
اخلط٘ الدراصٔ٘ ملزحل٘ البكالْرْٓظ لطالب ّطالبات قضه الرتبٔ٘ الفئ٘ املعتندٗ مً دللط الكضه يف جلضتُ التاصع٘ 

 .ٍـ، لتتْافل مع الضي٘ التحضري20/1/1432٘ٓامليعكدٗ ْٓو األحد 

                                                                                                                                                          
 بقسم الرتبية الفنية اخلطة الدراسية لدرجة البكالوريوس

 (الضي٘ حتضريٓ٘) املضتْٚ الثاىٕ                     (الضي٘ حتضريٓ٘) املضتْٚ األّل                      

 الْحدات مضنٙ املكزر املكزر ّرمشِ  الْحدات مضنٙ املكزر املكزر ّرمشِ

 2 مكدم٘ يف اإلحصاٛ احص 140  2 مبادئ الزٓاضٔات رٓض 130

 2 املَارات الكتابٔ٘ عزب 140  3 مَارات احلاصب تكً 140

 3 مَارات التعله ّالتفكري ّالبحث ىَج 140  2 مَارات االتصال عله 140

 1 (2)الصح٘ ّاللٔاق٘  صحُ 150  8 (1)اللػ٘ االجنلٔشٓ٘  جنه 140

 8 (2)الجنلٔشٓ٘ اللػ٘ ا جنه 150  15 دلنْع الضاعات املعتندٗ

 16 دلنْع الضاعات املعتندٗ 

 املضتْٚ الزابع                     املضتْٚ الثالث                      

 الْحدات مضنٙ املكزر املكزر ّرمشِ  الْحدات مضنٙ املكزر املكزر ّرمشِ

 2 عله اليفط الرتبْٖ ىفط 221  2 أصْل الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘ تزب  101

 2 دمج التكئ٘ يف بٔٝ٘ التعله ّصل 241  3 مكدم٘ يف التعله ّالتعلٔه َجى 333

 2 اإلصالو ّبياٛ اجملتنع صله  102  2  املدخل إىل الثكاف٘ اإلصالمٔ٘ صله 101

 2 التحزٓز العزبٕ عزب 103 

 2 أصط تكًْٓ الصْرٗ تزف 302  2 املدخل إىل الرتبٔ٘ الفئ٘ تزف 101

 2 الفيٌْ الكبلٔ٘ ّاألفزٓكٔ٘ ّالبدأٜ٘ تزف107  2 ه ّعياصزِأصط التصنٔ تزف102

 2 الشخزف٘ اإلصالمٔ٘ ّاخلط العزبٕ تزف202  2 ّاملضتَلك٘ التغكٔل باخلامات البٔٝٔ٘ تزف 105

 2 مدخل إىل التذّم الفين تزف209  2 أعػال اخلشف ّالصلصال تزف 106

 2 اصب الآلٕ يف الرتبٔ٘ الفئ٘املدخل إىل احل تزف210  2 الزصه التغكٔلٕ تزف103

  2 الفيٌْ اإلصالمٔ٘ تزف 207 

 18 دلنْع الضاعات املعتندٗ  19 دلنْع الضاعات املعتندٗ

 املضتْٚ الضادظ    املضتْٚ اخلامط                       

 الْحدات مضنٙ املكزر املكزر ّرمشِ  داتالْح مضنٙ املكزر املكزر ّرمشِ

 2 (1)أصالٔب التعله ّالتعلٔه  ىَج 346  2 تطبٔكات تكئ٘ املعلْمات ّاالتصال يف التعله ّالتعلٔه ىَج 250

 2 أصط اليظاو الضٔاصٕ يف اإلصالو  صله 104  2 التكْٓه الرتبْٖ ىفط 151

  2 اليظاو االقتصادٖ يف اإلصالو صله 103

 2 التصْٓز التغكٔلٕ تزف 402  2 دراصات يف اللٌْ تزف 208

 2 اليضٔج ّالضجاد تزف 206  2 رصْو األطفال ّمزاحل منٍْا تزف 201

 2 معارض الرتبٔ٘ الفئ٘ تزف 313  2 ّصب الكْالب أفزاٌ احلزٓل  تزف 315

 2 البحث العلنٕ ّالتكْٓه يف الرتبٔ٘ الفئ٘  تزف 409  2 أعػال الطباع٘  تزف314

 2 رتبٔ٘ الفئ٘ ّىظزٓاتَاأصْل ال تزف 301  2 رصْو احلاصب الآلٕ تزف412

 2 أعػال اخلغب تزف 304  2 التصنٔه الداخلٕ تزف 312

 2 أعػال املعادٌ تزف 305 

 18 دلنْع الضاعات املعتندٗ  18 دلنْع الضاعات املعتندٗ 

 امًاملضتْٚ الث                                املضتْٚ الضابع                                       

 الْحدات مضنٙ املكزر املكزر ّرمشِ  الْحدات مضنٙ املكزر املكزر ّرمشِ

 12 الرتبٔ٘ املٔداىٔ٘  ىَج 466  2 (2)أصالٔب التعله ّالتعلٔه  ىَج 346

  2 أعػال الصٔاغ٘ ّاملٔيا تزف 405

     2 فيٌْ عصز اليَض٘ ّالفيٌْ احلدٓث٘ تزف 308

     2 كٔلٕالتجزٓب يف التصْٓز التغ تزف 309

     2 فلضف٘ الرتبٔ٘ الفئ٘  تزف 403

     2 الرتبٔ٘ الفئ٘ للفٝات اخلاص٘ تزف 316

     2 الطالٛات الشجاجٔ٘ ّالشخارف اخلشفٔ٘  تزف205

     2 تطبٔكات يف التصنٔه تزف 401

     2 الزصْو اجلدارٓ٘ تزف 404

     18 دلنْع الضاعات املعتندٗ

 .. ٓعتند

 الرتبٔ٘ الفئ٘ رٜٔط قضه

 فْاس بً فَد أبْ ىٔاٌ. د


