
 الجامعة: ديالى                                                                        جمهورية العراق             

 الكلية: الفنون الجميلة                                                            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 القسم: السمعية والمرئية                                                                   العلمي جهاز االشراف والتقويم

 المرحلة: الرابعة                                                                                                          

 رشيدرجاء حميد الثالثي:  اسم التدريسي

 اللقب العلمي: مدرس                                                                                                         

 ةالمؤهل العلمي: ماجستير تربية فني                                                                                               

 كلية الفنون الجميلة العمل:مكان                                                                                            

 جدول الدروس االسبوعي
 رجاء حميد رشيد م. االسم

 rajaa.hameed1965@gmail.com البريد االلكتروني

 س الفنيالنفعلم  اسم المادة

 سنوي مقرر الفصل

 اهداف المادة

 واإلدراك الفني لإلبداع النفسية الخصائص الفني دراسة النفس علم يهدف مقرر

من خالل اكتشاف الموهبة وتنميتها  والجمالية الفنية والتربية األدبية واألعمال

 المتمثلة باالبداع الفني واستبصار القوة الخالقة  الذوق وتكوين

 

التفاصيل االساسية 

 للمادة

أسبوع  15ساعة موزعة على  30المادة النظرية... مقسمة عل فصلين دراسيين بواقع

لكل فصل دراسي أي ساعتين نظرية في األسبوع مع تحديد اربع امتحانات اثنان لكل 

   فصل دراسي وتحتسب في المفردات المنهجية بوحدتين دراسيتين

 ، علم النفس التربوي، علم نفس الفن وتربية المواهب الكتب المنهجية

 المصادر الخارجية

 الموهبة / د ايمان عباس الخفاف 

 لغة الجسد وفن التواصل / زياد عبد الكريم النجم 

 مراجع الشخصية / فرويد 

 علم النفس / د فاطمة عبد الرحيم 

 ektab . com/ ويكيبيديا _  مصادر الكترونية

 تقديرات الفصل

الفصل 

 الدراسي

االمتحانات  المختبر

 اليومية

االمتحان  المشروع

 النهائي

20% - 5% - 50% 

 معلومات اضافية

 النظري                                                

 25الفصل الدراسي االول                       

 25الفصل الدراسي الثاني                      

 50االمتحان النهائي                             

 %100             المجموع                       
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المادة 

 العملية
 المالحظات

 األولالفصل الدراسي 

  نظري همية علم النفس الفنيأموضوع وتعريف   1

  نظري العالقة بين علم النفس والنشاط الفني  2

  نظري االنتباه واالحساس واالدراك وعوامل اثارة االنتباه في الفيلم  3

  نظري معنى الفن كنشاط صنعي   4

  نظري الشعور والالشعور   5

  نظري والالهو                                        االنا    6

   امتحان الشهر األول   7

  نظري الموهبة الفنية   8

  نظري كيفية إدراك العمل الفني  9

  نظري طبيعة الموهبة الفنية   10

  نظري نظريات تصنيف الشخصيات  11

  نظري نظرية األنماط  12

  نظري نظرية ماسلو  13

  نظري نظرية ادلر  14

   امتحان  15
 الفصل الدراسي الثاني

  نظري عقدة اوديب ) بصمة االصبع النفسية (  1

  نظري التحليل النفسي لقصة الفيلم  2

  نظري عواطف الشخصيات  3

  نظري الدالالت النفسية لأللوان ودورها في تحليل الفيلم  4

5  
 لغة خالل من اآلخرين وفهم االتصال فنمحاضرة نوعية 

 الجسد
  نظري

   امتحان الشهر األول / الفصل الثاني   6

  نظري العالقة بين القيم واالتجاهات  7

  نظري الدافعية واالبداع  8

  نظري مراحل العمل اإلبداعي   9

  نظري االلهام والحدس   10

  نظري االتساق القيمي  11

  نظري مناقشة تقارير الطلبة   12

   مراجعة عامة  13

   امتحان الشهر الثاني   14

15     

 رئيس القسمتوقيع                           توقيع االستاذ                                           

 يسرى عبد الوهاب .رجاء حميد رشيد                                                           أ.م.دم. 



 

 

 


