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نوىرج ()29
رىصُف هقشس دساعٍ ()9022/9022
 -2ثُبنبد الوقشس
الشهض الكىدٌ:

4604

الزخصص  :عاو

 -2هذف انًمزر

اعن الوقشسَ :مذ وذذوق فًُ

الفشقخ  /الوغزىٌ:
انزاتعح/انفصم انذراسى االول

ػذد الىحذاد الذساعُخ  :اجوبلً( )9نظشٌ (  + ) 2ػولٍ ( ) -
أٌ ٌكىٌ انطانة فً َهاٌح انًمزر لادرا عهى أٌ:
اكرساب انًفاهٍى وأساسٍاخ دراسح انجًال انطثٍعً وانجًال انفًُ وانًحذداخ األساسٍح نهفٍ
وانًهارج ,يعزفح انطانة تانرأثٍز انفًُ واإلتذاعً نهفُاٌ وانًصًى وكذنك يعزفح انطانة
تطزق ذمٍٍى انجًال انرصًًًٍ وعاللح تانًسرههك.

 -3انًسرهذف يٍ ذذرٌس انًمزر :

أٌ ٌكىٌ انطانة فى َهاٌح انًمزر لادراً عهى أٌ :

-3أ) انًعهىياخ
وانًفاهٍى

أٌ )1ىضخ يفهىو انُمذ و انرذوق انفًُ.
أٌ )2ذكز انًحذداخ األساسٍح نهفٍ وانًهارج.
أٌ )3شزح أسس انرأثٍز انفًُ واإلتذاعً نهفُاٌ وانًصًى.

-3ة) الوهبساد
الزهنُخ

بٌ )1مٍى انعاللح تٍٍ انفٍ وانرذوق وتٍٍ انفٍ وانًهارج.
بٌ )2مارٌ تٍٍ انًعزفح انعهًٍح واالسرخذاو انعهًً نهجًانٍاخ انفٍُح.
بٌ )3حهم انُرائج نهعاللح تٍٍ انفٍ واإلتذاع وتٍٍ انفُاٌ وانًصًى .

-3جـ) الوهبساد
الوهنُخ الخبصخ
ثبلوقشس :

جٌ )1طثك أسس انُمذ وانرذوق انفًُ
جٌ ) 2حهم يشاكم اإلعالٌ وفما نهعاللاخ انجًانٍح وطزق عالجها.
جٌ ) 3زتط انجًال انطثٍعً وانجًال انفًُ

-3د) الوهبساد
الؼبهخ

دٌ )1رًٍش تانمذرج عهى انحىار وانًُالشح .
دٌ )2رعاوٌ يع سيالئه فى فزٌك انعًم .
دٌ ) 3جًع انًعهىياخ تأسرخذاو شثكح األَرزَد.
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هحزىٌ الوقشس

 -4هحزىٌ الوقشس

الوحب
ضشح
1
1
2
2
1
1
1
4

ػذد
الغبػبد
2
2
4
4
2
2
2
4

12,13

2

4

14
15

2
2

2
2

األعجىع
1
2
3,4
5,6
7
8
9
11,11

إعالو انطالب ترىصٍف انًمزر
--1يفهىو انُمذ وانرذوق انفًُ
 -2ياهٍح انجًال انطثٍعً وانجًال انفًُ .
 -3انرأثٍز انجًانً عهى انرصًٍى لٍُا ويهارٌا.
 -4انعاللح انفٍُح واالتذاعٍح تٍٍ انفُاٌ وانًصًى
اخرثار يُرصف انفصم انذراسى
 -4انعاللح انفٍُح واالتذاعٍح تٍٍ انفُاٌ وانًصًى
-5انًحذداخ األساسٍح نهفٍ وانًهارج واالتذع.
-6ذحذٌذ يشاكم اإلعالٌ وفما نهعاللاخ اجًانٍح
وطزق عالجها.
-7إجزاء يمارَاخ نرمٍٍى انعاللاخ انفٍُح انجًانٍح.
ايرحاٌ َهاٌح انفصم انذراسى

 )1-5يحاضزاخ
 )2-5يُالشاذىعزوض ذعهًٍٍح
 -5أعبلُت الزؼلُن والزؼلن  )3-5إجزاء تحىز .
 )4-5ذعهٍى ذعاوَى
 -6أعبلُت الزؼلُن والزؼلن  )2-6إجشاء ثحىس (رفؼُل الغبػبد الوكزجُخ).
للطالة روي القذساد
 )9-6رؼلُن رؼبونٍ ( رقغُن الطالة الً هجوىػبد صغُشح).

الوحذودح

 -2رقىَن الطــالة :
-2أ) األعبلُت
الوغزخذهخ

 -1إيرحاٌ يُرصف انفصم.
 -2يُالشاخ وذمٍٍى أداء صفى
 -3إيرحاٌ َهاٌح انفصم انذراسً .

.

()7

-2ة) الزىقُذ

-2جـ) رىصَغ
الذسجبد

األسثىع
انرمٍٍى  1ايرحاٌ يُرصف انفصم انذراسً
كم أسثىع
انرمٍٍى  2يُالشاخ و ذمٍٍى أداء صفى
األسثىع ()15
انرمٍٍى  3ايرحاٌ َهاٌح انفصم انذراسً
%11
اعًال انفصم (ذممٍى أداء ذذرٌة عًهً)
% 11
أَىاع أخزي نهرمٍٍى (ذجًٍع يعهىياخ)
%21
ايرحاٌ يُرصف انفصم انذراسً
%61
ايرحاٌ َهاٌح انفصم انذراسً
_______________________________________________
%111
اإلجًانً

الذسط
--

-
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 -2قبئوخ الكزت الذساعُخ والوشاجغ :
يذكزج يعرًذج يٍ يجهس انًعهذ.

-2أ) هزكشاد
-2ة) كزت هلضهخ

فزحٍ ػجذ الىهبة ,هذخل الً النقذ و الززوق الفنٍ ,جبهؼخ  6أكزىثش,
64/a/ 9026
َىعف خلُفه غشاة ,الززوق وجوبلُبد الفنىى ,الؼبلوُخ للفنىى,
62/a/ ,2225

-2جـ) كزت هقزشحخ
-2د) دوسَبد ػلوُخ
أو نششاد  ...الخ
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