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 1. اسم المادة لتربية الفنية والموسيقية ا

 2. رقم المادة (0832293)

 (ة،عمميةنظريالساعات المعتمدة ) نظريةساعات  3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري نظرية ساعات 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج بكالوريوس تربية طفل 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم المناىج والتدريس

 10. مستوى المادة لثالثةالسنة ا

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016 األولالفصل 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد 

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .16

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ال يوجد 

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
االنكتروَي انبريد  االسى               رقى انًكتب         انساعاث انًكتبيت     رقى انهاتف      

m.dawairi@ju 
.edu.jo 

 د ييسىٌ اندويري                65       7-71ح ث خ   0772053513

                                                                                                                                                       
 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
:  األطفالالفن والموسيقي لبرامج الطفولة المبكرة من خالل تعرفو عمى التربية الفنية قي رياض  أىميةعمى  تعريف الطمبة إلىييدف المساق 

تعرفيم عمى  إلى إضافةوالتعبير الفني .  األطفالالتعرف عمى عناصر الفن التشكيمي وسيكولوجية رسوم و  أىدافيا محتواه وطرائق تعميميا ,
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 الموسيقي لمطفل والتربية الموسيقية في الروضة .المفاىيم والعناصر الموسيقية والنمو 

 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األىداف -أ
 التعرف عمى أىمية الفن والموسيقي في برامج رياض األطفال . -1
 التعرف إلى التربية الفنية في رياض األطفال . -2
  رف إلى طبيعة أىداف التربية الفنية ومحتواىا .التع -3
 تعميم التربية الفنية في رياض األطفال . التعرف إلى طرائق -4
 التعرف إلى النمو الموسيقي لطفل الروضة. -5
 المفاىيم والعناصر الموسيقية . إلىتعرف ال -6
 إلى طبيعة التربية الموسيقية في رياض األطفال .التعرف  -7

 عمى........ اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 الناقدة.     اكتساب ميارات التحميل والقراءة  -1
 إبداعية .تصميم أنشطة فنية وموسيقية  -2
 تطوير قدرة الطالب عمى تطبيق النظريات الحديثة في رسوم األطفال . -3

 بية الفنية والواقع الفني األردني     التوفيق بين االتجاىات الحديثة في التر  -4 
 في تطوير التذوق الموسيقي والتعبير الفني لدي األطفال .   ةالتربية الفنية والموسيقي أن يقيم دور معمم - 5   

 جيد بمفردات التربية الفنية والموسيقية لدي األطفال . اإللمام ال -6

 معرفية في التربية الفنية والموسيقية .اإللمام باألساسيات ال-7
 أن يستطيع قراءة النوتة الموسيقية .-8      
 في رسالتيم التاريخية . نوالموسيقيوأن يقدر دور الفنانين والفن والموسيقي -9     
 . األطفالننمي التذوق الجمالي والتعبير الفني والتذوق الموسيقي لدي  أن – 10

 

 ليا والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

 المراجع مالتقييأساليب  نتاجات التعمم المحققة المدرس األسبوع المحتوي

الفن والتربية,وظائف الفن في 
 ,وأىميتو لمفردالمجتمع

د ميسون  األول
 الدويري

القراءة الناقدة لدور الفن 
في التربية ,تحميل وظائف 

 في المجتمعالفن 

الحوار والمناقشة 
والمشاركات 

 الصفية

الينيدي ,منال عبد 
( 2012الفتاح.)

التربية الفنية لطفل 
. دار الروضة

 فكر,عمانال

تاريخ الفن عبر العصور,أىمية 
 تعميم الفن لألطفال

د ميسون  الثاني 
 الدويري

التحميل الناقد لألىمية 
الفن عبر العصور,ودور 

الفن في تعميم وتربية 

الحوار والمناقشات 
 الصفية ,المسائمة

الينيدي ,منال عبد 
( 2012الفتاح.)

التربية الفنية لطفل 
الروضة. دار 
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 الفكر,عمان األطفال

العمل الفني,مفيومة أسسو 
 ,وعناصره

د ميسون  الثالث
 الدويري

تعريف العمل الفني 
,وتميز عناصره وأسس 

 بناء العمل الفني

الحوار والمناقشة 
 والمسائمة

عبد العناني,حنان 
 دالحمي

(.الفن 2007.)
التشكيمي وسيكولوجية 

.دار  األطفالرسوم 
 الفكر,عمان

التربية الفنية في 
ميتيا,عالقتيا الروضة,أى

, ميادين التربية األخرىبالمواد 
 الفنية

د ميسون  الرابع
 الدويري

التحميل الناقد ألىمية 
التربية الفنية,وتوظيف 

التربية الفنية في تدريس 
 األخرىالمواد الدراسية 

الحوار والمناقشة 
والمسائمة 

,والمشاركات 
 الصفية 

محمد  السعود,خالد
(.مناىج 2010,)

التربية الفنية بين 
النظرية 

والبيدغوجيا,الطبعة 
األولى, دار 
 وائل,عمان

التربية الفنية, 
وطرائق أىدافيا,محتواىا,

 تدريسيا

د ميسون  الخامس
 الدويري

تحديد أىداف التربية 
الفنية ومحتواىا,وتدريب 

الطمبة عمى طرائق 
 تدريسيا

المناقشات الصفية 
 لمسائمةالتفاعمية,وا

محمد  السعود, خالد
(. طرائق 2010,)

تدريس التربية الفنية 
بين النظرية 

والبيدغوجيا, الطبعة 
,دار وائل, األولى 
 عمان

د ميسون  السادس التخطيط في التربية الفنية
 الدويري

امتالك الطمبة لميارة 
أعداد خطة يومية, 

الخطوات اإلجرائية لتنفيذ 
درس التربية الفنية,وسائل 

 نفيذ درس التربية الفنيةت

التعمم التعاوني 
,المناقشات الصفية 

, أعداد التفاعمية
 نموذج خطة يومية

السعود, خالد محمد 
(. طرائق 2010,)

تدريس التربية الفنية 
بين النظرية 

والبيدغوجيا, الطبعة 
األولى ,دار وائل, 

 عمان

د ميسون  السابع التقويم في التربية الفنية
 الدويري

التحميل الناقد لمفيوم 
التقويم في التربية 

الفنية,أسس التقويم, 
استراتجيات التقويم 

 وأدواتو

التعمم التعاوني 
,المناقشات 

إعداد الصفية, 
نماذج لمتقويم 

 وأدواتو

السعود,خالد محمد 
(.مناىج 2010,)

التربية الفنية بين 
النظرية 

والبيدغوجيا,الطبعة 
األولى, دار 
 وائل,عمان
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التعبير  ميارةامتالك  ضيف زائر  الثامن األطفالوجية رسوم سيكول
بير الفني وانواعة, التع

 ,بالرسم 

التعمم التعاوني 
 ,المشاركات
 الطالبية, 

العناني,حنان عبد 
(. 2007الحميد,)

الفن التشكيمي 
 وسيكولوجية 

, الطبعة األطفالرسوم  ,التفاعل الصفي ,واستخدام األلوان   
األولي,دار 
 الفكر,عمان

د ميسون  التاسع األنشطة في التربية الفنية
 الدويري

امتالك ميارة تصميم 
نشاط فني ,توظيف 

النشاط الفني في تدريس 
 المواد األخرى

التعمم التعاوني 
,المناقشات الصفية 

 التفاعمية

السعود,خالد محمد 
(.مناىج 2010,)

التربية الفنية بين 
النظرية 

 والبيدغوجيا,الطبعة
األولى, دار 
 وائل,عمان

معمم التربية الفنية 
 أدواره,إعداده,صفاتو,كفاياتو,

د ميسون  العاشر
 الدويري

التحميل الناقد الدوار معمم 
التربية الفنية ,وكفاياتو 

 وصفاتو

الحوار والمناقشة 
 والتفاعل الصفي 

السعود, خالد محمد 
(. طرائق 2010,)

تدريس التربية الفنية 
بين النظرية 

والبيدغوجيا, الطبعة 
األولى ,دار وائل, 

 عمان

الموسيقا وعناصرىا وتميز  ضيف زائر عشر الحادي مفاىيم موسيقية
بين التدوين 
 واألصواتالموسيقي,
,والمدرج,والنوتة الموسيقية
 الموسيقية

الحوار والمناقشة 
والتطبيق العممي 
إذا توفرت اآلالت 

 الموسيقية

العناني,حنان عبد 
(. 2007الحميد,)

الموسيقا في تربية 
الطفل .الطبعة 

األولي,دار الفكر 
 ,عمان

د ميسون  الثاني عشر النمو الموسيقي لطفل الروضة
 الدويري

التحميل الناقد لمفيوم 
النمو الموسيقي,ومظاىر 

محبة األطفال 
لمموسيقى,وتدريب األطفال 

 عمى النمو الموسيقي

الحوار والمناقشة 
والمشاركات 

والتعمم الصفية 
 التعاوني

هيالث ,يصطفي 

يحًد,خصاوَت , 

فاطًت يىسف 

( . انتربيت 7002,)

انفُيت وانًىسيقيت في 

تربيت انطفم , انطبعت 

األوني ,دار انًسيرة 

 ,عًاٌ .

 

د ميسون  الثالث عشر الغناء وتربية الطفل
 الدويري

تدريب األطفال عمى 
الغناء,واالىتمام بصوت 

الحوار والمناقشة 
والمشاركات 

العناني,حنان عبد 
(. 2007الحميد,)
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الطفل وسائل تربيتو 
 الشعبية  غانيواأل,

الصفية والتعمم 
 التعاوني

الموسيقا في تربية 
الطفل .الطبعة 

األولي,دار الفكر 
 ,عمان

د ميسون  الرابع عشر التربية الموسيقية في الروضة
 الدويري

التحميل الناقد لمفيوم 
التربية الموسيقية 
واىدافيا ومحتواىا 
 واساليب تدريسيا

الحوار والمناقشة 
والمشاركات 

 الصفية

هيالث ,يصطفي 

يحًد,خصاوَت , 

فاطًت يىسف 

( . انتربيت 7002,)

انفُيت وانًىسيقيت في 

تربيت انطفم , انطبعت 

األوني ,دار انًسيرة 

 ,عًاٌ .

 

الموسيقي تنمية اإلبداع  ضيف زائر الخامس عشر اإلبداع والذكاء الموسيقي
عند األطفال وكيفية التنبؤ 

بالذكاء الموسيقي, 
 وسمات الطفل الذكي

الحوار والمناقشة 
والمشاركات 

الصفية والتعمم 
 التعاوني

العناني,حنان عبد 
(. 2007الحميد,)

الموسيقا في تربية 
الطفل .الطبعة 

األولي,دار الفكر 
 ,عمان

د ميسون  السادس عشر عامةمراجعة 
 الدويري

   

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 المحاضرة.

 .التفاعمية  المناقشات الصفية -1
  التعلم التعاوني  -2
 تقديم العروض العملية  -3
 التمثيل ,الدراما  -4
 الزيارات المدرسية الصفية  -5

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .11

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 االختباراث  

 عممية  عروضيم تقد
 تصميم أنشطة فنية وموسيقية 

 أعداد خطة يومية 
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 أعداد استمارة نشاط فني 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .12

 والغياب الحضورسياسة  -أ

  األردنيةالمعمول بيا في الجامعة  األنظمةحسب 

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

  األردنيةالمعمول بيا في الجامعة  األنظمةحسب 

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 والخروج عن النظام الصفيالغش  -د

 األردنيةالمعمول بيا في الجامعة  األنظمةحسب 

 إعطاء الدرجات -ه

 %20اختبار منتصف الفصل 

 %30ميام وواجبات والمشاركة الحضور 

 %10أعداد خطة يومية 

 %10موسيقي  أوأعداد استمارة نشاط فني 

 %10تصميم نشاط فني 

 %50اختبار نيائي 

 %100المجموع   

  تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 األردنيةروضة الجامعة  -1

 الطلبة شؤونعمادة  -2

 كلية الفنون والتصميم -3

 . المعدات واألجيزة المطموبة 24

 الغرفة الصفية  -7

 مختبر التدريس  -1

2- show Data 
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 المراجع .16

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 ( .انتربيت انفُيت نطفم انروضت ,انطبعت انثاَيت ,دار انًسيرة ,عًا7007ٌانفتاح ,) عبد,يُال انهُيدي 

 ( .يُاهج انتربيت انفُيت بيٍ انُظريت وانبيدغىجيا ,دار وائم نهُشر ,عًاٌ 7007,)انسعىد ,خاند يحًد 

 انطبعت األوني , دار انفكر ,عًاٌ األطفال , و( .انفٍ انتشكيهي وسيكىنىجيت رسى7002انعُاَي ,حُاٌ عبد انحًيد ,)

 وائم ,عًاٌ دار( . طرائق تدريس انتربيت انفُيت بيٍ انُظريت وانبيدغىجيا ,انطبعت األوني 7000انسعىد ,خاند يحًد,) 

 ( ,انًىسيقا في تربيت انطفم , انطبعت االوني , دار انفكر ,عًاٌ 7002انعُاَي ,حُاٌ عبد انحًيد )

 ( . انتربيت انفُيت وانًىسيقيت في تربيت انطفم , انطبعت األوني ,دار انًسيرة ,عًاٌ .7002َت , فاطًت يىسف ,)هيالث ,يصطفي يحًد,خصاو

  .التعميمية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
 

     معمومات إضافية .26
 

 يالحظاث هايت :

 االلتزام بمواعيد المحاضرات.  -1
 في قوانين الجامعة. المسموح بو الغيابعدم تخطي عدد  -2
 احترام الطالب لزمالئيم وألنفسيم وذلك بالتزاميم بآداب الصف. -3

                              إغالق أجيزة الخموي.  -4          

 

 
 

 
 

-------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 

 ----------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: لجنة الخطةمقرر -----

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 ----------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

    :نسخة إلى                                                                                   
                  قسمالرئيس                                                                                   

     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    
 المادةممف                                                                                 


