
 

 

 دول الدروس االسبوعيج

  بيداء انور رزوقي وهيب  االسم
 m.a.bayda12@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني

  فنون اطفال اسم المادة
 وفق النظام السنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 .وتنمية الحس الجمالي لديهم معارفلمطالب اكساب ال

التفاصيل االساسية 
 لممادة

 

 بواقع ساعتان اسبوعيانظري / مادة 

 الكتب المنهجية
 

 محاضرات استاذ المادة 

 
 المصادر الخارجية

 

 2002-منال الهنٌدي  –التربٌة الفنٌة لطفل الروضة  -1

مصطفى هٌالن  –التربٌة الفنٌة والموسٌقٌة فً تربٌة الطفل  -2

 2002-واخرون 

    2015-هبة مازن  –مسرح الطفل  -3

اثر االلوان فً التعبٌر الفنً لتالمذة الصف  –رسالة ماجستٌر  -4

 انسام الصالحً –الخامس االبتدائً 

 
 تقديرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  الحضور
 اليومية

االمتحان  المشروع
 النهائي

51% 1% 1% - 15% 
  

 انجامؼة : دٌانى

 انكهٍة : انفىون انجمٍهة

 انقســم : انتربٍة انفىٍة

 لونىاالانمرحهة : 

 بٍذاء اوور رزلوقًاسم انمحاضر انثالثً : 

 مذرسانهقب انؼهمً : 

 ماجستٍر انمؤهم انؼهمً :

  قسم انتربٍة انفىٍةمكان انؼمم : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 



 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 معمومات اضافية
 

 

ت
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ
 فٍ انطفم وتارٌخه االسبوع االلول 1

 

 وظري 

 وظري  فٍ انطفم اهًٍت  االسبوع انثاوً 2

 انتربٍت انفٍُت وبُاء انشخصٍت  االسبوع انثانث 3

 

 وظري 

 انفٍُت فً فٍ انطفمدور انتربٍت  االسبوع انرابغ  4

 

 وظري 

 وظري  لوظٍفة انتربٍة انفىٍة فً انمجتمغ االسبوع انخامس 5

 اَىاع انفُىٌ نالطفال االسبوع انسادس 6
 

 وظري 

 ايتحاٌ شهري االسبوع انسابغ  7
 

 وظري  خصائص تطىر رسىو االطفال االسبوع انثامه  8

 وظري  االطفالانذالالث انُفسٍت نرسىو  االسبوع انتاسغ  9

 وظري  انتعبٍر انفًُ فً رسىو االطفال االسبوع انؼاشر 11

 وظري  يراحم انتعبٍر انفًُ عُذ االطفال االسبوع انحادي ػشر 11

 وظري  انتعبٍر انًجسى عُذ االطفال االسبوع انثاوً ػشر 12

تأثٍر االنىاٌ فً انتعبٍر انفًُ عُذ  االسبوع انثانث ػشر 13

 االطفال

 وظري 

 وظري  انرسىو كىسٍهت عالجٍت ا السبوع انرابغ ػشر 14

 امتحان شهري االسبوع انخامس ػشر 15

 ػطهة وصف انسىة االسبوع انسادس ػشر 16

 

انُظرٌاث انتربىٌت انتً تفسر رسىو  االسبوع انسابغ ػشر 17

 االطفال

 وظري 

 وظري  النظريات التربوية للتعبير الفني االسبوع انثامه ػشر 18

 وظري  اهًٍت استخذاو يسرح انعرائس االسبوع انتاسغ ػشر 19

 وظري  تأثٍر يسرح انذيى عهى خٍال انطفم االسبوع انؼشرلون  21

 وظري  اهًٍت تًٍُت انحس انجًانً نهطفم االسبوع انواحذ لوانؼشرلون  21

 ديالىالجامعة :
 الفنون الجميلةالكلية :

 التربية الفنية اسم القســم :
 االولىالمرحلة :

بيداء  اسم المحاضر الثالثي :
 انور رزوقي

 مدرس  اللقب العلمي : 
 ماجستير  المؤهل العلمي :

قسم التربية  مكان العمل  :
 الفنية 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 العلميجهاز االشراف والتقويم 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : رئٍس انقسمتوقٍغ                                 توقٍغ االستار :

 

 وظري  كتابت انقصت انًصىرة نالطفال  االسبوع انثاوً لوانؼشرلون 22

 امتحان شهري االسبوع انثانث لوانؼشرلون 23

 وظري  تعرٌف انًىسٍقى وقىاعذها انعايت االسبوع انرابغ لوانؼشرلون 24

 وظري  انهذف يٍ انتربٍت انًىسٍقٍت نهطفم االسبوع انخامس لوانؼشرلون 25

انًهاراث انٍذوٌت عُذ االطفال  االسبوع انسادس لوانؼشرلون 26

 انتىحذٌٍٍ

 وظري 

 وظري  تًٍُت انتفكٍر االبتكاري نهطفم انسابغ لوانؼشرلوناالسبوع  27

 وظري  مؼوقات االبذاع لوانتفكٍر االبذاػً نهطفم االسبوع انثامه لوانؼشرلون 28

  امتحان شهري االسبوع انتاسغ لوانؼشرلون 29

   مىاقشة تقارٌر انطهبة  االسبوع انثالثون  31


