الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 2002

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس
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دراسة عالقات الجسم االنساني مع الخلفيات.

دراسة عالقات الجسم االنساني مع مجموعات األشخاص

المعالجة الفنية للظالل اللونية لمفردات الجسم االنسان

اختبار منتصف الفصل الدراسى

المعالجة الفنية للظالل اللونية لمفردات الجسم االنساني

تحديد المواصفات الفنية المستخدمة في رسم مفردات الجسم االنساني
ومالبسه

تحديد المشاكل وفقا لعالقات الجسم االنساني المركبة وطرق عالجها

صياغة الحلول ومالءمتها فنيا .

تقيم نهائى (لجنة ثالثية)

محاضزات

مىاقشات وػزوض تؼليمية

حل مشكالت

تماريه تطثيقية

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب مؼملية

التؼلم التؼاووي

سيارات ميذاوية

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تقييم مشزوػات تصميمية

تكاليف ووجثات مىشلية

اختثار شفىي

51

أستاذ املادة :م.د /كريم عبد املطلب القريطى
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د )2يتعاون مع زمالئه فى فريق العمل .
د ) 3يجمع المعلومات بأستخدام شبكة األنترنت.

51

د .المهارات العامة والقابلة للنقل:
د )1يتميز بالقدرة على الحوار والمناقشة .

51

ج )3يطبق مفردات الجسم االنساني مع مصادر ضوئية

51

جـ  -المهارات المهنية والعملية
ج )1ينشىء مفردات الجسم اإلنساني والمعالجة البنائية للضوء المسلط عليها
ج )2يعالج مفردات الجسم اإلنساني من حيث الظالل اللونية

51

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب )1يحدد المواصفات المستخدمة في رسم الجسم اإلنساني ومتطلبات اإلضاءة
ب )2يحلل مفردات الجسم اإلنساني مع الخلفيات ومجموعات األشخاص على أسس
بنائية
ب )3يربط دراسة عالقات الجسم االنساني مع مجموعات األشخاص

مىاقشات وتقييم أداء صفي

إعالم الطالب بتوصيف المقرر

أ )3يشرح التقنيات الفنية وتوظيفها في رسم الجسم اإلنساني.

المالحظة

دراسة مفردات الجسم االنساني مع مصادر ضوئية .

أ -المعرفة والفهم :
أ )1يذكر الخصائص الفنية المستخدمة في الترجمة الظلية لألوضاع المختلفة لجسم
اإلنسان
أ )2يوضح األسس البنائية لرسم أوضاع الجسم مع الخلفيات ومجموعات األشخاص

استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي

اختثار ػملي

الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر

استزاتيجية
التؼليم
المثاشز

استزاتيجية
التؼليم الغيز
مثاشز

استزاتيجية
التؼلم الذاتي

استزاتيجية
التؼلم
التجزيثي

التقىيم
الختامي أو
الىهائي

التقىيم الثىائي أو التكىيىي

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع

استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم

ملف اإلوجاس
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