جبيعخ /اكبدًٛٚخ  :وزارة انخعهيى انعبنى
كهٛخ  /يعٓذ  :انًعهذ انعبنى نهفُىٌ انخطبيقيت – انخجًع انخبيس

قغى  :عبو

ًَٕرج سقى ()21
 -2بيانات المقرر
انشيض انكٕد٘1336:

إعى انًقشس  :طجٛعخ صبيزخ

انزخصص :انزصًٛى انذاخهٗ ٔاألثبس عذد انغبعبد انذساعٛخ )4( :

ْ -1ذف
انًقشس:

انفشقخ  /انًغزٕٖ  :انثبَيت
انفصم انذساعٗ  :انثبَى
انعبو انجبيعٗ 2118-2117 :
َظشٖ ( ) -

عًهٗ ( ) 4

دساعخ انًفشداد انشكهٛخ انجصشٚخ انجٛئٛخ يع يصبدس ضٕئٛخ ٔعالقبد األشكبل
ٔاسرجبطٓب ثبنفشاغٔ ،كٛفٛخ اعزخذاو انذسجبد انظهٛخ انهَٕٛخ ف ٙانعالقبد انشكهٛخ
انًشعٕيخ.

 -3انًغزٓذف يٍ رذسٚظ انًقشس  :أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٗ َٓبٚخ انًقشس قبدساً عهٗ :

أ -المعلومات
والمفاهيم :
ب -المهارات
الذهنية :
جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – انًٓبساد
انعبيخ :

أ -1يىضخ انخصبئص انفُيت انًسخخذيت في انخرجًت انظهيت انهىَيت نألشكبل.
أ -2يشرح األسس انبُبئيت نهًفرداث انشكهيت انبصريت انبيئيت يٍ خالل يصبدر ضىئيت
أ -3يفسر انًفرداث انشكهيت انبصريت انًضبءة عهى اسس بُبئيت .
أ -4يذذد انًىاصفبث انفُيت انًسخخذيت فى رسى انًفرداث انشكهيت .
ة-1يذذد انًىاصفبث انًسخخذيت في رسى انًفرداث انشكهيت ويخطهببث اإلضبءة .
ة-2يذهم انًفرداث انشكهيت انبصريت انبيئيت انًضبءة عهى أسس بُبئيت .
ة-3يخخبر انًفرداث انشكهيت يٍ ديذ انظالل انهىَيت .
ة-4يسخبط انذهىل انًاليت فُيب واقخصبديب .
جـ -1يرسى انًفرداث انشكهيت وانًعبنجت انبُبئيت نألشكبل انًسهط عهيهب انضىء
جـ -2يسخخذو انًعبنجبث انفُيت نهظالل انهىَيت نهًفرداث انشكهيت .
ج3ـ -يعرض انًشبكم وفقب نهعالقبث انشكهيت انًركبت .

د-1يسخخذو شبكبث اإلَخرَج
د -2يعًم فى فريق عًم
د -3يطىر يعبرفه ببسخخذاو انخعهيى انًسخًر
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 -4يحزٕ٘ انًقشس :
م

الموضوع

2

عشض ألْذاف انًقشس ٔرٕصٛفّ
ٔيحزٕٚبرّ ٔيبرى يٍ خطط انزحغٍٛ
عٍ انعبو انًبضٗ
دساعخ يفشداد شكهٛخ ثٛئٛخ يخزهفخ

3

دساعخ يفشداد شكهٛخ ثٛئٛخ يخزهفخ
يع يصبدس ضٕئٛخ .

4

4

دساعخ عالقبد األشكبل يع انفشاغ

4

1

5

دساعخ يفشداد شكهٛخ ثصشٚخ
يزُٕعخ
رحهٛم ثُبئٗ نهًفشداد انشكهٛخ
انجصشٚخ

4

4

-

4

1

1

7

رٕضٛح انزشجًخ انظهٛخ انهَٕٛخ
نالشكبل

4

-

-

8
9

رقٛٛى نًب رى اَجبصِ يٍ اعًبل

4
4

1
1

1
1

4

1

1

4

1

1

4

-
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1
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عشٔض رقذًٛٚخ  +دسٔط
عًهٛخ
-

-

-

-

-

1
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23
22
21
23
24
25

انًعبنجخ انفُٛخ نهظالل انهَٕٛخ
نهًفشداد انشكهٛخ
رحهٛم انًعبنجبد انفُٛخ نهظالل انهَٕٛخ
رحذٚذ انًٕاصفبد انفُٛخ انًغزخذيخ
ف ٙسعى انًفشداد انشكهٛخ
رحذٚذ انًشبكم ٔفقب نهعالقبد انشكهٛخ
انًشكجخ
صٛبغخ انحهٕل ٔيالءيزٓب فُٛب
ٔاقزصبدٚب
رقٛٛى قجم انُٓبئٗ نألعًبل انفصهٛخ
أٔ يعشض نهًٕاد انعًهٗ أٔ يشاجعخ
قجم االيزحبٌ نهُظشٖ
رقٛٛى َٓبئٗ (يُبقشبد) – نجُخ ثالثٛخ

 -5أعبنٛت انزعهٛى
ٔانزعهى
 -6أعبنٛت انزعهٛى
ٔانزعهى نهطالة رٖٔ
انقذساد انًحذٔدح

اساليب التعليم و التعلم

عدد
الساعات

محاضرة

درس

4

4

-

يحبضشاد رفبعهٛخ

4

4

-

يحبضشاد رفبعهٛخ

1

1
1

يحبضشح رفبعهٛخ +
عشٔض رقذًٛٚخ  +دسٔط
عًهٛخ
يحبضشح رفبعهٛخ  +دسٔط
عًهٛخ
يحبضشح رفبعهٛخ +
عشٔض رقذًٛٚخ
عشٔض رقذًٛٚخ  +دسٔط
عًهٛخ
يحبضشح رفبعهٛخ +دسٔط
عًهٛخ
يحبضشح رفبعهٛخ  +دسٔط
عًهٛخ
عشٔض رقذًٛٚخ  +دسٔط
عًهٛخ
يحبضشح رفبعهٛخ  +دسٔط
عًهٛخ
يحبضشح رفبعهخ

5أ -يذبضراث
 5ة -يُبشبث وعروض حعهيًيت
5ج-اجراء بذىد
 5د – انعصف رهُي
6أ-يذبضراث ( انسبعبث انًكخبيت )
6ة( -حعهى حعبوَى) حقسيى انطالة إنى يجًىعبث صغيرة بهذف حذسيٍ
يسخىاهى
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 -7رقٕٚى انطــالة :
نخقييى

أ -األعبنٛت
انًغزخذيخ

أ-1انًالدظت

انقذرة عهى رسى انخفبصيم
وحذهيههبوانخًييس
بيُهبوحصُيفهب
القدرة على جمع المعلومات

أ -2تكاليف وواجبات منزلية

لتقييم

أ -3تقييم االداء الصفى

لتقييم

المحصلة العملية

أ-4المناقشة

لتقييم

قدرة االستيعاب المعرفى
والتحليل

أ-5اختبار عملى

لتقييم

المحصلة المعرفية النظرية
والعملية

والمشاركة والحوار ونقل
المهارات

ة -انزٕقٛذ

جـ  -رٕصٚع
انذسجبد

مناقشات كل محاضرة فى
اللوحات

دورى كل أسبوع

ب-2التقييم 2

تقييم لما تم انجازه من اعمال

اإلسبوع الثامن

ب-3التقييم 3

الحضور والتفاعل

اسبوعيا

ب-4التقييم4

مناقشة نهاية الفصل الدراسى
االول

نهاية الفصل الدراسى

ب -1التقييم 1

ج -1مناقشة نهاية الفصل الدراسى االول

االول
%06

 06درجة

ج-2تسليم اللوحات

%06

 06درجات

ج-3تقييم ما تم انجازه من اعمال سابقة
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ج-4الحضور والتفاعل
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ج-5المجموع
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أ -يزكشاد

-

ة -كزت يهضيخ
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.Massachusetts: Davis Publications. 1988
Bodley Gallery, New York, N.Y., Modern master •
drawings, 1971

:خٚانزبس

4

drawsketch.about.com-10-2010 •

خًٛبد عهٚ دٔس-د

www.learn-to-draw.com-10-2010 •

 انخ... أٔ َششاد

: ٗيُغق انقغى انعًه

ٗطٚى عجذ انًطهت انقشٚ كش: د. أعزبر انًبدح و

