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كود المقرر 4063:

انفصم انذساسي :األول 1628-1627

انهذف انؼبو يٍ انًقشس  :اكسبة انطبنت يؼبسف ويهبساد ودساسخ غبيخ انفٍ وانفٍ ثيٍ وسبئط انتؼجيش انًختهفخ وتقسيى انفُىٌ ودساسخ انًفبهيى األسبسيخ نهفٍ
وانًحبكبح  -انفٍ وانطجيؼخواالدساك انحسي واالدساك انكهي.
أسبنيت وطشق انتقييى
أستشاتيديخ وطشق انتؼهيى وانتؼهى
انًىضىػبد ثبألسجىع
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يفهىو غايت انفٍ

حىصيف ويمذيه نهًمزر

ياهيت وسائط انخعبيز انفُي

ياهيت وسائط انخعبيز انفُي

انفٍ وانطبيعت – انفٍ وانًحاكاة

انفٍ وانطبيعت – انفٍ وانًحاكاة

ايخحاٌ اعًال انسُه

انعاللت بيٍ انفٍ واالدران انحسي

انعاللت بيٍ انفٍ واالدران انكهي

يشاخؼه

ػشوض

يُبقشبد وػشوض تؼهيًيخ

يحبضشاد تؼهيًيخ

حم يشكالد

دسوس ػًهيه

ثحث

يشبسيغ تطجيقيخ

صيبساد ييذاَيخ

تدبسة يؼًهيخ

اسئهه ويُبقشه

انتؼهيى اإلنكتشوَى

انتؼهى انتؼبوَى

إيتحبٌ َهبيخ انفصم انذساسى

تقييى يششوػبد تصًيًيخ

اسئهخ ويُبقشبد نتقييى االداء انصفى

ثحث اػًبل سُه

د-

ايتحبٌ يُتصف انفصم انذساسى

ج1-

انًالحظخ

ج-
ج2-

انًهبساد انًهُيخ انخبصخ ثبنًقشس
يطبك انعاللت بيٍ انفٍ وانطبيعت
وانًحاكاة واالدران انحسي وانكهي
بإسخخذاو أيثهت عًهيت.
يعزض انذراساث انُظزيت في
انخعزف عهى خصائص و يمىياث
انعًم انفُى
انًهبساد انؼبيخ

ة1-

اختجبس ػًهى

ة4-

يُمذ األعًال انفُيت و انخصًيًيت

ة-

انًقبثالد

ة2-

يميى انعاللت بيٍ انفٍ وانطبيعت وبيٍ
انفٍ وانًحاكاة
يحهم انميى انفُيت األساسيت (انفٍ
وانًحاكاة – انفٍ وانطبيعت – انفٍ
واالدران انحسي واالدران انكهي)

يهف اإلَدبص

أ4-

يفسز انعاللت بيٍ انفٍ واإلدران
انحسي وانكهي
انًهبساد انزهُيخ

أ1-

انتقىيى انشخصى نهطبنت

أ-
أ2-

انًؼهىيبد وانًفبهيى
يذكز غايت انفٍ وحمسيى انفُىٌ بيٍ
وسائط انخعبيز انًخخهفت
يىضحححححف انًفحححححاهيى األساسحححححيت (نهفحححححٍ
وانًحاكححححاة– انفححححٍ وانطبيعححححت – انفححححٍ
واالدران انحسي واالدران انكهي)

إجزاء يمارَاث نخمييى انعاللاث انفُيت
انجًانيت.
إجزاء يمارَاث نخمييى انعاللاث انفُيت
انجًانيت.
ححذيذ انًشاكم وفما
نهعاللاث انفُيت وطزق
عالجها
ححذيذ انًشاكم وفما نهعاللاث انفُيت وطزق
عالجها
انعاللت بيٍ انفٍ
واالدران انكهي

انُتبئح انتؼهيًيخ انًستهذفخ

استشاتيديخ
انتؼهيى
انًجبشش

استشاتيديخ
انتؼهيى غيش
انًجبشش

استشاتيديخ
انتؼهى
انزاتى

استشاتيديخ
انتؼهى
انتدشيجى

استشاتيديخ
انتؼهيًىانتؼهى
انتفبػهى

انتقىيى
انختبيى
وانُهبئى

انتقىيى انجُبئى وانتكىيُي
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د2-

يىضف رؤيخه بمذرحه عهى انًُالشت
وانحىار
يمذو انعزض انفعال و انخىاصم

د4-

يجيذ إدارة انىلج ،إعذاد انجذاول
انزيُيت و حطبيمها.
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أستبر انًبدح  :ا.د /فتحى ػجذ انىهبة ػثًبٌ

