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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 6102-6102 -
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قسم  :عام

توصيف مقرر دراسي
 - 0بيانات المقرر
الرمز الكودي 6031 :اسم المقرر :طبيعة صامتة
التخصص . :عام

الفرقة /المستوي :األولى –الفصل الدراسى االول

عدد الوحدات الدراسية :عملي 3 :
دراسة المفردات الشكلية البصرية البيئية عالقات األشكال وارتباطها المنظورى وتعلم استخدام
الدرجات الظلية في العالقات الشكلية المرسومة

 -2هدف المقرر

 -3المستهدف من تدريس المقرر :في نهاية المقرر يجب ان يكون الطالب قادر على أن:
ا -المعلومات والمفاهيم

ا )6يوضح الخصائص الفنية المستخدمة في الترجمة الظلية لألشكال
ا )2يوضح األسس البنائية للمفردات الشكلية البصرية البيئية

ب -المهارات الذهنية

ب )6يحلل المفردات الشكلية البصرية البيئية على أسس بنائية

ج -المهارات المهنية

ج )6يرسم المفردات الشكلية والمعالجة البنائية لألشكال

د -المهارات العامة

د )6يعرض األعمال الفنية بصورة جيدة
د )2يستخدم االدوات الفنية (الرسم)

 -4محتوي المقرر

عدد
الساعات
8

محاضرة
ــ

دروس عملية
2×4

8

ــ

2×4

1 -5

تحليل بنائي للمفردات الشكلية البصرية

.

8

ــ

2×4

8.-7

المعالجة الفنية للظل والنور للمفردات الشكلية

8

ــ

2×4

-62-9

تحديد المواصفات الفنية المستخدمة في رسم
المفردات الشكلية

61

64 -60

تحديد مشاكل المفردات الشكلية

8

65

امتحان آخر العام

2-6

الموضـــــوع
دراسة مفردات شكلية بيئية مختلفة

4.-0

دراسة عالقات األشكال منفردة أو مجمعة

 -5أساليب التعليم محاضرات – تمارين ومشاريع تطبيقية – حل مشكالت -
والتعلم

ــ
ــ

4×4
2×4

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 6102-6102 -
 -2أساليب التعليم
والتعلم للطلبة ذوي
القدرات المحدودة
 -2تقويم الطالب:
ا -األساليب المستخدمة
ب -التوقيت

ج -توزيع الدرجات

محاضرات خالل الساعات المكتبية
ا -6-مناقشة ملف اإلنجاز ( نهاية الفصل الدراسي االول)
ا -2-اعمال السنة (تقييم مشروعات تصميمية – اختبار عملي – تقييم أداء صفي)
التقييم 6

األسبوع ( )65

التقييم 2

اسبوعيا

امتحان الفصل الدراسي االول

%13

أعمال السنة \ الفصل الدراسي

%43

المجموع

%633

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
ا -مذكرات
ب -كتب ملزمة
ج -كتب مقترحة
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د -دوريات علمية او
نشرات او مواقع
انترنت.........الخ
أستاذ المادة:م.د /كريم عبدالمطلب القريطي

