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 .شثيخ ـــــــــــــــــــــــــانت    :    / معهد  كلٌـــــــــــــــــــــة

  انًُبْج ٔطشق انتذسيس  :      قســــــــــــــــــــــــــــــــــم

 ثوصيف مقزر دراسي

 ةيانات المقزر -1

 .. الثالثة الفرقة  الفرقة/المستوى:  المجال الفنى  اسم المقرر:  الكودي:الرمز 

 ............................................................................ تربٌة أساسً.........التخصص:

 عملً 3 نظري 1 عدد الوحدات الدراسٌة:     

 

 

 :هدف المقزر -2

ن خامة فنو ،فن التولٌف االشغال الفنٌة، لفن التشكٌلً)فنحد مجاالت اكأاالشغال الفنٌة دراسة فن  
 التعلٌمٌة،خامة الفوم والوسائل الورق والوسائل التعلٌمٌة

 المسجهدف من ثدريس المقزر: -3

  المعلومات والمفاهيم: -أ 

 .االشغبل انفُيخانخبصخ ثفٍ  ٔانًًيزادعشف انطبنت انًصطهحبد ٔانًفبْيى ي   -1

 . الشغبل انفُيخ ٔفٍ انتٕنيف ٔثعض انخبيبد فٍ ايعشف انطبنت  -2

 كأحذ يجبالد انًعشفخ االسبسيخ ثًُٓج انفٌُٕ انتشكيهيخ  االشغبل انفُيخفٍ اانطبنت نفٓى  -3

 .في حيبتّ انعًهيخ  ٔأًْيتّنألشغبل انفُيخ يُبلشخ انطبنت ثفٓى نألًْيخ انتشثٕيخ نذساستّ  -4

 استخذايبتٓب.ثفَُٕٓب ٔبنخجشاد انًتعهمخ ث ، ٔتزٔيذِخبيبد انٕسق ٔانفٕو ت ثبنتعشيف انط -5

  . الشغال الفنٌةفن ا الممارسات الفنٌة فً مجالالخاصة ب انًعهٕيبدنجعض اكسبة انطبنت  -6

 المهارات الذهنية: -ب 

 .  يفٕٓيًٓبٔ فٍ االشغبل ٔفٍ انتٕنيف يًيز انطبنت ثيٍ  -1

 ٔانفٕو فَُٕٓب كفٌُٕ خبيبد انٕسق انٗ  االشغبل انفُيخ عًبل يحهم انطبنت ا -2

 .  إلَتبج ٔسبئم تعهيًيخ ألعًبل االشغبل انفُيخ يمتشح انطبنجخ صيغ يتعذدح  -3

  تمُيبد انعًم ثبنخبيبد انًختهفخ يًيز انطبنت ثيٍ  -4

 تمُيبد فٌُٕ انٕسق ثعضٓب انجعض ٔفٌُٕ انفٕو يًيز انطبنت ثيٍ  -5



   استغالنٓب كٕسبئم تعهيًيخٔ انخبصخ ثخبيخ انٕسق ٔانفٕو انفُيخ نألشغبل  تمُيخيستُتج انطبنت حهٕل  -6

 المهارات المهنية الخاصة ةالمقزر: -ج

 تًكٍ انطبنت يٍ تًُيخ ٔاثذاع أَشطخ فُيخ داخم انفصم .   -1

  ٔسبئم تعهيًيخ نعًم  تمُيبد فُيخ خبصخ ثبنخبيبد  تطجيك تًكيٍ انطبنت يٍ -2

 . ٔسبئم تعهيًيخ عًم  في االشغبل انفُيخ ٔانتٕنيف نًٓبساد استخذاو انطبنت  -3

 في يجبل اعذاد انٕسبئم انتعهيًيخ  فٌُٕ االشغبل انفُيخ ٔانتٕنيف دساسخ  يٍ انطبنت  ستفبدحا -4

 .انٕسبئم انتعهيًيخ تمُيبد خبصخ ثخبيخ انٕسق ٔانفٕو نعًم استخذاو يٓبسح ايتالن انطبنت  -5

   تعهيًيخ راد يستٕٖ فُٗ ٔسبئم إلَتبج فٍ االشغبل ٔانتٕنيف دساسخ استفبدح انطبنت يٍ  -6

 المهارات العامة:-د

   انخبصخ ثّ ٔانًٓبساد انفُيخاالشغبل انفُيخ فٍ عهٗ طجيعخ تعشف انطبنت  -1

 ثبنفصمجزاثخ ثيئخ تشثٕيخ  إليجبد يٓبساتّٔاستخذاو الشغبل انفُيخ تًكٍ انطبنت يٍ انتعجيش ثفٍ ا -2

 انعًم في فشيك.انطبنت  يجيذ -3
 


