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 المؤسسة التعليمية  .1 كلية الفنون الجميلة / جامعة ديالى
 

 .القسم العلمي/ المركز 2 قسم التربية الفنية 

 

 HAIA/  .أسم / رمز المقررAETP 3 429/  مسرح طفل

 

 . اشكال الحضور المتاحة 4 اسبوعي 

 

 . الفصل / السنة 5 سنوي

ساعة لكل فصل =ساعة  120  . عدد الساعات الدراسية )الكلي(6 

  21/8/21  .تاريخ اعداد هذا الوصف 7 8

 . البرنامج التي يدخل فيها 8 ماجستير 

 .  اهداف المقرر8

 

  مسرح الطفلجعل الطالب قادراً على التعرف على 
  يكتب نصاً مسرحياً مقدم الى األطفاليستطيع أن 
 يستطيع الطلبة اخراج مسرحية مقدمة لألطفال 
 يتعامل مع هذه المعلومات من جانب فني ينقلها الى األجيال المقبلة 
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 : الفصل األولأواًل  

 

ع
بو

س
ال
ا

 

عدد 
 الساعات

اسم الوحدة / المساق أو  مخرجات التعليم المطلوبة
 الموضوع

  مفهوم مسرح الطفل 2 1

  نظرية تاريخية على مسرح الطفل 2 2

  مسرح الطفل 2 3

  مسرح مدرسي 2 4

خصوصية مسرح الطفل مقارنة  2 5

 بمسرح الكبار

 

اهداف مسرح الطفل واهمية مسح  2 6

 الطفل

 

  امتحان نظري 2 7

شروط وقواعد والكتابة لمسرح  2 8

 الطفل

 

وقواعد الكتابة لمسرح شروط  2 9

 الطفل )بناء األحداث(

 

شروط وقواعد الكتابة لمسرح  2 10

 الطفل )الحبكة(

 

شروط وقواعد الكتابة لمسرح  2 11

الطفل هيكلة النص/تحديد 

 الشخصيات/صياغة الحوار

 

معايير اختيار نص المسرح المقدم  2 12

 لالطفال

 

القواعد والمحاور المقدمة للمنهج  2 13

 البرشتي

 

  قراءة مسرحية مقدمة لألطفال 2 14

  كتابة مسرحية مقدمة لالطفال 2 15

 

  امتحان نضري وعملي 2 16

عناصر العرض المسرحي في  2 17

مسرح الطفل الموسيقى )الديكور 

 /المكياج (

 

عناصر العرض المسرحي في  2 18

مسرح الطفل )اضاءة /مؤثرات 

 الصوتية / مؤثرات صورية

 



  التمثيل في مسرح الطفل   2 19

  االخراج في مسرح الطفل 2 20

  البطل في مسرح الطفل 2 21

  طفل متفرجا   2 22

  امتحان نضري 2 23

  الدراما الخالقة  2 24

  مسرح العرائس 2 25

  تجربة مسرح الطفل في العراق 2 26

  تجربة مسرح الطفل في العراق 2 27

  مقدمة لألطفالتمثيل مسرحية  2 28

مصطلحات في مسرح الطفل  2 29

 ومراجعة شاملة

 

  امتحان نهائي 2 30

  

 

 

 القراءات المطلوبة  

 النصوص االساسية 

 كتب المقرر 

 اخرى 

 لمؤلفه يويف  نحو مسرح للطفل

 عايد ابي

  الدراما والمسرح في تعليم االطفال

/ للنضرية والتطبيق لمؤلفه لينا 

 نبيل ابو مغلي

  تدريس التمثيل / اسعد عبد طرق

  الرزاق
الخدمات االجتماعية وتشمل على   

 سبيل المثال 

محاظرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية

 الزيارات الميدانية الى  

o احد المسارح الوطنية 

o  اللقاء بممثل ادى ادوار في

 مسرح الطفل

o  اللقاء باحد المؤلفين والكتاب

 بمسرح الطفل
 

. 

 
 


