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رىصٍف هقشس دساسً
 -2ثٍبًبد الوقشس
الفشقخ /الوسزىي :الثبلثخ – انفصم انذراسّ انثبوّ

الشهض الكىدي0601 :

اسن الوقشس :لغبد

الزخصص :ػبم

ػذد الىحذاد الذساسٍخ:

 -2هذف الوقشس

دراست أسبسيبث َلُاػذ انهغت األخىبيت َانمٍبراث انهغُيت َارحببطٍب ببنمدبالث انفىيت انمخخهفت َحطبيك لُاػذ انهغت في إوشبء
مُضُػبث في مدبل انفىُن انخطبيميت.

1

ًظشي

1

ػولً

اجوبلى  4سبػبد

 -0الوسزهذف هي رذسٌس الوقشس :فً ًهبٌخ الوقشس ٌجت أى ٌكىى الطبلت قبدساً ػلى أى:
ا -الوؼلىهبد والوفبهٍن

ة -الوهبساد الزهٌٍخ
ج -الوهبساد الوهٌٍخ

أ )1يذكز انمصطهسبث انفىيت انمخخهفت في مدبل انفىُن انخشكيهيت
أ )2يشزذ انمسذداث األسبسيت نمُاػذ انهغت
أ )3يُضر طزق كخببت مُضُػبث فىيت مخخهفت
ة )1يصيغ مُضُػبث مخخصصت ببنهغت األخىبيت
ة )2يمبرن مب بيه انبذائم نهُصُل ألفضم انسهُل

ب )3يستنبط التفكير العلمي المتسلسل في عرض المشاكل و تحليلها و حلها
ج )1يطبك لُاػذ انهغت األخىبيت في بىبء مُضُػبث حخصم ببنفىُن انخطبيميت.
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د -الوهبساد الؼبهخ

ج )2يسخؼمم انكمبيُحز َ انبزامح انمخخصصت
ج )3يسبَل انمشبركت في َضغ خطظ انؼمم
د )1يُضر رؤيخً بمذرحً ػهّ انمىبلشت َانسُار
د )2يؼذ انخمبريز َاألبسبد انمخخصصت ببنهغت األخىبيت.
د )3يديذ إدارة انُلج ،إػذاد اندذاَل انزمىيت َ حطبيمٍب.

 -4هحزىي الوقشس

ػذد
السبػبد

الوىضـــــىع

أسبلٍت الزؼلٍن والزؼلن

هحبضشح

 -1ػزض حُصيف َمسخُِ انممزر

4

4

مسبضزي

 -2مفبٌيم انهغت

4

4

مسبضزي

 -3مفبٌيم انهغت

4

4

مسبضزي

 .-4كيفيت بىبء اندمم انهغُيت

4

4

مسبضزي

 -5كيفيت بىبء اندمم انهغُيت

4

4

مسبضزي

 -6كيفيت بىبء اندمم انهغُيت

4

4

مسبضزي

 -7انمصطهسبث انفىيت في انفىُن انخطبيميت

4

4

مسبضزة

 -8امخسبن اػمبل انسىت
 -9انمصطهسبث انفىيت في انفىُن انخطبيميت

4

4

مسبضزي

 -11انميم انفىيت في انسُاراث انهغُيت –حسهيم انخمبريز

4

4

مسبضزي

 -11انميم انفىيت في انسُاراث انهغُيت

4

4

مسبضزي

 -12كخببت انسُاراث انهغُيت انمزحبطتببنفىُن انخطبيميت

4

4

مسبضزي

 -13كخببت انسُاراث انهغُيت انمزحبطتببنفىُن انخطبيميت

4

4

مسبضزي

 -14كخببت انسُاراث انهغُيت انمزحبطتببنفىُن انخطبيميت

4

4

مسبضزي

-15امخسبن وٍبيت انفصم انذراسّ
 -5أسبلٍت الزؼلٍن والزؼلن

 -1-5مسبضزاث وظزيت
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 -2-5زم مشكالث
 -3-5اسئهت َمىبلشبث
 -6أسبلٍت الزؼلٍن والزؼلن للطلجخ
روي االحزٍبجبد الخبصخ
 -7رقىٌن الطالة:
ا -األسبلٍت الوسزخذهخ

ة -الزىقٍذ

ج -رىصٌغ الذسجبد

رقسٍن الطالة الى هجوىػبد صغٍشح (رؼلن رؼبوًى).
ا -1-امخسبن وٍبيت انفصم انذراسّ
ا– 2-امخسبن مىخصف انفصم انذراسّ (اػمبل انسىت)
أ -3-اػمبل سىت (حمبريز)
امخسبن وٍبيت انفصم انذراسّ
انخمييم1
امخسبن مىخصف انفصم انذراسّ (اػمبل انسىت)
انخمييم2
(حمبريز)
انخمييم3
% 61
 -1امخسبن وٍبيت انفصم انذراسي انثبوي
% 31
 -2اػمبل سىت (امخسبن حسزيزِ)
% 11
(حمبريز)
% 111
انمدمُع

األسبُع ()16
االسبُع ()7
االسبُع ()11
 60دسجخ
 31درخت
 11درخبث
 111درخت

 -8قبئوخ الكزت الذساسٍخ والوشاجغ:
ا -هزكشاد

مذكرات أستاذ المادة المعتمدة من قبل مجمس الكمية

ة -كزت هلضهخ

Interchange ,Book3,Units 9-18
Charles Green, The Third Hand: Collaboration in Art from Conceptualism to Postmodernism,
UNSW Press, 2001
John Walker. (1987). "Art-Language & Red Crayola". In Cross-Overs: Art into Pop, Pop into
Art. London/New York: Comedia/Methuen, 1987. artdesigncafe. Retrieved 07 January 2011.
Dictionary.com.10-2010
artandlanguage.com.10-2010

ج -كزت هقزشحخ
د -دوسٌبد ػلوٍخ أو ًششاد أو
هىاقغ اًزشًذ.........الخ

أسزبر الوبدح :ا.د ػلى حلىح
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