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 صتر  منوذج توصيف خم
 124 رقم املكصتب            ت ف 313    رقم ورمز املق ر

 halwetaid@ksu.edu.sa  الربيد االلكرتوين أو رقم اهلاتف معارض الرتبية الفنية اسم املق ر
 4   الساعات املكصتبية  2 عدد الساعات املعصتمدة 

 
ها وفقا لألغ اض  ب باملعارض ووااففها  ي ميدا  الرتبية الفنية  وتدريبهم عى  إعدادها وتنييميهدف هذا املق ر إىل تع يف الطال :أهداف املق ر( 1)

  وعى  دراسة معارض الرتبية الفنية من حيث ض ورهتا وأهدافها  وط ق إعدادها لفن باعصتباره وسيىة اترال وتفاهميشمل املق ر دراسة االرتبوية الفنية  و 
 وكيفية اإلفادة منها  ي العمىية الصتعىيمية والرتبوية.وتنييمها تبعا هلذه األهداف 

 
 عدد األسابيع ساعات الصتدريس املوضوعات( 2)
الصتع يف باملعارض الصتشكيىية وأنواعها. - :الوحدة األوىل   
املعارض املدرسية )الفنية(. -  

.عارض وأمهيصتها وأهدافها الرتبويةالصترنيف النوعي لىم - 

أسابيع 3 9  

.إعداد املعارض الصتشكيىية )عامة( ط ق - :يةالوحدة الثان  
ط ق إعداد املع ض املدرسي تبعاً لنوعه وهدفه الرتبوي. -  
.ىمع ض املدرسيتوثيق وتقييم املخ جات الرتبوية ل -  

أسابيع 3 3  

ني ي( : )اخصتبار فرى   أسبوع واحد 3 
الصتع يف باملصتاحف )عامة( وأنواعها. - :الوحدة الثالثة  

درسية )الفنية(.املصتاحف امل -  
 ترنيفها عامليا وأمهيصتها وأهدافها الرتبوية.

9 
 

أسابيع 3  

ىك عبد حف املكذلك زيارة إىل مصتاملعارض الصتشكيىية  زيارة لبعض قاعات  - الوحدة ال ابعة:
 العزيز الصتارخيي.

تطبيقات إعداد مع ض مدرسي رقمي افرتاضي.  -  

12 
 
 

 أسابيع 4

ـ عمىي(   االخصتبار النهافي: ) ني ي    االسبوع اخلامس عش  3 
 

 ط ق الصتقييم  اسرتاتيجيات الصتدريس خم جات الصتعىم لىمق ر(3)
 احملاض ة املناقشات أواًل: 
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يصتع ف عىي انواع وط ق واساليب إعداد املعارض الصتشكيىية املصتخررة برفة  -
 عامة و املعارض املدرسية عى  وجه اخلروص .

 املالحية
 مىف اجناز الطالب

 جمموعات النقاش

 ثانياً: 
جييد توثيق وتقييم معارض النشاط الصتشكيىي املدرسي كذلك املع ض املدرسي  -

 االفرتاضي )الكرتونياً(.
يعدد أنواع املصتاحف املدرسية )ت اثية ـ تشكيىية ـ عىمية( واألهداف الرتبوية من  -

 اقامصتها.

 العمل الفين -
 تقييم االق ا  -
 تطبيقات احلاسب -
 ىيىيةالصتقاري  الصتح -

 الصتطبيقات العمىية -
 املشاريع. -
 العمل الفين -
 الصتقييمات الذاتية -
 مىف اجناز الطالب -

عدد من املشاريع  الصتطبيقية باسصتخدام ب امج اجل افيك ال قمية لصترميم  ينجز -
 مع ض يش ح ويبسط احد املق رات العىمية ىف نفس امل حىة الصتعىيمية.

 الصتطبيقات العمىية -
 املشاريع -
  

 العمل الفين -
 الصتقييمات الذاتية -
 مىف الطالب -

 
 

 الدرجة         األسبوع احملدد له طبيعة مهمة الصتقومي ) اخصتبار  مش وع مجاعي   حبث ..  ( ( 4)
  درجات 5 كل أسبوع  تقييم أسبوعي لكل حماض ة  

 درجة 15 السابع االخصتبار الفرىي 
 درجات10 الثامن والصتاسع  تق ي  زيارة مع ض أو مصتحف 

 درجات 5 العاش  واحلادي عش  ق ي  مصتحف فين افرتاضي ت
 درجة 20 اخلامس وحىت ال ابع عش  املش وع العمىي 

 درجات 5 مسصتم  مىف اجناز
 

 ( امل اجع املعصتمدة لىمق ر: 5)
 هـ . 1428 عة املىك سعود   ال ياض: عمادة شؤو  املكصتبات  جام -فضل  عبد اجمليد: معارض الرتبية الفنية ومعارض الصتشكيىيني املخصترني 

 وإ  كانت باملسصتوى املطىو ب.درجة مع تسىيم األعمال  ي وقصتها مالحية: الصتأخري بصتسىيم املشاريع بوقصتها ال يصتساوى بال
 هيئة الصتدريس بذلك لىصتنيسق  ** إذا كنت من ذوي طال ب ذوي االحصتياجات اخلاصة وحباجة إىل خدمات مساندة ب جاء ابالغ عضو 


