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الزخصص:

ػذد الىحذاد الذساعُخ:
اجمبلً  1عبػبد .

 -2هذف الممشس

الفشلخ /المغزىٌ :الثبلثخ – انفصم انذراسً االول
1

وظشي

-

ػملٍ

دراست غبيت انفٍ وانفٍ بيٍ وسبئط انتعبيز انًختهفت وتمسيى انفُىٌ ودراست انًفبهيى األسبسيت نهفٍ وانًحبكبة  -انفٍ وانطبيعت واالدران
انحسي واالدران انكهي.

 -4المغزهذف مه رذسَظ الممشس :فٍ وهبَخ الممشس َجت أن َكىن الطبلت لبدساً ػلً أن:
ا -المؼلىمبد والمفبهُم
ة -المهبساد الزهىُخ

ا )1يذكز غبيت انفٍ وتمسيى انفُىٌ بيٍ وسبئط انتعبيز انًختهفت
ا )2يىضح انًفبهيى األسبسيت (نهفٍ وانًحبكبة – انفٍ وانطبيعت – انفٍ واالدران انحسي واالدران انكهي)
ا )3يفسز انعاللت بيٍ انفٍ واإلدران انحسي وانكهي
ة )1يميى انعاللت بيٍ انفٍ وانطبيعت وبيٍ انفٍ وانًحبكبة
ة )2يحهم انميى انفُيت األسبسيت (انفٍ وانًحبكبة – انفٍ وانطبيعت – انفٍ واالدران انحسي واالدران انكهي)
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ب )3ينقد األعمال الفنية و التصميمية
ج )1يطبك انعاللت بيٍ انفٍ وانطبيعت وانًحبكبة واالدران انحسي وانكهي بإستخذاو أيثهت عًهيت.
ج )2يعرض الدراسات النظرية في التعرف على خصائص و مقومات العمل الفنى
د )1يىضح رؤيته بمذرته عهً انًُبلشت وانحىار
د )2يقدم العرض الفعال و التواصل
د )3يجيد إدارة الوقت ،إعداد الجداول الزمنية و تطبيقها.

ج -المهبساد المهىُخ

د -المهبساد الؼبمخ
 -3محزىٌ الممشس

االعجىع

 -1تىصيف ويمذيه نهًمزر

1

ػذد
الغبػبد
 2سبعـت

2×1

 -2يفهىو غبيت انفٍ

2

 2سبعـت

2×1

 -3يبهيت وسبئط انتعبيز انفُي

3

 2سبعـت

2×1

 -4يبهيت وسبئط انتعبيز انفُي

4

 2سبعـت

2×1

 -5انفٍ وانطبيعت – انفٍ وانًحبكبة

5

 2سبعـت

2×1

 -6انفٍ وانطبيعت – انفٍ وانًحبكبة

6

 2سبعـت

2×1

 -7انعاللت بيٍ انفٍ واالدران انحسي

7

 2سبعـت

2×1

 -8ايتحبٌ يُتصف انفصم انذراسً (اعًبل انسُه)

8

 2سبعـت

2×1

 -9انعاللت بيٍ انفٍ واالدران انكهي

9

 2سبعـت

2×1

 -11انعاللت بيٍ انفٍ واالدران انكهي

11

 2سبعـت

2×1

 -11تحذيذ انًشبكم وفمب نهعاللبث انفُيت وطزق عالجهب

11

 2سبعـت

2×1

 -12تحذيذ انًشبكم وفمب نهعاللبث انفُيت وطزق عالجهب

12

 2سبعـت

2×1

 -13إجزاء يمبرَبث نتمييى انعاللبث انفُيت انجًبنيت.

13

 2سبعـت

2×1

المىضـــــىع

محبضشح

دسوط ػملُخ
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 -14إجزاء يمبرَبث نتمييى انعاللبث انفُيت انجًبنيت.

14

 2سبعـت

-15ايتحبٌ َهبيت انفصم انذراسً

15

 2سبعـت

 -5أعبلُت الزؼلُم والزؼلم
 -0أعبلُت الزؼلُم والزؼلم للطلجخ
روٌ االحزُبجبد الخبصخ
 -7رمىَم الطالة:
ا -األعبلُت المغزخذمخ

ة -الزىلُذ

ج -رىصَغ الذسجبد

2×1

ا-1-يحبضزاث تعهيًيت .
ا -2-اسئهت ويُبلشبث .
انتعهيى انتعبوًَ يٍ خالل تمسيى انطالة انً يجًىعبث صغيزة
 -1ايتحبٌ َظزي (َهبيت انفصم انذراسً)
 -2أيتحبٌ يُتصف انفصم انذراسً (اعًبل انسُت)
 -3اسئهت ويُبلشبث نتمييى االداء انصفً
يتى فً األسبىع ()15
أيتحبٌ َهبيت انفصم انذراسً
يتى فً االسبىع ()8
أيتحبٌ يُتصف انفصم انذراسً
يتى اسبىعيب
أسئهت ويُبلشبث نتمييى االداء انصفً
% 61
 -1ايتحبٌ َهبيت انفصم انذراسي األول
 -2أيتحبٌ يُتصف انفصم انذراسً (اعًبل سُت) % 21
%21
-3أسئهت ويُبلشبث نتمييى األداء انصفً
% 111
انًجًىع

 -8لبئمخ الكزت الذساعُخ والمشاجغ:
ا -مزكشاد
ة -كزت ملضمخ

ج -كزت ممزشحخ

د -دوسَبد ػلمُخ أو وششاد أو

مذكرات أستاذ المادة المعتمدة من قبل مجمس الكمية
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