-
 .املؤمتراتو  والندوات الفنية

 الطالب مسامهات تقييم-
 للندوات مبتابعته اخلاصة

 .واملؤمترات
 الدارس وحبوثه جتارب تقييم-

 .البحثية واألوراق النظرية
 والتطبيقات التجارب تقييم -

 للدارس العملية
 االختبارات تقييم-
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 التصميم

 .التشكيلية اإلمكانيات توظيف مهارة-
 التصميمات داخل احةاملس مع والتعامل اجليد التكوين اختيار كيفية  مهارة-

 .االبعاد وثالثية ثنائيه

 مع النقدي واحلوار النقاش-
 .الطالب

 يةمهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤول 3
 .اجلماعي واحلوار النقاش يف التفاعل-  34 -3

 اجلديد ومتابعة امليدانية، البحوث واجرا واملناقشة، احلوار على الطالب تشجيع-
 .الدارسني مع وتطبيقها الفعال التدريس طرائق يف

 .التعاوين التعليم اسرتاتيجية-
 ابلنشاط التعليم اسرتاتيجية-

 .واملشاركة
 الذهين العصف اسرتاتيجية-
 

 والتقييم املباشرة املالحظة-
 مع احملاضرة، قاعة داخل
 .للدارس ذايت تقرير إعداد

 لبعضهم الدارسني تقومي-
 .البعض

 اجلمعيات مع التواصل-
 .اجملال ذلك يف العلمية

 يف اجلديد مع التواصل-
 التفكري اسرتاتيجيات

 .املقرر يف العلمي والبحث
 مات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلو  4

 .كمجموعات  متكامل فريق ضمن العمل-  33 -4
 التقنية واملعاجلات التشكيلية للتقنيات الفين التحليل خالل من واحلوار املناقشة-

 التصميمات. يف واجلرافيكية
 املعلوماتية. التقنية مع التعامل وفن املعلومات، أوعية يف البحث مهارات إتقان-
 أثناء،  فرتات على الطالب أعمال لعرض(  وجكتورالرب )  جهاز استخدام-

 . العمل
 الدارسني. مع االلكرتوين الربيد خالل من التواصل-
 املساعدة. واالجهزة اجلرافيكية وتطبيقاته احلاسوب استخدام-

  

 التعلم الذايت، التعلم-
 .اجلماعي

 . التوضيحية العروض-
 .واجلماعية الفردية التقارير-
 معياتاجل مع التواصل-

 .اجملال ذلك يف العلمية
 طرائق يف اجلديد متابعة-

 مع وتطبيقها الفعال التدريس
 .الدارسني

 يف اجلديد مع التواصل-
 التفكري اسرتاتيجيات

 .املقرر يف العلمي والبحث

 املعلومات مجع تقييم -
 .والبحثية املقالية

 بني واملناقشة التفاعل تقييم-
 .اجملموعات يف الطالب

 من جتهز تدريبية مواقف-
 وسائل عرب الطالب قبل

 املتوفرة واالتصال التقنية
 . ابجلامعة

 احلديثة التقنيات استخدام-
 طرق وتنويع املقرر تدريس يف

 .التدريس
 االلكرتونية املواقع زايرة-

 .الصلة ذات
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5- 10  - - - 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .52
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 ظة......اخل(مالح
نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه

 التقييم النهائي
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .52
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 ظة......اخل(مالح
نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه

 التقييم النهائي
 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %20 على مدار الفصل الدراسي اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 3
 %20 8 اختبار نصفي 4
 %40 أسبوع االختبارات النهائية ياختبار هنائ 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع
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(.  
جود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي و -

 اإلرشاد األكادميي هلم.
تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي  -

 وقت حيتاجونه.
 دل املناقشات بني الدارس وبني أستاذ املقرر داخل استديو التدريس.تبا -

 مصادر التعّلم .هه
 :أدرج الكتب املقررة املطلوبة.1

 م. 1998إيهاب بسمارك: األسس اجلمالية واإلنشائية للتصميم، الكتاب املصري،  الصيفي، .1 

 م. 2005الشرق، هراء شوقي: التصميم عناصره وأسسه يف الفن التشكيلي، ز  خليفه إمساعيل .2

 م. 2007 والزخرفية، القاهرة،حممد أمحد سالمة: التصميم بني الفنون التشكيلية  حافظ،حممد  اخلويل، .3

 م.2007 أطلس،دار  اجليزة،، االسالمي، طأمحد: النظم االيقاعية يف مجاليات الفن  الكرمي،عبد  .4

 م 1997 القاهرة،وفست، العمرانية لأل انية، مطبعهالث والتصميم، الطبعة نشوقي: الفامساعيل  خليفه، .5

 م.2007 القاهرة، االويل،الطبعة  وااللوان،عادل: نظرايت يف الضوء  الرمحن،عبد  .6

 م. 2001 القاهرة، وااللوان،حممد: لغة االشكال  شحاته، .7

مركز التعريب والربجمة، الدار العربية  التصوير الرقمي )دجييتال( ترمجة، حتقيق: حملرتيففوتوشوب سي إس  سكوت:كيلىب،  .8
 م.2004 انشرون-للعلوم

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 . م1959 ، القاهرة ، الفجالة ، والنشر للطبع مصر هنضة دار ، مرتجم ، التصميم اسس:  جيالم روبرت سكوت،
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-Christopher Butler: Postmodernism A Very Short Introduction (Very Short Introductions)- Oxford 
University Press-Oct 2002. 

- Richard Hollis : Design and Graphic , Thames and Hudson , ltd , London . 1994 . 
- Robert A think: "Art speak , Abbeville press" -  (New York , 1990 ) 
 الرتبية كليه  ، ماجستري ،رسالة" واهليئات االشكال بني املتبادلة العالقة لتكشف جتريبية دراسات: " بسمارك ايهاب ، الصيفي -

 . م 1984 ، حلوان جامعه ، الفنية
 املؤمتر حبث  ،  الفنية الرتبية يف  الزخرفية للتصميمات مستقبلي كمصدر   املعاصرة و  واالجتاهات  النظرايت: حافظ حممد ، اخلويل -

 . م2013 ،(  العريب و  املصري التعليم مستقبل:  الرابع احملور) اخلامس الدويل – الثامن العريب السنوي
 الرتبية كلية  طالب لدى النقدية القدرة لتنمية الطبيعي واجلمال الفين اجلمال مفاهيم بني التمييز( 2012) حسن عادل رانية أمني،-

 .حلوان جامعه– الفنية الرتبية كليه– دكتوراه رسالة- الفنية
 دكتوراه رسالة- الفين للنقد كمدخل  واملعاصر احلديث الفن بني الفنية الصنعة ملعايري اجلمايل املفهوم( 2010) فاروق مسري حسنني، -
 .حلوان جامعه– الفنية الرتبية كليه–
 رسالة-"نقدية دراسة" متنوعة فنية ٍأساليب من تاراتخم يف التقنية ملفهوم اجلمالية املعايري تطور( 2010) حليم هناء سيدهم، -

 .حلوان جامعه– الفنية الرتبية كليه– دكتوراه
 إلثراء كمصدر(   املديول) التناسبية الوحدة على القائمة املعاصرين الفنانني اعمال يف البنائية النظم:"  امني حممد هشام ، السرسى -

 . م 2005 ، حلوان جامعه ، الفنية الرتبية كليه  ، نشورهم غري دكتوراه ،رسالة الزخرفية التصميمات
 جامعه ،  الفنية الرتبية كلية  ، ماجستري رسالة ،" الزخرفية التصميمات يف التصميم ألبعاد البنائية الصيغ: " شيماء ، السالم عبد -

 .م2010 ، حلوان
 اللوحة ألثراء كمدخل  ابخلامات التجريب على وانعكاسها التصميم يف املعاصرة الفكرية االجتاهات: حممد امني دعاء ، مصطفى -

 . م2011 ، حلوان جامعه ، الفنية الرتبية كلية  ، ماجستري رسالة ، الزخرفية
 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

http://altshkeely.brinkster.net/2003/index2003/univers2003.html 
  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 .املتقدم التصميم بنائيات جمال يف املقارنة الدراسات عن املدجمة االسطواانت مثل الكرتونية تعلم مصادر-
 اجلرافيكيه والتصميم الرسم برامج استخدام-
 ( (. Adobe Photoshop– Adobe illustrator–corell draw– free handمثل 
 .الصلة ذات االلكرتونية املواقع زايرة-

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 املرافق املطلوبة .وو
بات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل بنين متطل .39

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 طالب. 20تتسع لـ قاعة دراسية 

 .ج تصميمية متعددةحاسبات حتمل براميتوفر به  ،طالب على األقل 20حاسب آيل سعة معمل 
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 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .40
 طالب. 20تتسع لـ قاعة دراسية 

 .حاسبات حتمل برامج تصميمية متعددةيتوفر به  ،طالب على األقل 20حاسب آيل سعة معمل 
 جميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب   .41

 أجهزة عرض بياانت.-
 سبورة ذكية.-
 جهاز حاسب آيل.-

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .42
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .يي
 فعالية التدريس: اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص (41

 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني. -
 Plus/Deltaأداة التغذية الراجعة . -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (42
  للطالب.ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية ورشة عمل -
 .تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حمليا  وإقليما   -

 لتدريس:إجراءات تطوير ا (43
تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني -

 النظراء )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
 يف الندوات واملؤمترات العلمية. خالل املشاركةألعضاء هيئة التدريس من  إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي -
 حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. -
..اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي ، والتعلم التعاوين النشط،علم املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل الت ةالتدريسياستخدام أحدث الطرق  -

     املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  (44

يٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دور 
  من مؤسسة أخرى(:

 .لقسمابجمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج  -
 .من ذوي التخصصابلقسم  بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  -       
 .أخرى جبامعات املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمع النهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  -     

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (45
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رر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املق -
 ووضع خطط التحسني املستقبلية. والتحديث

ة لعمادة تقرير املراجعة الداخلي ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمن قبل وإجراءات تطويره مراجعة تقييم املقرر  -
  واألخذ هبا. التطوير واجلودة النوعية

الدورية  ، مع املراجعةةحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقا  للمعطيات احلديث -
 .لنتائج تقرير املقرر والربانمج

 SWOTحتليل الوضع الراهن هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها، مع  تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء -
Analysis ،استنادا  ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة،  نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االسرتاتيجيسس التخطيط أل 

 .الوطينلالعتماد 
 

 

 يل هللا عوض الثقفيد. عبد هللا دخ اسم منسق الربانمج:

 1440-2-15 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 قراءات يف الرتبية الفنية ابللغة اإلجنليزية اسم املقرر:  
 2-0204633ترف  رمز املقرر:  
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 اسيمنوذج توصيف مقرر در 

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-15 التوصيف:اتريخ 
 الفنية الرتبية-الرتبية :القسم-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل
 2-0204633ترف  قراءات يف الرتبية الفنية ابللغة اإلجنليزية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتانعتمدة: . عدد الساعات امل2
 املاجستري يف الرتبية الفنية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 ملستوى الثالثا-السنة الثانية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 (: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .غغ

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .أأأ
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ببب
    

 - النسبة: - ابملراسلة .ججج
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ددد
 

 تعليقات:

 األهداف .م
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 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1
 الطالب ابللغة اإلجنليزية.  القدرة على مناقشة املصطلحات املرتبطة مبجال ختصص-
 oxford dictionary ،Translation ،Babylon ،Bingالتدريب على استخدام برامج ومواقع الرتمجة اليت ميكن االعتماد عليها مثل )-

Translator) 
 القدرة على ترمجة مصطلحات يف الرتبية الفنية من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية.-
 ة مصطلحات يف الرتبية الفنية من اللغة العربية إىل اللغة اإلجنليزية.القدرة على ترمج-
 تقدمي ومناقشة مصطلحات يف االهتمام البحثي للطالب.-
 التعرف على طريقة الكتابة البحثية العلمية ابللغة اإلجنليزية يف جمال الفنون البصرية.-
 (Abstractالتدريب على كتابة ملخص البحوث العربية لإلجنليزية )-
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2

  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 اث.حتديث املقرر ابالطالع على ما يرتبط ابملقرر من دراسات وأحب-
 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.-
 عاصرة يف اجملال.االطالع على التجارب التطبيقية امل-
 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.-

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ط
 مقرر:وصف عام لل

اءة وتقدمي يهدف املقرر إىل متكني الطالب من فهم املصطلحات اللغوية يف جمال الرتبية الفنية والقدرة على ترمجتها، كما يهدف املقرر أيضا إىل قر 
 ال الرتبية الفنية.املواد العلمية يف جمال التخصص ابللغة االجنليزية، والقدرة على ترمجتها من أجل حتقيق االستفادة من األحباث والكتب يف جم

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .53
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 تقدمي املقرر للطالب والتعريف أبهدافه ومفرداته وأساليب تقوميه.
 يطلب من الطالب تقدمي عدد من املصطلحات الفنية والرتبوية ابللغة اإلجنليزية.

1 2 

 4 2 هيم مصطلحات أساسية يف جمال الرتبية والفنون.ترمجة ومناقشة مفا

 oxford 2 4التدريب على استخدام برامج ومواقع الرتمجة اليت ميكن االعتماد عليها مثل )
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .53
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

dictionary ،Translation ،Babylon ،Bing Translator) 

 يقدم الطالب جمموعة من املصطلحات يف جمال اهتمامه البحثي، ويتم ترمجتها واملناقشة
 حول مفهومها.

 oxfordالتدريب على استخدام برامج ومواقع الرتمجة اليت ميكن االعتماد عليها مثل )

dictionary ،Translation ،Babylon ،Bing Translator) 

يقدم الطالب جمموعة من ملخصات ألحباث ودراسات معاصرة يف جمال الرتبية الفنية، 
 ء الرأي ومناقشة اجملموعة حوهلا.اليت يتم مناقشتها وترمجتها، وابدا

3 6 

 oxfordالتدريب على استخدام برامج ومواقع الرتمجة اليت ميكن االعتماد عليها مثل )

dictionary ،Translation ،Babylon ،Bing Translator) 

يقدم الطالب جمموعة من األحباث والدراسات املعاصرة، يف جمال اهتمام الطالب، اليت 
 جزاء منها وترمجتها، وابداء الرأي ومناقشة اجملموعة حوهلا.يتم مناقشة أ

3 6 

 6 3 التدريب على كتابة ملخص لألحباث العلمية يف جمال اهتمام الطالب.
 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .54
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 32 - - - - 32 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ساعتان ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة  .55
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 واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  .56
 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.أوال   -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معهاتدريس اليت تناسب طرق التقييم : ضع اسرتاتيجيات الاثنيا   -
ها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 املة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متك
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 أن يكون قادرا على:بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب  

 املعرفة 1
احملاضرة ابستخدام العروض  - القدرة الرتمجة من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية.  33 -1

 التقدمية.
احلوار واملناقشة املوجهة  -

 اهلادف.
األنشطة التطبيقية ومهام -

 األداء.

 االختبارات القصرية  -
 النصفية االختبارات-
 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric لتقومي األنشطة )

 ومهام األداء

 القدرة على الكتابة العلمية الصحيحة ابللغة اإلجنليزية.  34 -1
 طريقة حتديد املصطلحات، وكيفية تعريفها.  35 -1

 املهارات املعرفية 2
  العصف الذهين- إدراك الفرق بني الكتابة العلمية يف اللغتني العربية واإلجنليزية.  36 -2

التعلم  اسرتاتيجية-
 .االستكشايف

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
 حث يف جمال الفنون البصرية.إدراك أمهية اللغة اإلجنليزية يف الب  37 -2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعلم الذايت  - أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها إجيابياً.  35 -3

إحدى طرائق التعلم القائمة -
على مركزية املتعلم مثل التعلم 

التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 
تصميم مهام األداء وفقا  على

 لسياق احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية )املشاريع  -

 البحثية والعملية(
التقومي الذايت، وتقومي األقران  -

 وتقوم األستاذ ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric لتقومي كل من )
 –)األنشطة ومهام األداء 

مهارات  –مهارات االتصال 
حتمل  –خصية العالقات الش

 املسؤولية، والعمل ضمن فريق(

أن يتعامـــــل بثبـــــات وحساســـــية مـــــع القضـــــااي األخالقيـــــة املعقـــــدة ويصـــــدر أحكامـــــاً عادلـــــة   36 -3
 وصحيحة.

 أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد  37 -3
 

خـرى، وميـارس دور القيـادة أن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعتـه واجملموعـات األ  38 -3
 إذا أسندت إليه بكفاءة ومتيز.

أن يقـــــــوم أداء أقرانـــــــه يف جمموعـــــــات الـــــــتعلم األخـــــــرى يف ضـــــــوء قاعـــــــدة أداء وصـــــــفية يـــــــتم   39 -3
 تصميمها لتقومي مهام األداء.

أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذيـة راجعـة جيـدة ألنشـطة ومشـاريع اجملموعـات   40 -3
 عرضها. األخرى أثناء

أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلـف بـه ضـمن الفريـق الـذي يعمـل معـه، وينجـزه يف   41 -3
 الوقت احملدد.

أن يتفاعــــــل مـــــــع أقرانـــــــه يف اجملموعـــــــة، ويقــــــرتح آراء هادفـــــــة أبســـــــلوب مناســـــــب، ويوصـــــــل   42 -3
 استنتاجاته بطريقة ذكية.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 ت العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارا 4

أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد واستقراء   34 -4
 النتائج واالستنتاجات.

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 
على تصميم مهام األداء وفقا 

 اة.لسياق احلي

تقدمي تقرير علمي إلجراءات  -
تطبيق أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه وتفسريها.
التقومي الذايت، وتقومي األقران  -

 وتقوم األستاذ ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية -
(Rubric ( لتقومي كل من )

 .األنشطة ومهام األداء

لعلمي، وحبث القضااي أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث ا  35 -4
 وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5- 11  - - - 

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 ول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جد .57

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 التقييم النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي العروض التقدميية 1
 %30 9-6-3 املصطلحات يف جمال التخصصترمجة جمموعة من  2
 %30 12-11-10 ترمجة ثالثة ملخصات ألحباث يف جمال التخصص 3
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .غ
ص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي -

 اإلرشاد األكادميي هلم.
لكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي تزويد الطالب ابلربيد اإل -

 وقت حيتاجونه.
 مصادر التعّلم .أأأ

 :أدرج الكتب املقررة املطلوبة.1

 مصر. م(. معجم مفاهيم ومصطلحات الفن والرتبية الفنية، دار املؤلف للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،2016رأفت، أمحد )-1

 م(. معجم مصطلحات الفنون، )جزءان(، دار أسامة، عمنان، األردن.2015أبو عياش، صالح الدين )-2

عريب(، مكتبة لبنان انشرون، -فرنسي-(: املعجم املوحد ملصطلحات الفنون التشكيلية )إجنليزي1999مكتب تنسيق التعريب )-3
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 لبنان، بريوت.

عريب، عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك -فرنسي-طلحات األثرية والفنية، إنكليزيم(. قاموس املص1993عزيز، حلمي عزيز )-4
 سعود، الرايض، السعودية.

 (. مصطلحات الرتبية الفنية، دار املعارف، القاهرة، مصر.1992البسيوين، حممود )-5

عريب(، دار -فرنسي-كيلية )إنكليزيم(: معجم مصطلحات الدراسات اإلنسانية والفنون اجلميلة والتش1991بدوي، أمحد زكي )-6
 الكتاب اللبناين، بريوت.

7-Edward Lucie-Smith (2004): Dictionary of Art Terms, The Thames & Hudson (world of art), London, 
UK. 

8-Michael Clarke (2010): The Concise Dictionary of Art Terms, Oxford University Press, New York . 

9-Ian Chilvers (2009): The Oxford Dictionary of Art and Artists: 4th Edition, Oxford University Press, New 
York . 

10-Gilda Williams (2014): How to Write about Contemporary Art, The Thames & Hudson (world of art), 
London, UK. 

11-Peter Murray& Linda Murray (1998): Dictionary of Art and Artists: 7th Edition (Dictionary, Penguin), 
Penguin Group, Landon, England. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 القاهرة، مصر.م(: معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية، مكتبة مدبويل، 2000رزق، عاصم حممد )-1
 م(. معجم مصطلحات الفن العريب واإلسالمي، مكتبة لبنان، لبنان، بريوت.2014لطفي، صفا )-2
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://en.oxforddictionaries.com/ 
 https://en.oxforddictionaries.com/definition/translation 

 https://thamesandhudson.com/ 
 https://www.grammarly.com/ 

  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 املرافق املطلوبة .ببب

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .43
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
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 طالب. 20ـ تتسع لقاعة دراسية 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .44

 طالب. 20تتسع لـ قاعة دراسية 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .45

 جهاز حاسب آيل.-سبورة ذكية.             -أجهزة عرض بياانت.        -
 در أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصا .46

 مواقع اإلنرتنت املرتبطة مبفردات املقرر. 
 أفالم تعليمية ملوضوعات مفردات املقرر. 

 مواقع هيئات ومجعيات الفنون والتصميم والرتبية الفنية. 
 ات املقرر. برجميات تعليمية مرتبطة مبفرد

 العروض البصرية املتنوعة واملرتبطة مبفردات املقرر.
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .تتت

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (46
 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 .التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني -
 Plus/Deltaأداة التغذية الراجعة . -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (47
  للطالب.ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية -
 .تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حمليا  وإقليما   -

 إجراءات تطوير التدريس: (48
رات واخلربات واالستشارات بني تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزاي-

 النظراء )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
 يف الندوات واملؤمترات العلمية. خالل املشاركةإجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من  -
 التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة -
..اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي ، والتعلم التعاوين النشط،املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم  ةالتدريسياستخدام أحدث الطرق  -

     لعلمية يف هذا اجملال.املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث ا
: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  (49

تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس 
  من مؤسسة أخرى(:

 .لقسمابجمتمعات التعلم اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج مراجعة معايري حقائب  -
 .ابلقسم من ذوي التخصص بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  -       
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 .أخرى جبامعات املقرر تدريس النظراء )األقران( يفمع النهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  -     
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (50

ير تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  -
 طط التحسني املستقبلية.ووضع خ والتحديث

تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمن قبل وإجراءات تطويره مراجعة تقييم املقرر  -
  واألخذ هبا. التطوير واجلودة النوعية

الدورية  ، مع املراجعةةللتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقا  للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها  -
 .لنتائج تقرير املقرر والربانمج

 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها، مع  -
Analysis استنادا  ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة،  قوة/ نقاط الضعف،نقاط الNAQAAE االسرتاتيجيسس التخطيط أل 

 .الوطينلالعتماد 
 

 د. عبد هللا دخيل هللا عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 1440-2-15 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

    (2أحباث ودراسات نظريه يف الرتبية الفنية ) اسم املقرر:  
   3-0204634ترف  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-2-15  اتريخ التوصيف:
 بية الفنيةالرت  -الرتبية القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن
 0204634-3ترف  (2. اسم املقرر الدراسي ورمزه: أحباث ودراسات نظريه يف الرتبية الفنية )1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 الرتبية الفنية  املاجستري يف . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 املستوى الثالث-السنة الثانية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 (1تديو )( / اس1دراسات نظريه يف الرتبية الفنية )  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
  ابلعابديةاملقر الرئيسي  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ههه

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ووو
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ززز
    

 - النسبة: - ابملراسلة .ححح
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ططط
 

 تعليقات:

 األهداف .ه
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 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1
 نواتج معرفية، نواتج وجدانية، نواتج مهارية ختصصية-
 نية.سات واألحباث النظرية اليت تتناول )اتريخ الفن والنقد الفين وعلم اجلمال( وكافه األحباث النظرية ذات العالقة ابلفنون والرتبية الفالدرا علىالرتكيز -
 ينمى الطالب مهارة التفكري اإلبداعي من خالل الدراسات املقارنة يف اتريخ الفنون.-
  شكل العمل الفين.مناقشه قضية مفهوم اجلمال يف فرتات فنيه وأثره يف-
ليت فرضت قالب مقارنه املفاهيم واملعتقدات داخل احلضارات قدميا وحديثا وانعكاسها يف العمل الفين مثل قضية احلياة بعد املوت عند املصري القدمي وا -

 معني خمالف لفنون ما بني النهرين وغريمها الختالف الفكرة.
حلديث يف كل من القدمي واإلسالمي كطبيعة احملاكاة وقضيتها يف الفن احلديث، وكيف ابعد عنها وصوال ايل التعرف علي أصل املفاهيم اجلمالية للفن ا-

 واملتمثلة يف عده مواضيع مثل الفن اإلسالمي والباوهاوس، وقضية املادة والصورة يف عده حضارات فنيه. اعةريد والتبسيط. وقضية الفن والصنالتج
 ده يف فنون ما بعد احلداثة مثل استعراض لدور الوسائط والتقنيات التكنولوجية وأثر ذلك يف تبدل وتغري املفهوم.التعرض ابلدراسة لنقاط حمد-
 التعرف على قضااي التأثري والتأثر ما بني الفنون اإلسالمية وفنون الغرب.-
املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع  )مثل االستخداماملقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2

  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 مقارنة مفردات املقرر مبا يتم تقدميه يف جامعات أخرى حملية وإقليمية وعاملية. -
 ز وقواعد املعلومات جلمع املعارف املتصلة ابملقر البحث،استخدام حمركات -
 احلديثة.والتقنيات  االتصال،ابستخدام وسائل  ،واخلربات حول اجتاهات الفن املعاصر املعلومات،تناول  -
 العنكبوتية.املشاركة يف التبادل املعريف ابستخدام الشبكة  -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ظ
 وصف عام للمقرر:

 استخدام االسرتاتيجيات احلديثة يف إدراك املعرفة العلمية.
الدارسني والدارسات على احلصول على املعلومات، واالطالع على االحباث يف جمال أحباث ودراسات نظريه يف الرتبية الفنية، من خالل حتفيز  -

 استخدام حمركات البحث والروابط ذات العالقة، وقواعد املعلومات جلمع املعارف املتصلة ابملقرر.
 واالستفادة من تبادل املعلومات واخلربات.   ،أحباث ودراسات نظريه يف الرتبية الفنية التواصل مع املؤسسات التعليمية املهتمة بقضااي-
 االطالع املستمر على املستجدات والبحوث العلمية احلديثة يف جمال أحباث ودراسات نظريه يف الرتبية الفنية.-
 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .58
 دريس ساعات الت عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 3 1 الفن واألسطورة )األسطورة وأثرها على القالب الفين(

 3 1 الفن والوظيفة السحرية يف اجملتمعات البدائية
 3 1 الوظيفة االجتماعية للفن )االشكال الفنية انعكاس لنظم اجتماعيه وعادات العصر(

 3 1 تطور وظيفة الفن من حضارة فنيه ايل أخري
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .58
 دريس ساعات الت عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 –الفن املصري القدمي  – مفهوم اجلمال ما بني )الفنون البدائية العقيدة وأثرها يف تغري
 3 1 الفن احلديث(-الفن االسالمي  –فنون بالد ما بني النهرين

فنون بالد ما بني  –الفن املصري القدمي  –مفهوم احملاكاة وتطوره ما بني )الفنون البدائية 
 3 1 الفن احلديث(-الفن االسالمي  –النهرين

 3 1 عرب عدد من احلضارات. ناعةفن والصقضية ال
 3 1 االختبار النصفي

فنون بالد ما بني  –الفن املصري القدمي  –قضية املادة والصورة ما بني )الفنون البدائية 
 3 1 الفن احلديث(-الفن االسالمي  –النهرين

مي "عقيدة الفلسفة اجلمالية االسالمية ودورها يف تشكيل القيم اجلمالية للفن اإلسال -
 3 1 التوحيد وأتثريها على وحدة الفن اإلسالمي املوضوعية"

 3 1 مدارس الفن اإلسالمي والتطور يف الشكل الفين مع وحدة املضمون
 3 1 التأثريات الشرقية يف مدارس الفن احلديث "التجريد يف الفن اإلسالمي والفنون الغربية"

 ديثة )كاندنسكي والروحية يف الفن(الصوفية ما بني الفن االسالمي والفنون احل
 3 1 الوسائط والتقنيات التكنولوجية وتغري املفهوم

 3 1 مراجعه ملفردات املقرر
 3 1 االختبار النهائي

 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .59
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

  48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 48 - - - - 48 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .60

 ال حيتاج املقرر ايل ساعات تدريس اضافيه         -
 

 لم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التع .61
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 االت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جمأوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
اتيجيات تدريسها ها واسرت : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 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 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 

 املعرفة 1
التعرف على خطوات املنهج املقارن واليت تتلخص يف حتديد موضوع املقارنة الذي -  36 -1

سيتم إعداد املقارنة حوله. كما تساعد يف الوصول ايل )استنتاجات واحصائيات وفهم 
 نهجية.النص وقراءته( ملفاهيٍم دراسينٍة من نصوٍص م

احملاضرات ابستخدام -
)العروض التقدميية، مناذج 
 ألعمال فنية، صور، مناقشات(

احلوار واملناقشة والعصف -
 الذهين.

 التعلم التعاوين.-
 العروض التجريبية-

التقومي املستمر: من خالل -
التفاعل املتبادل، والعروض 

 التفاعلية. 
مناقشة وتقييم البحوث النظرية -

 وامليدانية.
 الختبارات الدوريةا-

 التعرف على عالقة الفنان ابجملتمع وعالقته ابجلمهور.-  37 -1
 التعرف علي تطور وظيفة الفن من حضارة فنيه ايل أخري.-  38 -1
 التعريف مبفهوم احملاكاة وتطوره، وقضية املادة والصورة.-  39 -1
 التعرف على التأثريات الشرقية يف مدارس الفن احلديث.-  40 -1

 املعرفية املهارات 2
القدرة على املقارنة بني جمموعٍة من املعارف واألحباث النظرية اليت تتناول )اتريخ الفن -  38 -2

والنقد الفين وعلم اجلمال( للوصول ايل نقاط االتفاق، ونقاط االختالف الواردة يف 
املنهج من خالل عملينِة التحليِل الفكري، واملعريف القائم على معرفِة أمناط الدراسات 

 املستخدمة يف جماٍل ما.

استنباط املعارف التشكيلية -
عن طريق املناقشة واحلوار حول 

 نقاط املقرر.
مجع املعلومات من املراجع -

ومتابعة الدورايت العلمية 
والبحوث املتعلقة ابلدراسات 

 املقارنة يف اتريخ الفنون.
الزايرات امليدانية للمعارض -

 الفنية والندوات واملؤمترات.
قاش واحلوار النقدي مع الن-

 الدارسني.

تقييم مسامهات الدارس -
اخلاصة مبتابعته للندوات 

 واملؤمترات.
تقييم جتارب الطالب وحبوثه -

 النظرية واألوراق البحثية.
 تقييم االختبارات-

القدرة على وضع متغريات املقارنة اليت حتتوي على نقاٍط متشابه، وخمتلفة أحياان -  39 -2
مث تفسري بياانت موضوع املقارنة للوصوِل إىل االستنتاج والفهم لدراستها بوضوح، 

 والقراءة. 
القدرة على املقارنة والتمييز بني طريقيت االتفاق واالختالف: وهي الطريقُة اليت تعتمُد -  40 -2

واليت على مجِع كافة املعلومات واألفكار اليت )تتشابه معا، وختتلُف عن بعضها البعض 
فن والنقد الفين وعلم اجلمال( للوصوِل إىل االستنتاجات اليت تفسر )اتريخ ال تتناول

 عملينة املقارنة.
القدرة على املقارنة والتمييز بني جمموعه من النقاط البحثية املتنوعة يف فرتات -  41 -2

 متنوعة. وحضارات 
جلمال، القدرة على التمييز بني التغريات اليت طرأت يف ميدان نقد الفن ونظرايت علم ا-  42 -2

 ملفهوم يف مقابل الشكل والتقنية.وظهور اجتاهات فنية فكره ا
القدرة على املقارنة والتمييز بني شكل العمل الفين وتغري املفهوم بني فنون احلداثة -  43 -2

 وفنون ما بعد احلداثة كنتيجة لدور وتوظيف الوسائط والتقنيات التكنولوجية.
 ملسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل ا 3

  التفاعل يف النقاش واحلوار اجلماعي وتقبل النقد ورأي اآلخر.-  43 -3
 اسرتاتيجية التعليم التعاوين.-

اسرتاتيجية التعليم ابلنشاط -
 واملشاركة.

 
املالحظة املباشرة والتقييم -

داخل قاعة احملاضرة، مع إعداد 
 تقرير ذايت للدارس.

 لبعضهم تقومي الدارسني-

تشـــجيع الطالـــب علـــى احلـــوار واملناقشـــة، واجـــراء البحـــوث امليدانيـــة، ومتابعـــة اجلديـــد يف -  44 -3
 طرائق التدريس الفعال وتطبيقها مع الطالب.

ســاب مهــارة النقــد والتقيــيم اجليــد للتنــاول الفــين يف جمــال الدراســات املقارنــة يف اتريــخ إك-  45 -3
 الفنون.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 البعض. اسرتاتيجية العصف الذهين-

التواصل مع اجلمعيات العلمية -
 يف ذلك اجملال.

التواصل مع اجلديد يف -
اسرتاتيجيات التفكري والبحث 

 .العلمي يف املقرر

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد واستقراء   36 -4

 النتائج واالستنتاجات.
 تعلم الذايت ال -
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  -

 ألستاذ ابستخدام:وتقوم ا
قاعدة أداء وصفية -
(Rubric ( لتقومي كل من )

 األنشطة ومهام األداء
 مهارات االتصال – 

أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث القضااي   37 -4
 وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5- 12  - - - 

 
 .................................................... .................... ظات جهة التحكيممالح

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .62

مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة م
 مالحظة......اخل(

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 التقييم النهائي

 %10 مستمر واحلوار والنقاش-واملشاركة الفعالة -فعاليات احلضور 1
 % 30 األسبوع الثامن االختبار النصفي 2
 % 10 األسبوع التاسع مقاالت-حبث يف املقرر 3
 %50 األسبوع السادس عشر االختبار النهائي 4
5    
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ف
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(. 
 (.E-mailالتواصل االليكرتوين من خالل الربيد االلكرتوين )-
 تبادل املناقشات بني الدارس وبني أستاذ املقرر عرب املنتدايت.-
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 الساعات املكتبية املعتمدة إداراي  لعضو هيئة التدريس طبقا  للجدول املعلن ابلقسم.-
 مصادر التعّلم .ثثث

 .:أدرج الكتب املقررة املطلوبة. 1
 م. 1997حمسن حممد: الفن واحلياة االجتماعية، دار املعارف مبصر، الطبعة الثانية، عطية، -
 م. 1996عطية، حمسن حممد: غايه الفن )دراسة فلسفيه ونقديه(، دار املعارف مبصر، الطبعة الثانية، -
 م. 2004عطية، حمسن حممد: جذور الفن، دار االجنلو املصرية، الطبعة الثانية،  -
 
-Linda Hutcheon: The Politics of Postmodernism-published by University of Minnesota Press-Routledge -

New York-second edition – 2002. 
-Christopher Butler: Postmodernism A Very Short Introduction (Very Short Introductions)- Oxford 

University Press-Oct 2002. 
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: . أدرج2 

كليه –رسالة دكتوراه -( معايري النقد الفين يف ضوء املفهوم اجلمايل جلاهز الصنع يف الفن املعاصر2013محدي، نسرين حممود )-
 جامعه حلوان.–الرتبية الفنية 

جلمال الفين واجلمال الطبيعي لتنمية القدرة النقدية لدى طالب كلية الرتبية ( التمييز بني مفاهيم ا2012أمني، رانية عادل حسن )-
 جامعه حلوان.–كليه الرتبية الفنية –رسالة دكتوراه -الفنية 

رسالة -( تنمية التذوق الفين لطالب الرتبية الفنية يف ضوء املعايري اجلمالية يف الفنون الرقمية 2011غنيم، مها إبراهيم حسن )-
 جامعه حلوان.–كليه الرتبية الفنية – دكتوراه

–رسالة دكتوراه -( مفهوم التفاعل بني الفنون يف اخلربة اجلمالية لفنون ما بعد احلداثة 2010إدريس، جنالء حممد أبو العزم أمحد )-
 جامعه حلوان.–كليه الرتبية الفنية 

رسالة دكتوراه -بني الفن احلديث واملعاصر كمدخل للنقد الفين  ( املفهوم اجلمايل ملعايري الصنعة الفنية2010حسنني، مسري فاروق ) -
 جامعه حلوان.–كليه الرتبية الفنية –
رسالة -( تطور املعايري اجلمالية ملفهوم التقنية يف خمتارات من ٍأساليب فنية متنوعة "دراسة نقدية"2010سيدهم، هناء حليم ) -

 جامعه حلوان.–كليه الرتبية الفنية –دكتوراه 
رسالة دكتوراه -( تغري مفهوم الشكل اإلنساين بني الفن احلديث واملعاصر "دراسة نقدية أنثروبولوجية"2009سيد، هنلة سيد علي ) -
 جامعه حلوان.–كليه الرتبية الفنية –
تارات من فن املناظر ( تنمية القدرة النقدية ابلتمييز بني املفاهيم واألساليب املختلفة يف خم2006غراب، هباء الدين يوسف خليفة ) -

 جامعه حلوان.–كليه الرتبية الفنية –رسالة دكتوراه -الطبيعية يف العصر احلديث 
كليه –رسالة ماجستري -( اجلمال الطبيعي للخامة وتناوهلا يف الفن قدمياً وحديثاً "دراسة نقدية مقارنة"2000الزهري، إيهاب حممد )-

 جامعه حلوان.–الرتبية الفنية 
( السمات الفنية ملختارات من الفن املعاصر املرتبط ابلتكنولوجيا احلديثة ودورها يف إثراء التذوق الفين 1995شرف أمحد )حممد، أ -
 جامعه حلوان.–كليه الرتبية الفنية –رسالة ماجستري -
كليه الرتبية الفنية –ماجستري  رسالة -( أثر األسطورة املصرية القدمية على إبداعات احلضارات القدمية 1994أمحد، أمل عبد هللا ) -
 جامعه حلوان.–
كليه الرتبية –رسالة دكتوراه -( فلسفة األسلوب عرب تطور فنون الغرب قدميًا وحديثًا 2006محيد، رحاب نور الدين حممد أمحد ) -
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 جامعه حلوان.–الفنية 
جامعه –كليه الرتبية الفنية –رسالة ماجستري-حديثاً ( تطور مفهوم احملاكاة يف فنون الغرب قدمياً و 2006عودة، أمرية حممد حممد ) -

 حلوان.
كليه –رسالة ماجستري -( القيم اجلمالية للتوليفية يف فنون احلداثة وما بعد احلداثة يف مصر والعامل 2005مصطفى، حورية السيد ) -

 جامعه حلوان.–الرتبية الفنية 
رسالة -تشكيل رموز أعمال الفن التشكيلي املعاصر ابململكة العربية السعودية  ( دور البيئة يف2005الرفاعي، أمحد محزة عبد هللا ) -

 جامعه حلوان.–كليه الرتبية الفنية –ماجستري 
-art in America 
- altashkeely magazine 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

http://altshkeely.brinkster.net/2003/index2003/univers2003.html 
https://sites.google.com/a/sajour.tzafonet.org.il/fnon/alfn-altshkyly 
http://fenon.com/category/articles/ 

  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 املدجمة عن الدراسات املقارنة يف اتريخ الفنون.مصادر تعلم الكرتونية مثل االسطواانت -
 .power point(، وبرانمج wordاستخدام الربامج احلاسوبية )برانمج -
 زايرة املواقع االلكرتونية ذات الصلة.-

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 املرافق املطلوبة.ججج
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .47

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 وسائل االتصال احلديثة، مثل السبورة االلكرتونية.قاعات جمهزة ب-
 (  over head projector)اوفر هد بروجكتور - 
 االتصال اجليد بشبكه األنرتنت.  -

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .48
 ( طالب.25قاعة حماضرات جمهزه لعدد )

 البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: مصادر تقنية )أدوات عرض  .49
 حاسب آيل.

 (.Data showجهاز عرض ) 
 سبورة الكرتونية.

 .power pointبرانمج 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .50
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره .ححح
 سرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:ا (51

 االختبارات النصفية والنهائية. -
 حتليل نتائج الطالب يف املقرر.-
 توزيع استمارات تقومي للطالب يتم تعبئتها يف هناية الفصل الدراسي.-
 تقييم األنشطة العملية واملشاركات خالل الفصل الدراسي.-
 مي مفردات املقرر عن طريق حتليل مهارات اإلتقان لدى الدارس.تقو -
 تقييم األنشطة العملية للطالب مع بعض أعضاء هيئة التدريس يف نفس التخصص.-

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (52
 عرض ومناقشة مقرتحات التطوير ومشكالت املقرر يف جملس القسم. -
 مناقشة الطالب حول مفردات املقرر وطرق التطوير والتحسني.  -

 إجراءات تطوير التدريس: (53
استحداث نظام نقاط للتدريس الفعال. حبيث حتسب نقاط للمدرس الناجح يف تدرسيه ويف اسرتاتيجية تقومي االداد من -

 قبل اساتذة يف التخصص.
 ة واملؤمترات العلمية ذات الصلة.تنميه قدرات أستاذ املقرر من خالل الدورات التدريبي-
 استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس املقرر وتنويع طرق التدريس. -
 األخذ بتوجيهات القسم املرتبطة بتطوير أداء عضو هيئة التدريس.-
 دراسة التقارير من خالل جلان يف القسم والكلية.-

صحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق ت (54
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 

  أخرى(:
 يفضل عمل تلك اخلطوات بصورة دوريه منتظمة.-

 لدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر ا (55
 مراجعة مفردات املقرر مع املستجدات يف التخصص، وكذا مقررات أقسام الرتبية الفنية املماثلة.-
 حضور املؤمترات يف ذلك اجملال.-

 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات يف اجملال.--
 جملال.التواصل مع اجلمعيات العلمية يف ذلك ا-
 متابعة اجلديد يف طرائق التدريس الفعال وتطبيقها مع الدارسني.-
 التواصل مع اجلديد يف اسرتاتيجيات التفكري والبحث العلمي يف املقرر. -
 زايرة املعارض الفنية لالطالع على األعمال الفنية.-

 

 د. عبد هللا بن دخيل هللا الثقفي اسم منسق الربانمج:

 16/2/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

   (2)استوديواملقرر: اسم   
 3-0204635ترف    رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 قرىجامعة أم ال إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-2-10  اتريخ التوصيف:
 الرتبية الفنية -الرتبية القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و
 3-0204635ترف  (2. اسم املقرر الدراسي ورمزه: استوديو)1
 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2
 فنيةاملاجستري يف الرتبية ال. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

  )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 املستوى الثالث-السنة الثانية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 (1استوديو)  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 (2ة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ) دراسات نظرية يف الرتبية الفنية). املتطلبات املتزامن6
املقر معامل قسم التربية الفنية  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7

  ابلعباديةالرئيسي 
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ييي
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ككك
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .للل
    

 - النسبة: - ابملراسلة .ممم
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ننن
 

 تعليقات:

 األهداف .ي
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 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1
ون التشكيلية وخاماهتا وادواهتا املعاصرة وما يشمله من تعريفات وتفسري ملختارات من ا يهدف هذا املقرر اىل تعريف الدارسني مبفهوم الفن

لعمل الفين من حيث لنظرايت الفلسفية واجلمالية يف فنون احلضارات القدمية والوسطي وفنون احلداثة وارتباطها  بنظرايت االدراك املختلفة لقراءة مفهوم  ا
ساب الدارسني مهارات البحث العلمي والتعرف علي منطلقات التجريب  وطرق التشكيل يف فنون  املوروث الفين الشكل واملضمون كما يهدف اىل اكت

 السعودي والعاملي
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2

  حملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  اإلنرتنت، والتغيريات يف ا
حتفيز الدارسني للحصول على املعلومات، واالطالع على االحباث يف جمال الفنون التشكيلية ووسائط التشكيل  -

املتنوعة وعالقتها بفنون احلداثة والرتاث الفين من خالل استخدام حمركات البحث والروابط ذات العالقة، وقواعد 
 واجلمالية.ملعلومات جلمع املعارف املتصلة أبساليب الفنانني وطرق صياغتهم الفنية ومفاهيمهم الفلسفية ا

 التواصل مع املؤسسات التعليمية املهتمة بقضااي الفنون التشكيلية واالستفادة من تبادل املعلومات واخلربات.  -
 العروض التقدميية.- 
 واحلديثة .بحوث العلمية احلديثة يف جمال الفنون التشكيلية القدمية االطالع املستمر على املستجدات وال-
وضع تصور لتحديث حمتوى املقرر من قبل أستاذ املقرر بناء على نتائج( التقومي الداخلي، واالحباث احلديثة حمليا  -

 وعامليا يف هذا اجملال(.
 إقليمية وعاملية.مقارنة مفردات املقرر مبا يتم تقدميه يف جامعات أخرى حملية و  -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 لنشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف اوصف املقرر الدراسي  .ع
 وصف عام للمقرر:

املفاهيم الفلسفية واجلمالية للفنون عرب احلضارات لتنمية قدرة الدارس على قراءة وتفسري العالقة بني الشكل واملضمون والتعرف  علىالتعرف -
الذهنية اليت يتخيلها الفرد من عناصر اللغة البصرية  اجل تنظيم الصورة واحلسي، منالتصور العقلي  خالل،علي مهارات وطرق التشكيل من 

 علي اخلامات واالدوات والتقنيات، وطرق الصياغة يف اساليب الفنانني الفين،علي مهارة االنتاج  والتعرف-داخل العقل البشري 
التمييز  -التمييز البصري -التقارب والتجاور– التشابه -التعرف علي مهارات االدراك البصري والتفكري االبداعي ـ والتعرف علي قوانني االدراك-

ادراك العالقات املكانية ـادراك عالقة الشكل ابملضمون الذي يعد جزءا من املعرفة  استعراض ملكوانت وجوانب الثقافة  -بني الشكل واألرضية
وطرق صياغاهتم التشكيلية واجلمالية واالستفادة منها التشكيلية واليت تشتمل علي التعلم البصري والتقين من خالل التعرف علي اساليب الفنانني 

التعرف على تغري املفاهيم الفلسفية واجلمالية لثقافه الصورة الفنية  يف اجتاهات الفن احلديث واثرها -يف انتاج الدارسني  اعماهلم الفنية  
 والعاملي دراسة التوظيف التشكيلي واجلمايل للموروث الشعيب السعودي-االجتماعي والرتبوي 

 استعراض العالقة بني اجتاهات الفن واسلوب الفنان ضمن خمتلف التحوالت االجتماعية والثقافية والتكنولوجية واستفادة الدارسني منها يف-
 انتاجهم الفين.

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .63
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 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 6 2 ة واجلمالية يف الفن االسالمي و االستفادة منها تشكيليا  التعرف علي النظم  اهلندسي

 6 2 يف اعمال الدارسنيوتوظيفها الشعيب وعالقه الشكل ابملضمون االستفادة من فنون الرتاث 
االستفادة من منطلقات التجريب يف الفن احلديث من حتريف، حذف، اضافة ومبالغة يف 

 استحداث منطلقات تشكيلية مبتكرة.
2 6 

استلهام نظرايت االدراك والشكل اخلالص ألفالطون يف استحداث امناط للتجريدية 
 اهلندسية

1 3 

تنمية  وهوس واملنمال يفاستلهام منطلقات التصميم االبتكاري يف فنون البوب والبا 
 مهارات الدارسني

1 3 

 3 1 االختبار النصفي
 3 1 االجتماعية وضعيه الفن والفنان ضمن خمتلف التحوالت الثقافية

 3 1 مفهوم الثقافة البصرية يف اتريخ الفن
 3 1 مجاليات الثقافة البصرية يف الفنون االسالمية

 3 1 مفهوم األنثروبولوجيا وعالقته ابلثقافة البصرية وقراءه العمل الفين
 3 1 دور الوسائط التكنولوجية املتعددة يف اثراء الثقافة البصرية وفنون ما بعد احلداثة

 3 1 مراجعه ملفردات املقرر
 3 1 االختبار النهائي

 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .64
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية اضراتحم 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 48 - - - - 48 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .65

 ال حيتاج املقرر ايل ساعات تدريس اضافيه         -
 

 يات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيج .66
 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.أوال   -
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 تسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تاثنيا   -
ها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 

 املعرفة 1
فاهيم الفلسفية واجلمالية للفنون عرب احلضارات لتنمية قدرة الدارس التعرف على امل-  41 -1

 .مهارات وطرق التشكيل علىعلى قراءة وتفسري العالقة بني الشكل واملضمون والتعرف 
احملاضرات ابستخدام -

)العروض التقدميية، مناذج 
 ألعمال فنية، صور، مناقشات(

احلوار واملناقشة والعصف -
 الذهين.

 تعاوين.التعلم ال-
 العروض التجريبية-
 

التقومي املستمر: من خالل -
التفاعل املتبادل، والعروض 

 التفاعلية. 
مناقشة وتقييم البحوث النظرية -

 وامليدانية.
 االختبارات الدورية-

 املهارات املعرفية 2
 مهارات االدراك البصري والتفكري االبداعي ـ  ىالتعرف عل-  44 -2

هات الفن واسلوب الفنان ضمن خمتلف التحوالت استعراض العالقة بني اجتا-
 االجتماعية والثقافية والتكنولوجية واستفادة الدارسني منها يف انتاجهم الفين.

استنباط املعارف التشكيلية -
عن طريق املناقشة واحلوار حول 

 نقاط املقرر.
مجع املعلومات من املراجع -

ومتابعة الدورايت العلمية 
ضااي يف والبحوث املتعلقة بق

 الفنون البصرية
الزايرات امليدانية للمعارض -

 الفنية والندوات واملؤمترات.
النقاش واحلوار النقدي مع -

 الطالب.

تقييم مسامهات الطالب -
اخلاصة مبتابعته للندوات 

 واملؤمترات.
تقييم جتارب الطالب وحبوثه -

 النظرية واألوراق البحثية.
 تقييم االختبارات-

 قات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العال 3
 التعلم الذايت  - أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها إجيابياً.  46 -3

إحدى طرائق التعلم القائمة -
على مركزية املتعلم مثل التعلم 

التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 
على تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

 يفات فردية تكل -
تكليفات مجاعية )املشاريع  -

 البحثية والعملية(
التقومي الذايت، وتقومي األقران  -

 وتقوم األستاذ ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric لتقومي كل من )
 –)األنشطة ومهام األداء 

مهارات  –مهارات االتصال 
حتمل  –العالقات الشخصية 

 املسؤولية، والعمل ضمن فريق(

ن يتعامـــــل بثبـــــات وحساســـــية مـــــع القضـــــااي األخالقيـــــة املعقـــــدة ويصـــــدر أحكامـــــاً عادلـــــة أ  47 -3
 وصحيحة.

 أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد  48 -3
أن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعتـه واجملموعـات األخـرى، وميـارس دور القيـادة   49 -3

 ءة ومتيز.إذا أسندت إليه بكفا
أن يقـــــــوم أداء أقرانـــــــه يف جمموعـــــــات الـــــــتعلم األخـــــــرى يف ضـــــــوء قاعـــــــدة أداء وصـــــــفية يـــــــتم   50 -3

 تصميمها لتقومي مهام األداء.
أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذيـة راجعـة جيـدة ألنشـطة ومشـاريع اجملموعـات   51 -3

 األخرى أثناء عرضها.
املكلـف بـه ضـمن الفريـق الـذي يعمـل معـه، وينجـزه يف  أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل  52 -3

 الوقت احملدد.
أن يتفاعــــــل مـــــــع أقرانـــــــه يف اجملموعـــــــة، ويقــــــرتح آراء هادفـــــــة أبســـــــلوب مناســـــــب، ويوصـــــــل   53 -3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 استنتاجاته بطريقة ذكية.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
لبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد واستقراء أن يكتسب مهارات مجع املعلومات وا  38 -4

 النتائج واالستنتاجات.
 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  -
إحصائي تطبيق أسلوب 

 ومناقشة نتائجه وتفسريها.
التقومي الذايت، وتقومي األقران  -

 وتقوم األستاذ ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية -
(Rubric ( لتقومي كل من )

 األنشطة ومهام األداء
 مهارات االتصال – 

أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث القضااي   39 -4
 النتائج والتوصياتوإيضاح 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5- 13  - - - 

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 لفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل ا .67

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 التقييم النهائي

 %15 مستمر واحلوار والنقاش-واملشاركة الفعالة -فعاليات احلضور 1
 %25 اسعاألسبوع الت االختبار النصفي 2
 %10 األسبوع العاشر مقاالت-حبث يف املقرر 3
 %50 األسبوع السادس عشر االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ق
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   الذي يتوقع أن
 تبادل املناقشات بني الطالب وبني أستاذ املقرر عرب املنتدايت.-
 الساعات املكتبية املعتمدة إداراي  لعضو هيئة التدريس طبقا  للجدول املعلن ابلقسم.-

 مصادر التعّلم.خخخ
 املطلوبة:أدرج الكتب املقررة . 1
 
 2007 القاهرة-بريوتمكتبة –البصرية و التعلم البصري  الثقافة-عزميجاد نبيل -

 2013القاهرة -اطلس للنشر واالنتاج االعالمي –نظم تصميم الفنون البصرية  –امحد عبد الكرمي 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 سية )مثاًل: الدورايت العلمية، التقارير، ... إخل(:قائمة املراجع املساندة األسا .１

 2003 –مصر  –جملة فصول  –ثقافة الصورة  –، عبد الناصر  حنفي
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 2013قطر  –وزارة االعالم القطرية  –جملة الدوحة  –ثقافة الصورة  –املطلب ،حممد  عبد
 –رسالة ماجستري  – و اخلصائص الشكلية لرسوم االطفال اثر الثقافة البصرية املعاصرة على املضامني –، اندية ظاهر حسني  النجار

 2016جامعة الريموك 
جامعة  –رسالة ماجستري  –الثقافة البصرية لدى عينة من االفراد يف مدينة اربد يف ضوء بعض املتغريات  -احلسن، نصر حممود حممد

 2015الريموك 
القاهرة  –جملة تكنولوجيا التعليم  -تخصصني يف الفن من خالل الرتبية الفنيةتنمية الثقافة البصرية لغري امل -، سليمان ابراهيم منصور
2000 

 –جملة البحث العلمي يف الرتبية  -بعض مالمح دور تكنولوجيا الصور الرقمية يف الثقافة البصرية للطفل –اجلواد، رجائي عبد هللا  عبد
 2010القاهرة 

فلسفية لبعض اعمال الفنانني التشكيليني املعاصرين املستوحاة من الطرز االسالمية   دراسة حتليلية -، عزة عبد النيب ابراهيمخليل
 2014مصر  –جامعة حلوان  –كلية الرتبية الفنية   –جملة حبوث يف الرتبية الفنية  –كمدخل لتنمية الثقافة البصرية 

اجمللة  -لفنية لدى طلبة الرتبية الفنية جبامعة االقصىفاعلية الثقافة البصرية كمدخل لتنمية املهارات املهارات ا –جمدي فريد  عدوي
 2014مصر  –املصرية للدراسات املتخصصة 

جملة كلية  –امحد مصطفى عبد الكرمي تباين الفكر السيميوطيقي للعالمة والرمز عند تصميم الصيغ البصرية يف الفن التشكيلي  عابدو
 2011مصر  –جامعة الفيوم  –الرتبية 
جملة الرافد، دائرة الثقافة واالعالم ، حكومة الشارقة  -ركة البصرية بني التشكيل والتذوق : البعد الرابع يف العمل الفيناحل–، طه الليل

   2013االمرات  –
 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 

http://hebaelshafei.blogspot.com/2009/12/blog-post_18.html 
  http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=222&issueNo=9 

http://edtechn.blogspot.com/2010/05/blog-post_11.html 
 http://theachers5.blogspot.com/2012/10/visual-literacy.html 

https://alexedutech.wordpress.com/category/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%
A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 مصادر تعلم الكرتونية مثل االسطواانت املدجمة عن الدراسات املقارنة يف اتريخ الفنون.-
 .power point(، وبرانمج wordاستخدام الربامج احلاسوبية )برانمج -
 زايرة املواقع االلكرتونية ذات الصلة.-

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 املرافق املطلوبة .ددد
قرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل بنين متطلبات امل .51

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
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 قاعات جمهزة بوسائل االتصال احلديثة، مثل السبورة االلكرتونية.-
 االتصال اجليد بشبكه األنرتنت.  - 

 ملباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:ا .52
 ( طالب.25قاعة حماضرات جمهزه لعدد )

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .53
الذكية، برامج الكمبيوتر، (، أجهزة العرض، السبورة AV. التجهيزات احلاسوبية )مثاًل: أجهزة الصوت والصورة )2

 ... إخل(:
 حاسب آيل.

 (.Data showجهاز عرض ) 
 سبورة الكرتونية.

 .power pointبرانمج 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .54

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ذذذ

 حلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات ا (56
 االختبارات النصفية والنهائية. -
 حتليل نتائج الطالب يف املقرر.-
 توزيع استمارات تقومي للطالب يتم تعبئتها يف هناية الفصل الدراسي.-
 تقييم األنشطة العملية واملشاركات خالل الفصل الدراسي.-
 قرر عن طريق حتليل مهارات اإلتقان لدى الطالب.تقومي مفردات امل-
 تقييم األنشطة العملية للطالب مع بعض أعضاء هيئة التدريس يف نفس التخصص.-

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (57
 عرض ومناقشة مقرتحات التطوير ومشكالت املقرر يف جملس القسم. -
 ب حول مفردات املقرر وطرق التطوير والتحسني.مناقشة الطال  -

 إجراءات تطوير التدريس: (58
 تنميه قدرات أستاذ املقرر من خالل الدورات التدريبية واملؤمترات العلمية ذات الصلة.-
 استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس املقرر وتنويع طرق التدريس. -
 لية.دراسة التقارير من خالل جلان يف القسم والك- -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  (59
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 

  أخرى(:
 يفضل عمل تلك اخلطوات بصورة دوريه منتظمة.-

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (60
 متابعة اجلديد يف طرائق التدريس الفعال وتطبيقها مع الطالب.-
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 التواصل مع اجلديد يف اسرتاتيجيات التفكري والبحث العلمي يف املقرر. -
 ية.زايرة املعارض الفنية لالطالع على األعمال الفن-

 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات يف اجملال.--
 التواصل مع اجلمعيات العلمية يف ذلك اجملال.-

 

  اسم منسق الربانمج:

 د. عبد هللا دخيل هللا الثقفي
 

 1440-2-10 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 حلقة حبث اسم املقرر:  
 2-0204641ترف  رمز املقرر:  
 
 
 
 
 



 عربية السعوديةاململكة ال
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 راسات العلياعمادة الد

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

194 

 

 
 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-16 التوصيف:اتريخ 
 الفنية الرتبية-الرتبية القسم:-لكليةا

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .أأ
 2-0204641حلقة حبث ترف  . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 املاجستري يف الرتبية الفنية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 ل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بك
 السنة الثانية، املستوى الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 إحصاء تطبيقي-(: طرق البحث العلمي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
  ر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:املقر فرع أو فروع تقدمي . 7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .سسس

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ععع
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ففف
    

 - النسبة: - ابملراسلة .صصص
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ققق
 

 تعليقات:

 األهداف .بب
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 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1
 التدرب على كتابة البحث العلمي. •
 القدرة على استعراض واستخالص نتائج البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة.  •
 اختيار مشكلة حبثية والتعرف على آلية وخطوات الوصول إىل حتقيق األهداف. •
 على املناقشة العلمية الصحيحة. القدرة •

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 دميه يف جامعات أخرى حملية وإقليمية وعاملية.مقارنة مفردات املقرر مبا يتم تق -
 وقواعد املعلومات جلمع املعارف املتصلة ابملقر ز البحث،استخدام حمركات -
 احلديثة.والتقنيات  االتصال،ابستخدام وسائل  ،واخلربات حول اجتاهات الفن املعاصر املعلومات،تناول  -
 العنكبوتية. املشاركة يف التبادل املعريف ابستخدام الشبكة -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشر وصف املقرر الدراسي  .غ
 وصف عام للمقرر:

اختيار مشكلة حبثية والتعرف على آلية وخطوات الوصول إىل حتقيق وتدريب الطالب على ، التدرب على كتابة البحث العلمييهدف املقرر إىل 
 ، كما يهدف املقرر إىل أن يتمكن الطالب من كتابة خطة حبث املاجستري اخلاص به.األهداف

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .68
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 العلم والبحث العلمي
 6 3 أساسيات البحث العلمي

 6 3 مناهج البحث العلمي
 4 2 أدوات البحث العلمي

 4 2 أساليب البحث الكمي
 4 2 استعراض ألحباث علمية وتقييمها

 2 1 بعرض اخلطط البحثية للطال
 2 1 االختبار النهائي

 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .69
 اجملموع أخرى تطبيق  أو استديومعامل  دروس إضافية حماضرات 
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 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 32 - - - - 32 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة  .70

 ساعات إضافية أسبوعيا للتعليم الفردي. 10من املتوقع أن يستغرق الطالب/ـة  -
 

 ت تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيا .71
 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.أوال   -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. معها وتتسق: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم اثنيا   -
ها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 من كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتض
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على: 

 املعرفة 1
احملاضرة ابستخدام العروض  - فهوم البحث العلمي ومناهجه.م-  42 -1

 التقدمية.
احلوار واملناقشة املوجهة  -

 اهلادف.
األنشطة التطبيقية ومهام -

 األداء.

 االختبارات القصرية  -
 النصفية االختبارات-
 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric لتقومي األنشطة )

 ومهام األداء

 .ساسيات خطة البحث العلمي، وعناصر الرسالة العلميةأ-  43 -1
 أدوات البحث العلمي، صدقها وثباهتا. -  44 -1
 استخالص نتائج وتوصيات البحث العلمي.-  45 -1

 املهارات املعرفية 2
 العصف الذهين - القدرة على توصيف املشكلة البحثية بطريقة علمية وصحيحة.-  45 -2

التعلم  اسرتاتيجية-
 .االستكشايف

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
 القدرة على إعداد خطة علمية حبثية.-  46 -2
 األقران. ومناقشتها معمية طط العلالقدرة على تصحيح اخل-  47 -2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعلم الذايت  - أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها إجيابياً.  54 -3

إحدى طرائق التعلم القائمة -
على مركزية املتعلم مثل التعلم 

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية )املشاريع  -

 البحثية والعملية(
أن يتعامـــــل بثبـــــات وحساســـــية مـــــع القضـــــااي األخالقيـــــة املعقـــــدة ويصـــــدر أحكامـــــاً عادلـــــة   55 -3

 وصحيحة.



 عربية السعوديةاململكة ال
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 راسات العلياعمادة الد

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

197 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد  56 -3

 
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 

تصميم مهام األداء وفقا على 
 لسياق احلياة.

التقومي الذايت، وتقومي األقران  -
 وتقوم األستاذ ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric لتقومي كل من )

 –)األنشطة ومهام األداء 
مهارات  –مهارات االتصال 

حتمل  –صية العالقات الشخ
 املسؤولية، والعمل ضمن فريق(

خـرى، وميـارس دور القيـادة أن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعتـه واجملموعـات األ  57 -3
 إذا أسندت إليه بكفاءة ومتيز.

أن يقـــــــوم أداء أقرانـــــــه يف جمموعـــــــات الـــــــتعلم األخـــــــرى يف ضـــــــوء قاعـــــــدة أداء وصـــــــفية يـــــــتم   58 -3
 تصميمها لتقومي مهام األداء.

أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذيـة راجعـة جيـدة ألنشـطة ومشـاريع اجملموعـات   59 -3
 عرضها.األخرى أثناء 

أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلـف بـه ضـمن الفريـق الـذي يعمـل معـه، وينجـزه يف   60 -3
 الوقت احملدد.

أن يتفاعــــــل مـــــــع أقرانـــــــه يف اجملموعـــــــة، ويقــــــرتح آراء هادفـــــــة أبســـــــلوب مناســـــــب، ويوصـــــــل   61 -3
 استنتاجاته بطريقة ذكية.

 العددية مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات 4
أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد واستقراء   40 -4

 النتائج واالستنتاجات.
 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 
على تصميم مهام األداء وفقا 

 ة.لسياق احليا

تقدمي تقرير علمي إلجراءات  -
تطبيق أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه وتفسريها.
التقومي الذايت، وتقومي األقران  -

 وتقوم األستاذ ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية -
(Rubric ( لتقومي كل من )

 األنشطة ومهام األداء
 مهارات االتصال – 

ونية يف البحث العلمي، وحبث القضااي أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرت   41 -4
 وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5- 14  - - - 

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .72

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 التقييم النهائي

 %20 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %20 على مدار الفصل الدراسي اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 3
 %20 على مدار الفصل الدراسي تقييم خطوات بناء اخلطة البحثية 4
 %40 أسبوع االختبارات النهائية البحثية( مناقشة اخلطةاختبار هنائي ) 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ك
تدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة ال

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
م وتقدمي وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهت-

 اإلرشاد األكادميي هلم.
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تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي  -
 وقت حيتاجونه.

 مصادر التعّلم .ررر
 :أدرج الكتب املقررة املطلوبة.1

 بية الفنية. عامل الكتب. القاهرة.م. البحث يف الفن والرت 1982عبد احلليم، فتح الباب. - 

 م. املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية. مكتبة العبيكان. الرايض.2000العساف، صاحل.-

 م. البحث العلمي، البحث النوعي والبحث الكمي. دار الفكر. عمان. األردن.2002، سهيلة. وأبو السميدعبيدات، ذوقان -

 ئل يف جمال الرتبية الفنية.الدراسات واألحباث العلمية والرسا-

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 م. كي ال يتحول البحث الرتبوي إىل مهزلة. شركة املطبوعات للتوزيع والنشر. لبنان.1998وهبة، خنلة. -
 اخلليج،مكتب الرتبية العريب لدول  (.64)العدد  اخلليج.رسالة جملة  "." طرق انتهاك األمانة العلمية  هـ.1418علي سعد.  القرين،-

 الرايض.
 . االردنالفكر. عمانأساليبه. دار  – أدواته- مفهومه-م. البحث العلمي 1987ذوقان وآخرون. عبيدات،-

كتب الفن التشكيلي العريب املعاصر   والعلوم سلسلةاملنظنمة العربينة للرتبية والثقافة 
HTTP://WWW.ALECSO.ORG/SITE/2016-03-02-13-17-36.HTML 

 elaph.com/Web/Culture/2010/3/547385.html اخليال.جملة "-
 اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب  املعرفة،سلسلة عامل -
 الكويت  األعالم،جملة عامل الفكر، وزارة -
 تحدةاإلمارات العربية امل والتوزيع،الصدى للنشر  الثقافية،جملة ديب -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://www.eric.ed.govقاعدة إيريك  
 http://uqu.edu.sa/libمكتبة امللك عبد هللا     

 http://uqura.opac.mandumah.comقاعدة املعلومات الرتبوية 
 SAUDI DIGITAL LIBRARY  http://www.sdl.edu.sa/Pages/Default.aspxاملكتبة الرقمية السعودية 

  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 املرافق املطلوبة .ززز

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .55
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 طالب. 20تتسع لـ قاعة دراسية 
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 باين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:امل .56
 طالب. 20تتسع لـ قاعة دراسية 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .57
 أجهزة عرض بياانت.-
 سبورة ذكية.-
 جهاز حاسب آيل.-

 حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك .58
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .سسس
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (61

 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني. -
 Plus/Deltaأداة التغذية الراجعة . -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (62
  لطالب.لورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية -
 .تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حمليا  وإقليما   -

 إجراءات تطوير التدريس: (63
رات واخلربات واالستشارات بني تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزاي-

 النظراء )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
 يف الندوات واملؤمترات العلمية. خالل املشاركةإجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من  -
 التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها.حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة  -
..اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي ، والتعلم التعاوين النشط،املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم  ةالتدريسياستخدام أحدث الطرق  -

     علمية يف هذا اجملال.املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث ال
: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  (64

تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس 
  من مؤسسة أخرى(:

 .لقسمابجمتمعات التعلم إلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج مراجعة معايري حقائب ا -
 .ابلقسم من ذوي التخصص بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  -       
 .أخرى جبامعات املقرر تدريسالنظراء )األقران( يف مع النهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  -     

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (65
ير تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  -
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 ط التحسني املستقبلية.ووضع خط والتحديث
تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمن قبل وإجراءات تطويره مراجعة تقييم املقرر  -

  واألخذ هبا. التطوير واجلودة النوعية
الدورية  ، مع املراجعةةلتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقا  للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها ل -

 .لنتائج تقرير املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها، مع  -

Analysis استنادا  ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة،  وة/ نقاط الضعف،نقاط القNAQAAE االسرتاتيجيسس التخطيط أل 
 .الوطينلالعتماد 

 
 

 د. عبد هللا دخيل هللا عوض الثقفي اسم منسق الربانمج:

 1440-2-17 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 دراسات مستقلة يف التخصص اسم املقرر:  
 2-0204642ترف  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-15 التوصيف:اتريخ 
 الفنية الرتبية-الرتبية القسم:-لكليةا

 

 قرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابمل .تت
 2-0204642دراسات مستقلة يف التخصص ترف . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 املاجستري يف الرتبية الفنية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين 
 السنة الثانية، املستوى الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 (: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت5
 حلقة حبث. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي. 7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ررر

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ششش
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .تتت
    

 - ة:النسب - ابملراسلة .ثثث
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .خخخ
 

 تعليقات:

 األهداف .ثث
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 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1
 حتديد قائمة من املشكالت البحثية املعاصرة يف )الرتبية الفنية( واليت تستحق الدراسة، ومدى أمهيتها يف واقعنا. -
رات العلمية من حيث جدة املوضوع وقابليته للتناول الوقوف على مشكلة الدراسة اليت يتم اختيارها من قبل الطالب، مع توضيح املرب  -

 والقياس
 .  لتخصص أو اجملال الذي مييل إليهوالدراسات والكتب ذات العالقة اب إبعداد قائمة ابلبحوث ـة/تكليف الطالب -
 التعمق يف دراسة اجملال ذي العالقة أبطروحته. -
 تصميم الدراسة املنهجية وفق البحث العلمي. -

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-ز أي خطط إبجيا اذكر-2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 مقارنة مفردات املقرر مبا يتم تقدميه يف جامعات أخرى حملية وإقليمية وعاملية. -
 وقواعد املعلومات جلمع املعارف املتصلة ابملقر ز البحث،استخدام حمركات -
 احلديثة.والتقنيات  االتصال،ابستخدام وسائل  ،واخلربات حول اجتاهات الفن املعاصر املعلومات،تناول  -
 العنكبوتية.املشاركة يف التبادل املعريف ابستخدام الشبكة  -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ف
 ر:وصف عام للمقر 

؛ من خالل العمل البحثي املنظم الذي يبدأ بتحديد قائمة من يف التخصص أو جمال ميوله ـة إىل البحث/يهدف املقرر إىل توجيه الطالب
ارها تم اختياملشكالت البحثية املعاصرة يف )الرتبية الفنية( واليت تستحق الدراسة، ومدى أمهيتها يف واقعنا. مث الوقوف على مشكلة الدراسة اليت ي

من قبل الطالب، مع توضيح املربرات العلمية من حيث جدة املوضوع وقابليته للتناول والقياس. بعد ذلك يتم تكليف الطالب إبعداد قائمة 
 بتلك البحوث.ابلبحوث والدراسات والكتب ذات العالقة 

 نية أو الفنون بشكل عام.فجماالت الرتبية الدراسة مستوايت متقدمة يف اجملاالت النظرية أو التطبيقية من كما يهدف املقرر إىل 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .73
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

يطلب من الطالب تقدمي عدد من املوضوعات، على أن تكون مشكالت حبثية حقيقية 
 .يف جمال الرتبية الفنية أو ما يتعلق هبا معاصرة

2 4 

إذا كان جمال –املختار، وعمل جتارب تطبيقية  ـة/ختصص الطالبأو جمال مجع أحباث يف 
 12 6 ومناقشتها.-الطالب الذي اختاره تطبيقي

عمل دراسات مقارنة بني األحباث اليت مجعت يف جمال أو ختصص الطالب/ـة، 
 ومناقشتها، وإبداء الرأي حوهلا، وبيان مدى اإلفادة منها، وإمكانية تطويرها يف البيئة

4 8 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .73
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 احمللية.

على طريقة عرض وحتليل ومناقشة أدبيات الدراسة، واإلفادة من  ـة/تدريب الطالب
 6 3 منهجية الدراسات ونتائجها وتوصياهتا.

 2 1 االختبار النهائي
 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .74
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 32 - - - - 32 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة  .75

 ة أسبوعيا للتعليم الفردي.ساعات إضافي 6من املتوقع أن يستغرق الطالب/ـة 
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .76
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 يث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبأوال   -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم اثنيا   -
لم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعاثلثا   -

 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 ين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوط م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على: 

 املعرفة 1
احملاضرة ابستخدام العروض  - كيفية حتديد مشكلة البحث، وما يرتبط هبا من أسئلة، وأهداف، وأمهية.  46 -1

 التقدمية.
 االختبارات القصرية  -
 النصفية االختبارات-

 البحث فيما يستجد من حبوث يف جمال الرتبية الفنية وما يتعلق هبا.  47 -1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر ين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوط م
احلوار واملناقشة املوجهة  -

 اهلادف.
األنشطة التطبيقية ومهام -

 األداء.

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric لتقومي األنشطة )

 ومهام األداء
 املهارات املعرفية 2

 العصف الذهين - ابلرتبية الفنية والفنون التشكيلية. املرتبطة الوعي ابلقضااي  48 -2
التعلم  اسرتاتيجية-

 .االستكشايف
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
 .عند مجع البحوث، وتصنيفها واالستفادة منهااكتساب مهارة النقد والتحليل  -  49 -2
 .وإجاد البدائل واحللولللرتبية الفنية، وحتديد معضالته، إدراك الواقع الراهن   50 -2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعلم الذايت  - ه وقدراته وسعيه الستثمارها إجيابياً.أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهداف  62 -3

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(
الذايت، وتقومي األقران  التقومي -

 وتقوم األستاذ ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric لتقومي كل من )
 –)األنشطة ومهام األداء 

مهارات  –مهارات االتصال 
حتمل  –العالقات الشخصية 

 املسؤولية، والعمل ضمن فريق(

عادلـــــة أن يتعامـــــل بثبـــــات وحساســـــية مـــــع القضـــــااي األخالقيـــــة املعقـــــدة ويصـــــدر أحكامـــــاً   63 -3
 وصحيحة.

 أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد  64 -3
 

أن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعتـه واجملموعـات األخـرى، وميـارس دور القيـادة   65 -3
 إذا أسندت إليه بكفاءة ومتيز.

قاعـــــــدة أداء وصـــــــفية يـــــــتم  أن يقـــــــوم أداء أقرانـــــــه يف جمموعـــــــات الـــــــتعلم األخـــــــرى يف ضـــــــوء  66 -3
 تصميمها لتقومي مهام األداء.

أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذيـة راجعـة جيـدة ألنشـطة ومشـاريع اجملموعـات   67 -3
 األخرى أثناء عرضها.

أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلـف بـه ضـمن الفريـق الـذي يعمـل معـه، وينجـزه يف   68 -3
 الوقت احملدد.

أن يتفاعــــــل مـــــــع أقرانـــــــه يف اجملموعـــــــة، ويقــــــرتح آراء هادفـــــــة أبســـــــلوب مناســـــــب، ويوصـــــــل   69 -3
 استنتاجاته بطريقة ذكية.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد واستقراء   42 -4

 ت.النتائج واالستنتاجا
 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 كل من )

 األنشطة ومهام األداء
 مهارات االتصال – 

أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث القضااي   43 -4
 وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
مشاريع فنية تطبيقية قائمة على أحباث حديثة يف جمال الرتبية الفنية والفنون  انتاج  15 -5

 البصرة.
قاعدة أداء وصفية - التطبيق العملي

(Rubric لتقومي كل من )
 ومهام األداء )األنشطة
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر ين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوط م
 املالحظة -

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .77

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 يم النهائيالتقي

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %20 على مدار الفصل الدراسي وأنشطة فرديةتكليفات  2
 %20 على مدار الفصل الدراسي تقييم خطوات مجع وتصنيف الدراسات 3
 %20 على مدار الفصل الدراسي املناقشات والعروض التقدميية 4
 %40 الختبارات النهائيةأسبوع ا اختبار هنائي 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ل
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(.  
مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي  وجود ساعات-

 اإلرشاد األكادميي هلم.
تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي  -

 وقت حيتاجونه.
 مصادر التعّلم .ششش

 :أدرج الكتب املقررة املطلوبة.1

 م( البحث العلمي يف الفن والرتبية الفنية، عامل الكتب، القاهرة، مصر.2014يونس، عيد سعد )-

 م(. البحث يف الفن والرتبية الفنية: عامل الكتب مصر.1997سيد، فتح الباب عبد احلليم )-

Borg, Walter & Gall, Meredith. (1989) Educational Research, An Introduction. Longman, 3-USA.--
 م( اإلشراف العلمي على رسائل الدكتوراه، الفاروق، الشارقة، اإلمارات.2006ديالمنت، سارة )

م(. أساسيات البحث العلمي "دراسة منهجية" لكيفية إعداد البحوث العلمية ورسائل 2017القماري، فهمية أمحد علي )-
 الكتب والدراسات العربية، اإلسكندرية. املاجستري والدكتوراه، دار

م(. دليل املاجستري والدكتوراه: خطط إرشادية إلعداد وإخراج املخططات والرسائل اجلامعية وفق 2013) معبد احلليزايد، يسرية -
 (، مكتبة اإلمام البخاري، القاهرة، مصر.ISOملواصفات آيزو )

؛ دراسة منهجية لكتابة البحوث وإعداد رسائل املاجستري والدكتوراه، دار كنوز م(. كيف تكتب حبثاً أو رسالة2013شليب، أمحد )-
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 املعرفة، جدة.

 م(. دليل كتابة رسائل املاجستري والدكتوراه )اخلطة. التوثيق. اإلخراج(، مكتبة الرشد، الرايض.2008اجلهين، حنان عطية )-

 . تشكيلية والتطبيقية، مطابع جامعة املنوفية، القاهرةغنيمة )د.ت(. أصول البحث يف الفنون ال حعبد الفتا غنيمة، -

م(. كتابة البحوث العلمية ورسائل الدبلوم واملاجستري والدكتوراه )اخلطة. التوثيق. اإلخراج(، 2007) عبد الغينسعودي، حممد -
 .اهرةمكتبة األجنلو املصرية، الق

 تقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية وال2 
Journal of Aesthetic Education, USA 

 The National Art Education Association, USA 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 
  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 
 .................................................... .................... ت جهة التحكيممالحظا

 املرافق املطلوبة .صصص
دد املقاعد داخل بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي ع .59

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 طالب. 20تتسع لـ قاعة دراسية 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .60
 طالب. 20تتسع لـ قاعة دراسية 

 لوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، وال  .61
 أجهزة عرض بياانت.-
 سبورة ذكية.-
 جهاز حاسب آيل.-

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .62
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ضضض
 عة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراج (66

 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني. -
 Plus/Deltaأداة التغذية الراجعة . -
 .LEARNمنوذج  -
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 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -
 القسم: اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو (67

  للطالب.ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية -
 .تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حمليا  وإقليما   -

 إجراءات تطوير التدريس: (68
تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني -

 النظراء )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
 يف الندوات واملؤمترات العلمية. خالل املشاركةاألكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من  إجياد فرص للتطوير -
 حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. -
..اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي ، والتعلم التعاوين النشط،املعلومة، مثل التعلم  املعاصرة يف ايصال ةالتدريسياستخدام أحدث الطرق  -

     املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  (69

والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس تدريس مستقلني، 
  من مؤسسة أخرى(:

 .لقسمابجمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج  -
 .ابلقسم من ذوي التخصص يس مستقلنيبواسطة أعضاء هيئة تدر  حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  -       
 .أخرى جبامعات املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمع النهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  -     

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (70
املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير  تكوين جمموعات الرتكيز من -

 ووضع خطط التحسني املستقبلية. والتحديث
ر املراجعة الداخلية لعمادة تقري ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمن قبل وإجراءات تطويره مراجعة تقييم املقرر  -

  واألخذ هبا. التطوير واجلودة النوعية
الدورية  ، مع املراجعةةحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقا  للمعطيات احلديث -

 .لنتائج تقرير املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن ناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها، مع تطوير املقرر ابستمرار ب -

Analysis ،استنادا  ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة،  نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االسرتاتيجيسس التخطيط أل 
 .الوطينلالعتماد 

 

 د. عبد هللا دخيل هللا عوض الثقفي :اسم منسق الربانمج

 1440-2-17 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

   (3ودراسات نظريه يف الرتبية الفنية ) أحباثاملقرر: اسم   
 0204643-3 املقرر: ترفرمز   
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 وذج توصيف مقرر دراسيمن

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-2-17  اتريخ التوصيف:
 الرتبية الفنية -الرتبية القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .جج
 0204643-3ترف  (3. اسم املقرر الدراسي ورمزه: أحباث ودراسات نظريه يف الرتبية الفنية )1
 3. عدد الساعات املعتمدة:2
 املاجستري يف الرتبية الفنية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 املستوى الرابع-سنة الثانيةال. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
( و أحباث 1أحباث ودراسات نظريه يف الرتبية الفنية )  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5

 (2ودراسات نظريه يف الرتبية الفنية )
 3. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: استوديو 6
 قاعات قسم الرتبية الفنية ن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:املقرر، إن مل يكفرع أو فروع تقدمي . 7

 ابملقر الرئيسي للجامعة ابلعابدية
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ذذذ
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ضضض
    

 - النسبة: - نت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرت  .ظظظ
    

 - النسبة: - ابملراسلة .غغغ
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .أأأأ
 

 تعليقات:
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 األهداف .حح
 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1
ة املة مرتبطالبحث والدراسة يف بلورة األفكار النظرية اليت مت تناوهلا ابلدراسة والبحث يف املستوى األول والثاين من املقرر يف التأسيس لنظرة ش -أ

اختبارها يف مبستجدات العصر تساعد الدارس يف تطبيق خالصتها يف أعماله الفنية والتنظري هلا، بكتابة مراحلها ونطاقها يف شكل حبوث وأوراق علمية و 
 حلقات النقاش والسمنارات.

ول حللول إبداعية فنية تثري اجلانب النظري للعمل وإقامة األنشطة الثقافية وختليل املعلومات للوص الفنية،القدرة على إعداد الدراسات واألحباث  -ب
 الفين ورفد املكتبة ببحوث ودراسات علمية تساهم يف رفع الذوق العام لدى املتلقي وغريه من املهتمني

ليستفيد منها الدارس يف البحث يف املقارنة بني الدراسات القدمية واحلديثة للوصول للمرتكزات الفكرية والثقافية واالجتماعية اليت قامت عليها  -ت
 بلورة أفكاره النظرية املدعومة بتجاربه العملية .

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2
  ة(.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراس

الرتبية الفنية عن طريق  جمال البحثية يفالتعامل مع مصادر املعرفة احلديثٌة لالطالع على احللول والتجارب  -
 األخرى.االنرتنت أو مصادر التعلم واملعلومات املختلفة 

 املشكالت.تطبيق مهارات التفكري الناقد واالستقصاء والبحث والدراسة يف حل  -
العلمية يف اجملاالت املختلفة للرتبية الفنية اإلقليمية والعاملية  ذوي اخلربةالنشر من  التواصل مع املكتبات ودور -

 املعاصرة.واالستفادة من اخلربات 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ق

 وصف عام للمقرر:
ر متكن الدارس من تطبيقها يف مقرر نظري يتناول األفكار النظرية اليت مت تناوهلا ابلدراسة والبحث للتأسيس لنظرة شاملة مرتبطة مبستجدات العص

 ( ساعات نظرية.3أعماله الفنية والتنظري هلا ، ويدرس املقرر يف )
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .78
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

مجع الدراسات والبحوث اليت قام هبا الباحث يف املستويني السابقني للمقرر يف كتيب أو 
 ضافة خالصة ما توصل إليه من نتائج خالهلاجملد وإ

2 6 

البحث وكتابة التقارير وعقد املقارنة فيما بني املؤثرات اليت أثرت على القيم اجلمالية يف 
 خمتلف العصور وإجياد أوجه الشبه واالختالف بينها والعصر احلايل

4 12 

الفنيـة، مـع الرتكيـز علـى حتليـل تقدمي ورقة علمية عن أهـم االجتاهات املعاصـرة فـي الرتبيـة 
العالقـة بيـن تلـك االجتاهات ... دراسـة أهـم االجتاهات احلديثـة واملعاصـرة فـي الرتبيـة 

 الفنيـة

3 9 

 9 3التحضري وإقامة مسنار وحلقات نقاش لعرض األفكار والبحوث والدراسات اليت قام هبا 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .78
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

احلكم عليها وحتديد معايري ميكن الدارسني والتدرب على توجيه النقد هلا وإصدار 
 االستعانة هبا مستقبال.

تقدمي دراسة لتقييم جتربة الدارس العملية وحماولة التنظري هلا من خالل الدراسات اليت 
حبثها يف املستوى األول والثاين للمقرر واستخالص املفاهيم اجلمالية اجلديدة اليت 

 استنتجها

3 9 

 3 1 االختبار النهائي
 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .79
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 48 - - - - 48 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالفردي )التعلم  -عدد ساعات الدراسة  .80

          ساعات إضافية كتعليم ذايت يف هذا املقرر. 6من املتوقع أن يستغرق الطالب -
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .81
 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 لم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعاثنيا   -
ها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 م يف كل جمال من جماالت التعلم.لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعل
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 

 املعرفة 1
خالل تفكيك وحتليل الدراسات اليت متت يف التعرف على املفاهيم املعاصرة للفنون من   48 -1

 املستويني األول والثاين للمقرر
االستقصاء وحل  اسرتاتيجية

 احملاضرة،طريٌقة  املشكالت،
واجبات  املوجهة،االختبارات 

حبثية، واجبات تقدميية 
اإلملام ابألساليب املختلفة يف رصد وترتيب املعايري والنظم الداخلية اليت تعمل هبا   49 -1 ومشاركات
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 العمل يف جمموعة اسرتاتيجية مذاهب الفن قدميا وحديثا

 وجمموعات صغرية

تطبيق طرائق التفكري اإلبداعي 
د لبعض املواضيع املقرتحة، الناق

استنباط احللول اإلبداعية 
البحوث  الفنية،للمشكالت 

العروض التجريبية  امليدانية،
 والتعليم التعاوين

 املهارات املعرفية 2
مجع املعلومات من املراجع  ات البحث واشتقاق املعلومات ، مهارات املشاركة وتكوين املفاهيم وختطيطٌهامهار   51 -2

ومواقع االنرتنت ومتابعة 
النشرات اخلاصة ابلربامج 

 واألجهزة الرقمية

تقييم البحوث واملقاالت 
 والتقارير

استنباط املعارف التشكيلية عن  مع التوجهات املعاصرةالقدرة على املقارنة والتمييٌز واستخالص نتائج ومعايري تتناسب   52 -2
طريق الرصد واملقارنة واستنباط 
خطوات التفكري اإلبداعي 

 للتنظري حلل املشكالت الفنية

تقييم الدراسات النظرية اليت 
قدمها الطالب وتقييم 

 االختبارات
 وجه الشبه بينهاالقدرة على حتديد األسس اليت تقوم عليها الدراسات السابقة وحتديد أ  53 -2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
إدارة اجملموعـــات والعمـــل ضـــمن جمموعـــة تطـــوير التفاعـــل بـــني الطـــالب وتنفيـــذ الدراســـات   70 -3

 والبحوث املشرتكة
التعليم ابلنشاط  اسرتاتيجية
 واملشاركة

تقومي الطالب لبعضهم البعض 
)أقران الطالب( ، املشاركة يف 

ر وحتمل مسئولية صنع القرا
 النتائج

اكتساب مهارة النقد والتقييم اجليـد لألعمـال الفنيـة الناجتـة عـن حبـث وجتريـب الـدارس ومـا   71 -3
 قام به الدارسني اآلخرين

البحث واالستقصاء  اسرتاتيجية
 والتفكري الناقد

 تقبل النقد والتوجيه من اآلخرين

 ات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهار  4
التعلم الذايت ، التعلم  العمل ضمن فريق متكامل كمجموعات ، املناقشة واحلوار فيما قام به  الدارس  44 -4

 االجتماعي
تقييم التفاعل واملناقشة بني 

 الطالب يف اجملموعات
استخدام األساليب التقليدية واحلديثة يف تصنيف وحتليل عناصر األعمال وتقييمها   45 -4

 مجاليا
لى تقدمي معايري التدرب ع

 مناظرة ومشاهبة للتقييم
استخدام األساليب والتقنيات 
احلديثة يف تدريس املقرر وتنويع 

 طرق التدريس.
استخدام أجهزة العرض الضوئية احلديثة لعرض أعمال الطالب على فرتات أثناء الفصل   46 -4

 الدراسي
تقييم التفاعل واملناقشة بني  العروض التوضيحية

 وعاتالطالب يف اجملم
التواصل مع دور النشر  التواصل من خالل الربيد االلكرتوين ومواقع التواصل االجتماعي  47 -4

واالشرتاك يف الدورايت 
واملؤمترات الفنية للتعرف على 
آخر ما توصل إليه العامل من 

 دراسات

مجع املعلومات ابستخدام التقنية 
 واالتصاالت املتوفرة ابجلامعة

 (وجدت كية )إناملهارات النفسية احلر  5
5- 16  - - - 

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .82

: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال م
 مالحظة......اخل(

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 التقييم النهائي

 %20 مستمر البحوث واألوراق العلمية والدراسات 1
 %10 مستمر السمنار وحلقات النقاش 2
 %5 مستمر فعاليات احلضور واملشاركة 3
 %15 األسبوع الثامن االختبار النصفي 4
 %40 16األسبوع  االختبار النهائي 5
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .م
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 هلذا الغرض يف كل أسبوع(. الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس 
 التواصل عرب الربيد االلكرتوين. •
 تبادل املعلومات والنقاش بني الطالب واألساتذة غرب املنتدايت. •
 الساعات املكتبية املعتمدة. •

 مصادر التعّلم .ططط
 املطلوبة:أدرج الكتب املقررة . 1
 –اربد  –عامل الكتب احلديثة  –اجتاهات حديثة يف التدريس  – م. الرتبية الفنية وتنمية التفكري2009بشايرة، حممود سليمان. -

 األردن .
 عمان. األردن. –دار الفكر  –م. البحث العلمي، البحث النوعي والبحث الكمي 2002عبيدات، ذوقان، سهيلة. -
 الدراسات واألحباث العلمية والرسائل يف جمال الرتبية الفنية-
 ية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساس2 

( التمييز بني مفاهيم اجلمال الفين واجلمال الطبيعي لتنمية القدرة النقدية لدى طالب كلية الرتبية 2012أمني، رانية عادل حسن )-
 جامعه حلوان.–كليه الرتبية الفنية –رسالة دكتوراه -الفنية 

مية القدرة النقدية ابلتمييز بني املفاهيم واألساليب املختلفة يف خمتارات من فن املناظر ( تن2006غراب، هباء الدين يوسف خليفة ) -
 جامعه حلوان.–كليه الرتبية الفنية –رسالة دكتوراه -الطبيعية يف العصر احلديث 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
https://www.eric.ed.gov 
http://uqu.edu.sa/lib 
http://uqura.opac.mandumah.com 
http://www.sdl.edu.sa/page/default.aspx 

  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 املرافق املطلوبة .ظظظ
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .63

 وغريها(: القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة،
 تطوير قاعات قسم الرتبية الفنية احلالية بتزويدها بوسائل تعليمية حديثة .

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .64
 طالب على األقل 40قاعة دراسية جمهزة لتستوعب 

 يات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجم  .65
 جهار حاسب آيل خاص أبستاذ املادة1
 Data showجهاز عرض بياانت  •
 سبورة تفاعلية •
 نقطة انرتنت ذات سرعة عالية •
 ماسح ضوئي حديث ملسح الصور واألفالم السلبية •
 أجهزة تسجيل صوت وصورة. •

 ة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاص  إذامصادر أخرى )حددها: مثالً  .66
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ععع
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (71

 تقييم األنشطة العملية واملشاركات خالل الفصل الدراسي •
 االختبارات النظرية والعملية واملشروع النهائي •
 يل نتائج الطالبحتل •
 تقومي مفردات املقرر عن طريق حتليل مهارات اإلتقان لدى الطالب •
 تقييم األنشطة العملية للطالب مع بعض أعضاء هيئة التدريس يف نفس التخصص •
 استبانة لقياس التعلم •
 مناقشة الطالب يف سبيل تطوير وحتسني املقرر •

 ن قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس م (72
 عرض ومناقشة مقرتحات التطوير ومشكالت املقرر يف جملس القسم. -
 مناقشة الطالب حول مفردات املقرر وطرق التطوير والتحسني  -

 إجراءات تطوير التدريس: (73
هيئة : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  (74

تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 
  أخرى(:

 زايدة األنشطة يف بعض مفردات املقرر •
 األخذ بتوجيهات القسم املرتبطة بتطوير أداء عضو هيئة التدريس •
 ية قدراتهالتحاق أستاذ املقرر بدورات تدريبية لتنم •
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 تنويع طرق التدريس وتفعيل استخدام التقنية احلديثة •
 دراسة التقارير من خالل جلان يف القسم والكلية •

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (75
 مقارنة املقرر مع مقررات مماثلة تقدم يف مؤسسات تعليمية أخرى •
 ديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات يف اجملالحت •
 مراجعة توصيف املقرر وتوافقه مع الواقع العلمي والبحثي املعاصر •
 متابعة اجلديد يف طرائق التدريس الفعال واستخدامها مع الطالب •
 االستفادة من دورات التطوير اجلامعي وتفعيلها يف أداء التعليم •
 مراجعة ودراسة النتائج النهائية مع حمكمني خارجيني •

 

  اسم منسق الربانمج:

 د. عبد هللا دخيل هللا الثقفي

      

 1440-2-17 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

   3 استديواملقرر: اسم   
 3-0204644 املقرر: ترفرمز   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-       اتريخ التوصيف:
 الفنية الرتبية-الرتبية القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خخ
 3. اسم املقرر الدراسي ورمزه: استديو 1
 عملي(/  )نظريساعات  3د الساعات املعتمدة: . عد2
 الرتبية الفنية   ماجستري برانمج. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 املستوى الرابع-السنة الثانيةاملقرر الدراسي:  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه4
 (2نظريه يف الرتبية الفنية ) دراسات /2 استديو(: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
املقر معامل وقاعات الرتبية الفنية  مية:املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليفرع أو فروع تقدمي . 7

  ابلعابديةالرئيسي 
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .بببب
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .جججج
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .دددد
    

 - سبة:الن - ابملراسلة .هههه
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .وووو
 

 تعليقات:

 األهداف .دد
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 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1
النسيج، الطباعة،  ابللون،الرتكيز على دراسة تطوير وحتسني إجراءات اإلنتاج الفين مع البحث العلمي من بينها )الفنون الرقمية، الرسم والتعبري -

 ط العريب، التصميم الزخريف، اخلزف، أي خامات وأدوات حديثه(.اشغال املعادن، اشغال اخلشب، التشكيل ابخل
 التعريف على مصادر أفكار العمل الفين يف )مدارس الفن احلديثة، ملا تكتنزه من قيم وعالقات تشكيليه، وقيم مجالية. -
 اخل العمل الفين.استثمار مداخل التجريب ابستخدام تقنيات وعناصر مستحدثه وممارسات أدائية ووسائط تكنولوجيه د-
 دراسة متغريات وقيم التصميم يف االعمال اليت تعتمد على توظيف التقنيات والوسائط التكنولوجية املستحدثة يف إجياد رؤى تشكيلية جديدة-

 يف االعمال ثنائيه وثالثية االبعاد. ومبتكرة،
 لحجوم ثالثية األبعاد اهلندسية والعضوية. التعرف على املهارات املهنية والتقنيات املناسبة والعالقات اجلمالية ل-
استحداث مداخل جتريبية للتوليف والتجميع بني التقنيات واألساليب األدائية والوسائط التكنولوجية املستحدثة يف االعمال الفنية بشكل  -

  يسهم يف إنتاج أعمال فنية غري تقليدية. 
ت املتنوعة حوهلا مبا خيدم الفكرة والبناء التشكيلي يف التعبري من خالل التوليف ابلتجريب التعريف بطرق أتلف العالقة بني اخلامات واملستواي-

 للوصول إىل حلول رؤى تشكيلية جديدة ومبتكرة.
 تطور األساليب والتقنيات واخلامات وطرق األداء وانعكاسه على ظهور االشكال اجلديدة املخالف للسائد وتطور إمكانيات التعبري.-
على تغيري شكل العمل وعناصره وجمموعة العالقات التشكيلية بداخله هبدف الوصول إىل صياغة تشكيلية ورؤية مستحدثة تعتمد على القدرة -

 استثمار اطروحات تقنيات التكنولوجيا احلديثة. 
ب أبعادًا مجالية أخرى( وما دراسة التغري يف شكل العمل الفين )الذي مل يقتصر علي وضع عناصر يف مساحات أو كتلة يف فراغ بل اكتس-

 حدث له من تغري على سطحه، والذي ساهم يف استحداث حلول علمية وتكنولوجية.
 دراسة األدوات والوسائط التكنولوجية البليغة كبديل عن التقنيات اليت تستخدم يف تنظيم عناصر العمل. -
شاهد من قبل، كأسلوب ملعاجلة األسطح )ذات البعدين واملتعددة املستوايت( التعرض لتلك األعمال اليت طرحت رؤى فنية ومجالية ومل أيلفها امل-

 داخل جمموعة من األعمال حتررت من شكلها التقليدي واتسمت حبرية احلركة يف خطوطها اخلارجية.
ناه التقليدي ووسائطه التقليدية، التعريف ابلتقنيات املستحدثة ودورها ملساندة األفكار اجلديدة والدفع ابلفن إىل أقصى مسافة تبعده عن مع -

 واستحداث تقنيات يف الفن التشكيلي أثرت على تغيري الصيغة التشكيلية كوسيط تعبريي.
 العمل على إجياد رؤية جديدة يف تشكيل بنية العمل الفين ابستخدام أدوات وأساليب وتقنيات علمية وتكنولوجية وفنية مستحدثة. -
 خل البنائية واجلمالية كمدخل لرؤى جتريبية جديدة ألثراء اجملال التطبيقي.التوصل إىل جمموعة من املدا-
واليت متثل التطور التكنولوجي يف القرن العشرين فبواسطة الكيمياء الطبيعية وامليكانيكا  new Materialsاجلديدة التعرف على اخلامات -

)األلياف الصناعية واملطاطية، واألملونيوم والبالستيك والبويل اسرت( يف صورة خامات جديد تيسر احلصول على مواد ذات تركيبات ذرية وجزئية متباينة فظهرت 
 الفنية.مل تكن متوفرة من قبل أمام الفنانني الستخدامها يف أعماهلم 

 استثمار الوسائط واألدوات واخلامات التكنولوجية املستحدثة إلثراء العمل الفين.-
دوات واخلامات التكنولوجية املستحدثة، وطرق التوليف مع بعضها، أنواعها، ولتبصري ابلقيم التعبريية واجلمالية التعرف على أنواع الوسائط واأل-

 مبا يسهم يف إنتاج أعمال فنية غري تقليدية.  الفنية،الناجتة عن توظيف واستثمار املعطي التكنولوجي واحلداثي يف االعمال 
 (:3ية والنقدية ل استديو )فيما يتعلق حبلقات وورش العمل التحليل

 التدريب على قراءة وتذوق وفهم وحتليل االعمال الفنية.-
 عرض أعمال الدارسني للتدريب على قراءة األعمال الفنية-
 البحث واالستقصاء للحصول على املعارف واملفاهيم، والقدرة على توصيف االعمال وحتليلها وتفسريها.-

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-ذها تنفي يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
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االت االستفادة بشبكة املعلومات يف تطوير املعارف واملهارات واألفكار والصياغات املستحدثة املتعلقة ابجمل-
 التخصصية.

 االطالع على األحباث العلمية يف جمال التشكيل املعدين مبا يتوافق وحمتوي املقرر.
 التعامل مع مصادر املعرفة احلديثة لالطالع على أحدث اخلامات.-
 استخدام االسرتاتيجيات احلديثة يف إدراك املعرفة العلمية.-
ت، واالطالع على االحباث وفلسفه االعمال الفنية يف جمال حتفيز الطالب والطالبات للحصول على املعلوما -

التخصص، من خالل استخدام حمركات البحث والروابط ذات العالقة، وقواعد املعلومات جلمع املعارف املتصلة 
 ابملقرر.

 مات واخلربات.  التواصل مع املؤسسات التعليمية واملراكز البحثية املهتمة بقضااي التخصص واالستفادة من تبادل املعلو -
 العروض التقدميية.- 
 االطالع املستمر على املستجدات والبحوث العلمية احلديثة يف اجملال.-
 زايدة عدد املراجع املتخصصة يف مكتبه الكلية واجلامعة.-
حمليا  وضع تصور لتحديث حمتوى املقرر من قبل أستاذ املقرر بناء على نتائج( التقومي الداخلي، واألحباث احلديثة -

 وعامليا يف هذا اجملال(.
 مقارنة مفردات املقرر مبا يتم تقدميه يف جامعات أخرى حملية وإقليمية وعاملية. -
 ( حسب املواصفات.3توفري استديو خاص مبقرر استديو )-

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ك
 وصف عام للمقرر:

 ، وما يعكسه ذلك من قيم مجالية داخل التصميم.اختيار التقنيات واملعاجلات امللمسيه اليت حتقق وحده العمل الكلية-
 استثمار مداخل التجريب ابستخدام تقنيات وعناصر مستحدثه وممارسات أدائية فوق مسطح العمل الفين.-
 ينمى الطالب مهارة التفكري اإلبداعي من خالل الفكرة وطرق تنفيذها وإخراجها-
 (.3حث التطبيقي يف جمال استديو )ينمى الطالب مهارة التفكري اإلبداعي من خالل الب-
 استثمار مداخل التجريب ابستخدام تقنيات وعناصر مستحدثه وممارسات أدائية داخل العمل الفين.-
 د. التعرف على طرق التفكري والصياغة والتقنيات املناسبة والعالقات اجلمالية والقضااي املتعلقة ببنائيه االعمال ثنائيه وثالثية األبعا -
رف على كيفية تناول اخلامات والوسائط التكنولوجية املستحدثة يف تكوينات حمكمه من خالل أسس وعناصر التصميم، واملخططات التع-

 الث احلقيقي.  اللونية اليت تعزز فكره العمل، والعالقات اجلمالية، والشبكيات واحملاور البنائية. واالدراك البصري لألشكال واهليئات ذات البعد الث
 سة األدوات والوسائط التكنولوجية البليغة كبديل عن التقنيات اليت تستخدم يف تنظيم عناصر العمل. درا
ايت( التعرض لتلك األعمال اليت طرحت رؤى فنية ومجالية ومل أيلفها املشاهد من قبل، كأسلوب ملعاجلة األسطح )ذات البعدين واملتعددة املستو -

 شكلها التقليدي واتسمت حبرية احلركة يف خطوطها اخلارجية.داخل جمموعة من األعمال حتررت من 
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دية، التعريف ابلتقنيات املستحدثة ودورها ملساندة األفكار اجلديدة والدفع ابلفن إىل أقصى مسافة تبعده عن معناه التقليدي ووسائطه التقلي -
 ط تعبريي.واستحداث تقنيات يف الفن التشكيلي أثرت على تغيري الصيغة التشكيلية كوسي

 العمل على إجياد رؤية جديدة يف تشكيل بنية العمل الفين ابستخدام أدوات وأساليب وتقنيات علمية وتكنولوجية وفنية مستحدثة. -
 التدريب على قراءة وتذوق وفهم وحتليل االعمال الفنية يف جمال التخصص.-
 
 
 
: زايدة استخدام املراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات، أو شبكة .  صف ابختصار أي خطط تنفَّذ لتطوير وحتسني املقرر. )مثالً 2

 اإلنرتنت، أو تغيريات يف حمتوى املقرر بناًء على حبوث علمية جديدة يف اجملال العلمي(:
 االستفادة بشبكة املعلومات يف تطوير املعارف واملهارات واألفكار والصياغات املستحدثة املتعلقة مبجال التخصص.-

 االطالع على األحباث العلمية يف جمال التخصص مبا يتوافق وحمتوي املقرر.
 التعامل مع مصادر املعرفة احلديثة لالطالع على أحدث اخلامات.-
 استخدام االسرتاتيجيات احلديثة يف إدراك املعرفة العلمية.-
فلسفه االعمال الفنية يف جمال التخصص، من خالل استخدام حتفيز الطالب والطالبات للحصول على املعلومات، واالطالع على االحباث و  -

 حمركات البحث والروابط ذات العالقة، وقواعد املعلومات جلمع املعارف املتصلة   ابملقرر.
 التواصل مع املؤسسات التعليمية واملراكز البحثية املهتمة بقضااي التخصص واالستفادة من تبادل املعلومات واخلربات.  -
 ض التقدميية.العرو - 
 االطالع املستمر على املستجدات والبحوث العلمية احلديثة يف جمال التخصص.-
 زايدة عدد املراجع التخصصية يف جمال الرتبية الفنية يف مكتبه الكلية واجلامعة.-
 ديثة حمليا وعامليا يف هذا اجملال(.وضع تصور لتحديث حمتوى املقرر من قبل أستاذ املقرر بناء على نتائج( التقومي الداخلي، واألحباث احل -
 مقارنة مفردات املقرر مبا يتم تقدميه يف جامعات أخرى حملية وإقليمية وعاملية. -
 ( حسب املواصفات.3توفري استديو خاص مبقرر استديو )-
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .83
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 قات التشكيلية اليت جتمع العناصر داخل املسطح التصميميالتعريف ابلعال-

 تنميه مهارة التفكري اإلبداعي من خالل الفكرة وطرق تنفيذها وإخراجها-

 يستخلص الدارس األنظمة احلركية واإليقاعية يف التصميم وأتثريها إدراكيا.-
1 3 

، ملا تكتنزه من قيم التعريف على مصادر أفكار العمل الفين يف )مدارس الفن احلديثة -
 3 1 وعالقات تشكيليه، وقيم مجالية.

 ينمى الدارس مهارة التفكري اإلبداعي من خالل البحث التطبيقي يف اجملال. -
استثمار مداخل التجريب ابستخدام تقنيات وعناصر مستحدثه وممارسات أدائية -

 ووسائط تكنولوجيه داخل العمل الفين.
1 3 

 6 2 والصياغة والقضااي املتعلقة ابجملال يف االعمال الفنية ثنائيه وثالثية التعريف بطرق التفكري-
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .83
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 األبعاد.
التعريف ابملداخل التقنية املرتبطة بتوظيف الوسائط التكنولوجية املستحدثة يف االعمال  -

 ثالثية االبعاد.
وسائط دراسة متغريات وقيم التصميم يف االعمال اليت تعتمد على توظيف التقنيات وال-

 3 1 التكنولوجية املستحدثة.

التعريف ابملهارات املهنية والتقنيات املناسبة والعالقات اجلمالية للحجوم ثالثية األبعاد -
 3 1 اهلندسية والعضوية.

 3 1 حلقات وورش العمل التحليلية والنقدية يف اجملال يف االعمال ثنائيه وثالثية االبعاد. -
 3 1 االختبار النصفي

 
استحداث مداخل جتريبية للتوليف والتجميع بني التقنيات واألساليب األدائية  -

والوسائط التكنولوجية املستحدثة يف االعمال الفنية بشكل يسهم يف إنتاج أعمال فنية 
  غري تقليدية. 

2 6 

التعريف بطرق أتلف العالقة بني اخلامات واملستوايت املتنوعة حوهلا مبا خيدم الفكرة -
 6 2 ناء التشكيلي يف التعبري من خالل التوليف ابلتجريب للوصول إىل حلول مبتكرة.والب

)التصميمات اإلعالنية،  ةجرافيكياجلانب التطبيقي الذي يتضمن تصميمات  -
 3 1 التصميمات الزخرفية(.

 3 1 حلقات وورش العمل التحليلية والنقدية يف اجملال .
 3 1 االختبار النهائي

 

 ......................................................................... جهة التحكيممالحظات 
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .84
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 48 - - - - 48 تدريس الفعليةساعات ال

 48 - - - - 48 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .85

 ال حيتاج املقرر ايل ساعات تدريس اضافيه         -
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .86
 اردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الو 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم اثنيا   -
سها ناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدري: ضع طرق التقييم املاثلثا   -

 لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapنهج للمقرر خريطة امل

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 

 املعرفة 1
ثية التعرف على طرق التفكري والصياغة والقضااي املتعلقة ابألعمال الفنية ثنائيه وثال -  50 -1

 االبعاد واليت تستثمر توظيف التقنيات والوسائط التكنولوجية.
التعريف مبداخل التجريب واستخدام تقنيات وعناصر مستحدثه وممارسات أدائية  -

 ووسائط تكنولوجيه داخل العمل الفين.
التعريف ابملداخل التقنية املرتبطة بتوظيف الوسائط التكنولوجية املستحدثة يف  -

 ئيه وثالثية االبعاد. االعمال ثنا
 التعرف على كيفية تناول اخلامات املستحدثة يف تكوينات حمكمه.-
 القيام بقراءات يف اجملال.-
 التعريف بقراءة وتذوق وفهم وحتليل جمال التخصص.-

 
احملاضرات ابستخدام -

)العروض التقدميية، مناذج 
 ألعمال فنية، صور، مناقشات(

احلوار واملناقشة والعصف -
 ذهين.ال

ورش عمل لعرض ومناقشة  -
ما مت من جتارب فنيه ومشاريع 

من بنائيات ومعاجلات تقنية 
 ولونيه.

 التعلم التعاوين.-

 العروض التجريبية-

التقومي املستمر: من خالل -
التفاعل املتبادل، والعروض 

 التفاعلية. 
مناقشة وتقييم البحوث النظرية -

 وامليدانية.
 االختبارات الدورية-

 املهارات املعرفية 2
القدرة على تنميه الطالب مهارة التفكري اإلبداعي من خالل توظيف واستثمار -  54 -2

الوسائط واألدوات واخلامات التكنولوجية املستحدثة مبا يسهم يف إنتاج أعمال فنية غري 
 تقليدية.      

وأتثريها القدرة على استخالص الدارس لألنظمة احلركية واإليقاعية يف العمل الفين -
 إدراكيا.

 إدراك املعلومات بكفاءة من خالل استخدام التكنولوجيا املعاصرة.-
 التفكري االبداعي من خالل التأمل يف اخلامات املتنوعة. -
 تطوير التقنيات الفنية التقليدية بتقنيات أخرى غري تقليدية.-
 استحداث مداخل جتريبية يف تناول اخلامات مبا يدعم التوليف.-
ارة الرتابطية بني دراسة األدوات والوسائط التكنولوجية البليغة كبديل عن التقنيات مه -

 اليت تستخدم يف تنظيم عناصر العمل.
 

استنباط املعارف التشكيلية -
عن طريق املناقشة واحلوار حول 

 نقاط املقرر.
مجع املعلومات من املراجع -

ومتابعة البحوث املتعلقة مبجال 
 التخصص.

امليدانية للمعارض  الزايرات-
 الفنية والندوات واملؤمترات.

النقاش واحلوار النقدي مع -
 الدارسني.

تقييم مسامهات الدارس -
اخلاصة مبتابعته للندوات 

 واملؤمترات.
تقييم جتارب الدارس وحبوثه -

 النظرية.
تقييم التجارب والتطبيقات  -

 العملية للدارس.
 تقييم االختبارات-

 الشخصية وحتمل املسؤولية مهارات العالقات 3
   التفاعل يف النقاش واحلوار اجلماعي.-  72 -3



 عربية السعوديةاململكة ال
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 راسات العلياعمادة الد

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

224 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
تشــــجيع الــــدارس علــــى احلــــوار واملناقشــــة، واجــــرا البحــــوث امليدانيــــة، ومتابعــــة اجلديــــد يف -

 طرائق التدريس الفعال وتطبيقها مع الدارس.
 اسرتاتيجية التعليم التعاوين.-

اسرتاتيجية التعليم ابلنشاط -
 واملشاركة.

 اتيجية العصف الذهيناسرت -

املالحظة املباشرة والتقييم -
داخل قاعة احملاضرة، مع إعداد 

 للدارس.تقرير ذايت 

تقومي الدارسني لبعضهم -
 البعض.

التواصل مع اجلديد يف -
اسرتاتيجيات التفكري والبحث 

 العلمي يف املقرر.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 العمل ضمن فريق متكامل كمجموعات.-  48 -4

املناقشة واحلوار من خالل التحليل الفين للتقنيات التشكيلية واملعاجلات التقنية -
 وتوظيف التقنيات التكنولوجية املستحدثة يف االعمال الفنية.

 إتقان مهارات البحث يف أوعية املعلومات، وفن التعامل مع التقنية املعلوماتية.-
 از ) الربوجكتور ( لعرض أعمال الطالب على فرتات ، أثناء العمل .استخدام جه-
 التواصل من خالل الربيد االلكرتوين مع الدارسني.-
 استخدام احلاسوب وتطبيقاته اجلرافيكية واالجهزة املساعدة.-

 التعلم الذايت، التعلم اجلماعي.-
 العروض التوضيحية.-
 االتصال ابملراكز البحثية -
 لفردية واجلماعية.التقارير ا-
-متابعة اجلديد يف طرائق ا-

لتدريس الفعال وتطبيقها مع 
 الدارسني.

التواصل مع اجلديد يف -
اسرتاتيجيات التفكري والبحث 

 العلمي يف املقرر.

تقييم مجع املعلومات املقالية  -
 والبحثية.

تقييم التفاعل واملناقشة بني -
 الطالب يف اجملموعات. 

احلديثة يف  استخدام التقنيات-
تدريس املقرر وتنويع طرق 

 التدريس.
زايرة املواقع االلكرتونية ذات -

 الصلة.

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 القدرة على تقدمي مداخل متعددة يف كل مفردات املقرر.-  17 -5

 القدرة على تقدمي جتارب يف قراءه وتفسري وتوضيح وشرح جزئيات املقرر.-
موعات التدريس يف جم -

 والعصف الذهين.
 حتليل ونقد البحوث -

املشاركة يف الندوات والورش -
 الفنية واملؤمترات.

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 هام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول م .87

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 التقييم النهائي

العمل النقدية  واملشاركة يف ورش-واحلوار والنقاش -واملشاركة الفعالة -فعاليات احلضور 1
 والتحليلية لبنائيه التصميمات واملشاريع العملية

 %10 مستمر

 %35 مستمر االعمال واملشاريع التطبيقية التجريبية 2
 %15 األسبوع الثامن االختبار النصفي 3
 %40 األسبوع السادس عشر نهائياالختبار ال 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ن
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هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  ترتيبات إاتحة أعضاء
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 (.E-mailالتواصل االليكرتوين من خالل الربيد االلكرتوين )-
 بني أستاذ املقرر عرب املنتدايت.تبادل املناقشات بني الدارس و -
 تبادل املناقشات بني الدارس وبني أستاذ املقرر داخل استديو التدريس. -
 الساعات املكتبية املعتمدة إداراي  لعضو هيئة التدريس طبقا  للجدول املعلن ابلقسم.-

 مصادر التعّلم .غغغ
 املطلوبة:أدرج الكتب املقررة . 1
 م.1997القاهرة ،  والتصميم ، الطبعة الثانية، مطبعه العمرانية لالوفست،امساعيل شوقي:الفن  خليفه، .1
 م.2007 القاهرة، االويل،الطبعة  وااللوان،عادل: نظرايت يف الضوء  الرمحن،عبد  .2
 م. 2001 القاهرة، وااللوان،حممد: لغة االشكال  شحاته، .3
دجييتال( ترمجة، حتقيق: مركز التعريب والربجمة، الدار العربية فوتوشوب سي إس حملرتيف التصوير الرقمي ) سكوت:كيلىب،  .4

 م.2004 انشرون-للعلوم
 –جملة تكنولوجيا التعليم -تنمية الثقافة البصرية لغري املتخصصني يف الفن من خالل الرتبية الفنية-منصور، سليمان ابراهيم .5

 .2000القاهرة 
 م.2015ن منري الدين، دار هبادر، مكة املكرمة، البيئة والرتاث االسالمي، امرية عبد الرمح .6
املوسوعة الوصفية حلركة الفن التشكيلي النسائي ابململكة العربية السعودية، سعد السيد سعد العبد وعبري مسلم - .7

 الصاعدي.
 الكتب املرتمجة :-
 م .1959جالة ، القاهرة ، سكوت ، روبرت جيالم : اسس التصميم ، مرتجم ، دار هنضة مصر للطبع والنشر ، الف -
-Christopher Butler: Postmodernism A Very Short Introduction (Very Short Introductions)- Oxford 

University Press-Oct 2002. 
- Richard Hollis : Design and Graphic , Thames and Hudson , ltd , London . 1994 . 
- Robert A think: "Art speak , Abbeville press" -  (New York , 1990 ) 
- Maguire – Mary , 1996 , New Crafts Wirework, Lorenz Books , New York  . 
- Mcgrath – Jinks , 1997 , BASIC JEWELRY MAKING TECHNIQUES , Chartwell Book , 

London , U – K . 
O , Brien – Linda , 2005 , Opie , Metal Craft Discovery , Workshop , North Light Books , Cincinnati , Ohio 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
لة اجمل -فاعلية الثقافة البصرية كمدخل لتنمية املهارات املهارات الفنية لدى طلبة الرتبية الفنية جبامعة االقصى –عدوي جمدي فريد -

 2014مصر  –املصرية للدراسات املتخصصة 
جملة الرافد، دائرة الثقافة واالعالم ، حكومة الشارقة  -احلركة البصرية بني التشكيل والتذوق : البعد الرابع يف العمل الفين–الليل، طه -
   2013االمرات  –
ي للتصميمات الزخرفية  يف الرتبية الفنية  ،  حبث املؤمتر اخلويل ، حممد حافظ: النظرايت  واالجتاهات  و املعاصرة  كمصدر مستقبل -
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 م .2013الدويل اخلامس )احملور الرابع : مستقبل التعليم املصري  و العريب ( ،  –السنوي العريب الثامن 
طالب كلية الرتبية  ( التمييز بني مفاهيم اجلمال الفين واجلمال الطبيعي لتنمية القدرة النقدية لدى2012أمني، رانية عادل حسن )-

 جامعه حلوان.–كليه الرتبية الفنية –رسالة دكتوراه -الفنية 
رسالة دكتوراه -( املفهوم اجلمايل ملعايري الصنعة الفنية بني الفن احلديث واملعاصر كمدخل للنقد الفين 2010حسنني، مسري فاروق ) -
 جامعه حلوان.–كليه الرتبية الفنية –
رسالة -( تطور املعايري اجلمالية ملفهوم التقنية يف خمتارات من ٍأساليب فنية متنوعة "دراسة نقدية"2010سيدهم، هناء حليم ) -

 جامعه حلوان.–كليه الرتبية الفنية –دكتوراه 
إلثراء  السرسى ، هشام حممد امني :" النظم البنائية يف اعمال الفنانني املعاصرين القائمة على الوحدة التناسبية )املديول ( كمصدر -

 م . 2005التصميمات الزخرفية ،رسالة دكتوراه غري منشوره ، كليه الرتبية الفنية ، جامعه حلوان ، 
مصطفى ، دعاء امني حممد: االجتاهات الفكرية املعاصرة يف التصميم وانعكاسها على التجريب ابخلامات كمدخل ألثراء اللوحة  -

 م .2011لفنية ، جامعه حلوان ، الزخرفية ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ا
 –رسالة ماجستري  –الثقافة البصرية لدى عينة من االفراد يف مدينة اربد يف ضوء بعض املتغريات  -حممد احلسن، نصر حممود-

 .2015جامعة الريموك 
 م ، العناصر الطبيعية كمصدر الستلهام معاجلات 2003خالد أبو اجملد أمحد :  –آدم -
 ا تشكيلياً يف جمال أشغال املعادن ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان .ملمسيه وتوظيفه 
 م اإلمكاانت التشكيلية لبقااي األقمشة واإلفادة منها 1996سحر اهلادي مصطفى:  –إبراهيم -

 يف إنتاج مشغولة نسجيه ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية الفنية ، جامعة حلوان .
 هـ برانمج مقرتح لتنمية القدرة الفنية التشكيلية 1429سناء حممد رشاد  –صميالن -

 للكفيفات إلنتاج مشغولة فنية خيطية خيطية تعتمد على االدراك احلسي امللمسي للبارز 
 والغائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة امللك عبد العزيز ، كلية الرتبية لالقتصاد املنزيل

 والرتبية الفنية. 
 القاهرة –ث العلمي يف الرتبية جملة البح-
 مصر –جامعة حلوان  –كلية الرتبية الفنية   –جملة حبوث يف الرتبية الفنية  -
 
-art in America 
- altashkeely magazine 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

http://altshkeely.brinkster.net/2003/index2003/univers2003.html 
http://edtechn.blogspot.com/2010/05/blog-post_11.html 

 http://theachers5.blogspot.com/2012/10/visual-literacy.html 
  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 جمة عن الدراسات املقارنة يف اجملال .مصادر تعلم الكرتونية مثل االسطواانت املد-
 استخدام برامج الرسم والتصميم اجلرافيكيه-
 ( (. Adobe Photoshop– Adobe illustrator–corell draw– free handمثل 
 زايرة املواقع االلكرتونية ذات الصلة.-
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 املرافق املطلوبة .ففف
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .67

 يل املتاحة، وغريها(:القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآل
مقعد، يتوفر به كافه  50معمل جيد التهوية جمهز بعدد من املقاعد يتناسب مع اعداد الطالب حبيث ال يقل عن -

 الوسائل السمعية والبصرية اليت حيتاجها عضو هيئه التدريس.
 استديو جمهز بوسائل االتصال احلديثة، مثل السبورة االلكرتونية.-
طالب، يتوفر به   20هوية جمهز بطاوالت مستطيله وحوض غسيل وعدد من املقاعد املالئمة سعة استديو جيد الت -

 كافه الوسائل السمعية والبصرية اليت حيتاجها عضو هيئه التدريس.
 (  over head projector)اوفر هد بروجكتور - 
 االتصال اجليد بشبكه األنرتنت.  -
 اليت مت تفيذها اثناء الفصل( .قاعة عرض فنيه )معرض لألعمال الفنية -

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .68
 ( طالب.20قاعة حماضرات )استديو جمهز(  لعدد )

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .69
 حاسب آيل.

 (.Data showجهاز عرض للصور املعتمة ) 
 سبورة الكرتونية.

 .power pointبرانمج 
 برامج احلاسب االيل اجلرافيكيه 

 ماسح ضوئى للصور الشفافة واملعتمة 
 الة تصوير مستندات ابيض واسود والوان  

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .70
 

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره تقومي  .ققق
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (76

 االختبارات النصفية والنهائية. -
 حتليل نتائج الطالب يف املقرر.-
 توزيع استمارات تقومي للطالب يتم تعبئتها يف هناية الفصل الدراسي.-
 ملشاركات خالل الفصل الدراسي.تقييم األنشطة العملية وا-
 تقومي مفردات املقرر عن طريق حتليل مهارات اإلتقان لدى الطالب.-
 تقييم األنشطة العملية للطالب مع بعض أعضاء هيئة التدريس يف نفس التخصص.-
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (77
 مشكالت املقرر يف جملس القسم. عرض ومناقشة مقرتحات التطوير و -
 مناقشة الطالب حول مفردات املقرر وطرق التطوير والتحسني.  -

 إجراءات تطوير التدريس: (78
استحداث نظام نقاط للتدريس الفعال. حبيث حتسب نقاط للمدرس الناجح يف تدرسيه ويف اسرتاتيجية تقومي االداد من -

 قبل اساتذة يف التخصص.
 ذ املقرر من خالل الدورات التدريبية واملؤمترات العلمية ذات الصلة.تنميه قدرات أستا-
 استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس املقرر وتنويع طرق التدريس. -
 األخذ بتوجيهات القسم املرتبطة بتطوير أداء عضو هيئة التدريس.-
 دراسة التقارير من خالل جلان يف القسم والكلية.-

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة )مثلعايري إجناز الطالب إجراءات التحقق من م (79
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 

  أخرى(:
 يفضل عمل تلك اخلطوات بصورة دوريه منتظمة.-

 جعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمرا (80
 مراجعة مفردات املقرر مع املستجدات يف التخصص، وكذا مقررات أقسام الرتبية الفنية املماثلة.-
 حضور املؤمترات يف ذلك اجملال.-

 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات يف اجملال.--
 اصل مع اجلمعيات العلمية يف ذلك اجملال.التو -
 متابعة اجلديد يف طرائق التدريس الفعال وتطبيقها مع الطالب.-
 التواصل مع اجلديد يف اسرتاتيجيات التفكري والبحث العلمي يف املقرر. -
 زايرة املعارض الفنية لالطالع على األعمال الفنية.-

 

  اسم منسق الربانمج:

  الثقفيد. عبد هللا دخيل هللا
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