
 

 



  
 1الصفحت 

 
  

 

 األكادَوٍ البرًاهحوصف ًوىرج 

 (األكادَوٍ()هراخعت البرًاهح العالٍ )هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن 

 وصف البرًاهح األكادَوٍ 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستف

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض  .2

 ثشٔبِظ لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ )سعُ، ٔؾذ، خضف، عشاف١ه( اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 ثىبٌٛس٠ٛط ٕٙبئ١خ اعُ اٌشٙبدح اٌ .4

 عٕٛٞ إٌظبَ اٌذساعٟ   .5

  اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 و١ٍبد اٌفْٕٛ، اٌّؤعغبد اٌضمبف١خ، إٌّظّبد اٌف١ٕخ اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 2117 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 ١ٌخر١ّٕخ لذساد اٌّزخظظ١ٓ ػٍٝ ٚفك ثشاِظ رؼٕٝ ثز١ّٕخ اٌم١ُ اٌغّب .1

 ر١ٙئخ ِالن فٕٟ ِزخظض ثبٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ ِٓ إٌبؽ١خ اٌف١ٕخ ٚااٌزم١ٕخ .2

 ٔشش اٌٛػٟ اٌغّبٌٟ ٚسفغ ِغزٜٛ اٌزائم١خ اٌف١ٕخ اٌزشى١ٍ١خ ٌٍّغزّغ .3

 

 



  
 2الصفحت 

 
  

 

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .11

 ٚاٌفُٙ  اٌّؼشفخ-أ

 ِؼشفخ ٚفُٙ اٌّٛػٛػبد اٌذساع١خ -1أ

 اِزالن ٚػٛؽبً ػب١ٌبً فٟ اٌغبٔت اٌّؼشفٟ ٌٍٛطٛي إٌٝ دسعخ ِٓ اٌٛػٟ اٌؼٍّٟ اٌشط١ٓ -2أ

 ٚطٛي اٌطبٌت إٌٝ رؼٍُ اٌّٙبساد اٌزٟ رؤٍ٘ٗ إٌٝ رغط١خ اٌزخظظبد اٌف١ٕخ -3أ

 -4أ

  -5أ

 اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع  اٌّٙبساد-ة 

 اوزغبة اٌطبٌت اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ ٚاٌفىش٠خ – 1ة 

 اٌّٙبساد األدائ١خاوزغبة اٌطبٌت  – 2ة 

 اوزغبة اٌطبٌت ِٙبساد اٌزائم١خ االعٍٛث١خ – 3ة 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ا. ؽشق اٌزذس٠ظ، اٌّؾبػشح، إٌّبلشخ، اٌؼشع ... إٌخ

 . اٌٛطف اٌز2ٟٕ٘

 ِٙبساد خبسط اإلؽبس األوبد٠ّٟ. 3

 . ثشاِظ اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ )اٌٛاعجبد(4

 أزشٔذ(. ِٛالغ اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ )ا5

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اٌّبدح إٌظش٠خ

 االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ .1

 . االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ2

 . اٌزمبس٠ش3

 . اٌّشبسوخ اٌظف١خ4

 اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ

 ٚاعجبد ػ١ٍّخ رطج١م١خ .1

 . إٌّبلشخ2

 اٌّبدح اٌزطج١م١خ

 اِزؾبٔبد ٔظش٠خ .1

 . اِزؾبٔبد ػ١ٍّخ )رطج١م١خ(2

 . اٌّشبسوخ اٌظف١خ3

 اٌزفى١ش ِٙبساد-ط

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ -1ط         

 اٌمذسح ػٍٝ االعزٕزبط  -2ط

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزم٠ُٛ -3ط

 اٌمذسح ػٍٝ اطذاس االؽىبَ -4ط   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػشاد اٌخبطخ ثبِٕٙظ .1

 . اٌّفشداد اٌؼ١ٍّخ2

 . وزبثخ اٌجؾٛس3

 . سؽالد ػ١ٍّخ4

 . اٌزغبسة اٌّخزجش٠خ5

 . اٌؼشٚع ِٓ اإلٔزشٔذ )اٌزؼ١ٍُ ارارٟ(6

 . ؽش اٌطبٌت ٌالعزٕزبط7

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد فٟ اٌّبدح إٌظش٠خ .1

 . اٌزم١١ُ ٌٍّٕغضاد اٌف١ٕخ )اإلثذاػجخ(2
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 . اٌجؾٛس ٚاالٚساق اٌجؾض١خ3

 . اٌّزبثؼخ ٌزؼشف ِغزٜٛ اٌطبٌت4
 

 

 .اٌشخظٟ(شٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس األخ )اٌّٙبسادٚإٌّمٌٛخ  اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ثشاِظ ِٕٚب٘ظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ -1د

 االعزؼبٔخ ثٛعبئً اٌؼشع اٌفٕٟ اٌخبسع١خ -2د

 اٌذٚس٠بد -3د

 ٚعبئً )ا١ٌّذ٠ب( االٔزشٔذ -4د   

 ٚاٌزؼٍُ  اٌزؼ١ٍُؽشائك          

 ٍّٟ. رشغ١غ اٌطبٌت ٚرؾف١ضٖ ػٍٝ ِزبثؼخ اٌجشاِظ اٌخبطخ ثبٌمغُ اٌؼ1

 . رشغ١غ اٌطبٌت ٚرؾف١ضٖ ػٍٝ ٔمذ االػّبي اٌف١ٕخ ػٍٝ ٚفك أعظ ػ١ٍّخ2

 . اعزخذاَ ؽشائك إٌّزعخ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌغّؼٟ ٚاٌجظش3ٞ

 . اعزخذاَ ِٛالغ االٔزشٔذ اٌخبطخ ٚاٌؼبِخ4

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ          

 . اٌخجشح اٌشخظ١خ ٌٍزذس٠غ1ٟ

 ؼبة اٌطبة ٚاوزغبثٗ اٌّٙبسادٌذساعخ ِذٜ اعز١. رم١١ُ اٌٛاعجبد اٌزطج١م١خ 2

 . رم١١ُ االِزؾبٔبد إٌظش٠خ3

 

 

 )رخظض اٌشعُ(ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌشٙبداد ٚاٌغبػبد اٌّؼزّذح .12
 اٌّغزٜٛ / اٌغٕخ

سِض اٌّمشس أٚ 

 اٌّغبق
 اٌغبػبد اٌّؼزّذح اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق

 2 ػٕبطش اٌفٓ A1 األٌٚٝ
 دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط  

 161، رزطٍت )ط( عبػخ ِؼزّذح

( ٔظبَ عٕٛٞ 2×81ٚؽذح )

  عبػخ128
 4 اٌزخط١ؾ A2 األٌٚٝ 

فٟ ربس٠خ اٌفٓ  B1 اٌضب١ٔخ

 اٌؾؼبساد اٌمذ٠ّخ

2  

 

 4 اإلٔشبء اٌزظ٠ٛشٞ B2 اٌضب١ٔخ

 2 ػٍُ اٌغّبي C1 اٌضبٌضخ

 4 األٌٛاْ C2 اٌضبٌضخ

  2 إٌمذ اٌفٕٟ D5 اٌشاثؼخ

  12 اٌّششٚع D6-1 اٌشاثؼخ
 



  
 4الصفحت 

 
  

 
 (إٌؾذ)رخظض ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .13

 اٌشٙبداد ٚاٌغبػبد اٌّؼزّذح .14
 اٌّغزٜٛ / اٌغٕخ

سِض اٌّمشس أٚ 

 اٌّغبق
 اٌغبػبد اٌّؼزّذح اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق

 2 ػٕبطش اٌفٓ A1 األٌٚٝ
 دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط  

ٚؽذح  161، رزطٍت )ط( عبػخ ِؼزّذح

  عبػخ126( ٔظبَ عٕٛٞ 2×81)
 4 اٌزخط١ؾ A2 األٌٚٝ 

فٟ ٠خ اٌفٓ ربس B1 اٌضب١ٔخ

 اٌؾؼبساد اٌمذ٠ّخ

2  

 

 4 إٌؾذ اٌّغغُ B3 اٌضب١ٔخ

 2 ػٍُ اٌغّبي C1 اٌضبٌضخ

 4 إٌؾذ اٌجبسص C2 اٌضبٌضخ

  2 إٌمذ اٌفٕٟ D5 اٌشاثؼخ

  12 اٌّششٚع D6-2 اٌشاثؼخ

 
 (اٌخضف)رخظض ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .15

 اٌشٙبداد ٚاٌغبػبد اٌّؼزّذح .16
 اٌّغزٜٛ / اٌغٕخ

سِض اٌّمشس أٚ 

 ّغبقاٌ
 اٌغبػبد اٌّؼزّذح اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق

 دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط   2 ػٕبطش اٌفٓ A1 األٌٚٝ

ٚؽذح  161، رزطٍت )ط( عبػخ ِؼزّذح

  عبػخ123( ٔظبَ عٕٛٞ 2×81)
 4 اٌزخط١ؾ A2 األٌٚٝ 

فٟ ربس٠خ اٌفٓ  B1 اٌضب١ٔخ

 اٌؾؼبساد اٌمذ٠ّخ

2  

 

 4 اٌفخبس اٌؼٍّٟ B4 اٌضب١ٔخ

 2 ػٍُ اٌغّبي C1 اٌضبٌضخ

 4 إٌؾذ اٌفخبسٞ C5 اٌضبٌضخ

  2 إٌمذ اٌفٕٟ D5 اٌشاثؼخ

  8 اٌّششٚع D6-3 اٌشاثؼخ

 
 (اٌغشاف١ه)رخظض ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .17

 اٌشٙبداد ٚاٌغبػبد اٌّؼزّذح .18
 اٌّغزٜٛ / اٌغٕخ

سِض اٌّمشس أٚ 

 اٌّغبق
 اٌغبػبد اٌّؼزّذح اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق

 دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط   2 ػٕبطش اٌفٓ A1 األٌٚٝ

ٚؽذح  161، رزطٍت )ط( عبػخ ِؼزّذح

  عبػخ122( ٔظبَ عٕٛٞ 2×81)
 4 اٌزخط١ؾ A2 األٌٚٝ 

فٟ ربس٠خ اٌفٓ  B1 اٌضب١ٔخ

 اٌؾؼبساد اٌمذ٠ّخ

2  

 

 4 غشاف١ىٟاإلٔشبء اٌ B5 اٌضب١ٔخ

 2 ػٍُ اٌغّبي C1 اٌضبٌضخ

 3 زظ٠ٛش اٌطجبػٟاٌ C4 اٌضبٌضخ

  2 فٕٟإٌمذ اٌ D5 اٌشاثؼخ

  12 اٌّششٚع D6-4 اٌشاثؼخ
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 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .19

 . مشاركة الطلبة يف فعاليات النشاطات الفنية والثقافية والدورات التخصصية داخل العراق وخارجو1
 . اشراك الطلبة يف اعمال مسابقات فنية2
 . اعادة النظر بادلناىج وادلفردات مبا يتناسب والتطورات يف العامل3
 
 
 
 
 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚػِؼ١بس اٌمجٛي  .21

 . القسم يقبل الطلبة حاملي الشهادات االعدادية )علمي واديب(1
 . معاىد الفنون اجلميلة2
 . االعداديات ادلهنية3
 . آلية القبول لتحديد ادلقبولٌن حسب اخلطة ادلقرة باعتماد امعدل التنافسي:4

 %33بار العملي أ. االخت
 %73ب. معدل الطالب 

 ج. ادلقابلة الشخصية )بال درجة(
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .21

 . اخلربات الطويلة الداخلية1
 . ادلختصٌن يف اجملال االكادميي الفين والرتبوي2
 . جامعات أوروبية وأمريكية3
 . مواقع شبكة اإلنرتنت4
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 الرسن( )حخصص هخطط ههاراث الوٌهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث الخعلن الفردَت هي البرًاهح الخاضعت للخقُُن

 هخرخاث الخعلن الوطلىبت هي البرًاهح 

السٌت / 

 الوسخىي
 اسن الوقرر رهس الوقرر

 أساسٍ

 أم اخخُارٌ

 الوعرفت والفهن
الوهاراث الخاصت 

 بالوىضىع
 ههاراث الخفكُر

 اهت والوٌقىلتالوهاراث الع

) أو( الوهاراث األخري 

الوخعلقت بقابلُت الخىظُف 

 والخطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 أساسٍ عٌاصر الفي A1 األولً

A2 أساسٍ الخخطُط                 

فٍ خ الفي حارَ B1 الثاًُت

 الحضاراث القذَوت
                 أساسٍ

B2 ٌأساسٍ األًشاء الخصىر                 

                 أساسٍ علن الدوال C1 الثالثت

C2 أساسٍ األلىاى                 

                 أساسٍ الٌقذ الفٌٍ D5 الرابعت

D6-1 أساسٍ الوشروع                 
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 )حخصص الٌحج( هخطط ههاراث الوٌهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث الخعلن الفردَت هي البرًاهح الخاضعت للخقُُن

 هخرخاث الخعلن الوطلىبت هي البرًاهح 

السٌت / 

 لوسخىيا
 اسن الوقرر رهس الوقرر

 أساسٍ

 أم اخخُارٌ

 الوعرفت والفهن
الوهاراث الخاصت 

 بالوىضىع
 ههاراث الخفكُر

 الوهاراث العاهت والوٌقىلت

) أو( الوهاراث األخري 

الوخعلقت بقابلُت الخىظُف 

 والخطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 أساسٍ صر الفيعٌا A1 األولً

A2 أساسٍ الخخطُط                 

فٍ حارَخ الفي  B1 الثاًُت

 الحضاراث القذَوت
                 أساسٍ

B2 أساسٍ ٌحج الودسنال                 

                 أساسٍ علن الدوال C1 الثالثت

C3 أساسٍ الٌحج البارز                 

                 أساسٍ الٌقذ الفٌٍ D5 الرابعت

D6-1 أساسٍ الوشروع                 
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 )حخصص الخسف( هخطط ههاراث الوٌهح

 الوربعاث الوقابلت لوخرخاث الخعلن الفردَت هي البرًاهح الخاضعت للخقُُن َرخً وضع اشارة فٍ

 هخرخاث الخعلن الوطلىبت هي البرًاهح 

السٌت / 

 الوسخىي
 اسن الوقرر رهس الوقرر

 أساسٍ

 أم اخخُارٌ

 الوعرفت والفهن
الوهاراث الخاصت 

 بالوىضىع
 ههاراث الخفكُر

 الوهاراث العاهت والوٌقىلت

اث األخري ) أو( الوهار

الوخعلقت بقابلُت الخىظُف 

 والخطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 أساسٍ عٌاصر الفي A1 األولً

A2 أساسٍ الخخطُط                 

فٍ حارَخ الفي  B1 الثاًُت

 الحضاراث القذَوت
                 أساسٍ

B4 أساسٍ فخار العولٍال                 

                 أساسٍ علن الدوال C1 الثالثت

C5 ٌأساسٍ الٌحج الفخار                 

                 أساسٍ الٌقذ الفٌٍ D الرابعت

D6-3 أساسٍ الوشروع                 
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 )حخصص الدرافُك( هخطط ههاراث الوٌهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث الخعلن الفردَت هي البرًاهح الخاضعت للخقُُن

 هخرخاث الخعلن الوطلىبت هي البرًاهح 

السٌت / 

 الوسخىي
 اسن الوقرر رهس الوقرر

 أساسٍ

 أم اخخُارٌ

 الوعرفت والفهن
الوهاراث الخاصت 

 بالوىضىع
 ههاراث الخفكُر

 الوهاراث العاهت والوٌقىلت

) أو( الوهاراث األخري 

الوخعلقت بقابلُت الخىظُف 

 والخطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 أساسٍ عٌاصر الفي A1 األولً

A2 أساسٍ الخخطُط                 

فٍ حارَخ الفي  B1 الثاًُت

 الحضاراث القذَوت
                 أساسٍ

B5 ٍأساسٍ أًشاء خرافُك                 

                 أساسٍ علن الدوال C1 الثالثت

C4  الخصىَر

 الطباعٍ
                 أساسٍ

                 أساسٍ الٌقذ الفٌٍ D5 الرابعت

D6-4 أساسٍ الوشروع                 
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 وىرج وصف الوقررً

 

 عملي -)التخطيط( األول العام  وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 زشى١ٍ١خٌ/ لغُ اٌفْٕٛ ااٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 A2اٌزخط١ؾ  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ثشاِظ لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 أٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .5

 ٝ )ػبَ( اٌغٕخ األٌٚ اٌفظً / اٌغٕخ .6

 إٌظبَ اٌغٕٛٞ –عبػخ  121 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

يهدف ىذا ادلقرر اىل تعليم الطالب اسس ومعىن التخطيط إلظهار األشكال والتكوينات من خالل اخلط والكتلة والظل والضوء 
 كون التخطيط ىو أساس فنون التشكيلواألبعاد والعمق اللوين .. إخل ،  

 
 
 
 

 ًاهح األكادَوٍ((هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن العالٍ ))هراخعت البر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 نامج.البر



  
 12الصفحت 

 
  

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اعبط ػ١ٍّخ اٌزخط١ؾ ث١بْ أْ اٌخؾ  -1أ

 رؼش٠ف فٓ اٌزخط١ؾ ِٚغزٍضِبرٗ -2أ

 أٔٛاع اٌزخط١ؾ ثّٛاد ِخزٍفخ -3أ
 اٌٍٟٛٔ( و١ف١خ إظٙبس اٌشىً ثبثؼبدٖ اٌّخزٍفخ )إٌّظٛس -4أ
 أٛاع اٌخؾ : اٌؼّٛدٞ ، االفمٟ ، اٌّبئً ... إٌخ -5أ
 و١ف١خ إظٙبس االٔفؼبالد ٚث١بْ اٌم١ُ اٌغّب١ٌخ  -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 رٕٛع اٌخطٛؽ اٌّخزٍفخ– 1ة

 اٌخؾ اٌّغزّش اٌّزٛاطً إٌّؾٕٟ إٌّىغش ٚإٌٙذعٟ ٚاٌؼشٛائٟ – 2ة

 ١غ ٚاالعٛد(دساعخ اٌظً ٚاٌؼٛء )االث – 3ة

 ِّبسعخ اٌزخط١ؾ ألشىبي ِزٕٛػخ ٕ٘ذع١خ ٚؽج١ؼ١خ -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . إٌّزعخ1

 . ؽً اٌّشىالد2

 . االعزٕزبط3

 . اٌٛػٟ اٌّؼشف4ٟ

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 . اٌخجشح اٌشخظ١خ ٌٍزذس٠غ1ٟ

 ءاد اٌظف١خ . ِزبثؼخ رم١١ُ االدا2

 خ. رم١١ُ اٌٛاعجبد غ١ش اٌظف3١

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌزٛع١ٗ خالي اٌذسط -1ط

 اٌزؼٍُ اٌزارٟ )اٌّّبسعبد خبسط اٌظف( -2ط

 ِٛالغ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌشجىخ اٌذ١ٌٚخ )االٔزشٔذ( -3ط

 ِزبثؼخ اٌّظبدس ٚاٌّغالد اٌف١ٕخ  -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 . اٌّّبسعخ اٌشخظ١خ اٌّغزّشح1

 ف١خ اٌطالث١خ داخً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚخبسعٙب. اٌّشبسوخ فٟ إٌشبؽبد اٌظ2١

 . رط٠ٛش اٌزظٛساد اٌز١ٕ٘خ ٌٍطبٌت ٚاٌز١ٙئخ ٌٍّّبسعبد األدائ١خ3

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 بسح اٌطبٌت ثٛاعطخ ِشىالد رؾزبط إٌٝ ؽٍٛيض. اعز1

 . ِزبثؼخ األداء ٚاٌزٛع2ٗ١
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 ساليبو وتقنياتو النصوص اخلاصة بآليات وفن التخطيط وأ
 زلاضرات

 مواقع االنرتنت –كتب ومراجع 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

 ورش عمل ادلواقع اإللكرتونية 
 ادلشاركة يف النشاطات الفنية

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

ؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت اٌّضبي ِؾبػشاد اٌ

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 

 ادلشاركات يف النشاطات الفنية العامة
 البحوث العلمية

 

 اٌمجٛي  .13

 ؽغت خطخ اٌمجٛي فٟ اٌٛطف األوبد٠ّٟ اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 157 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 157 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 خ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍم -د 

 اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ -1د

 اٌّؾ١ٍخاٌزٛاطً ِغ اٌؼشٚع اٌف١ٕخ ٚاٌّشاوض اٌف١ٕخ  -2د

 اٌزٛاطً ِغ اٌؼشٚع اٌف١ٕخ فٟ ٚعبئً االرظبي اٌؾذ٠ضخ -3د

 اعزخذاَ اٌجشِغ١بد -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
ق اعُ اٌٛؽذح / اٌّغب

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 3 
رؼٍُ فٓ اٌزخط١ؾ 

 ٚاطٌٛٗ
 ػ١ٍّخ 

رم١١ُ االػّبي 

اٌف١ٕخ 

 ٚاٌٛاعجبد

2 2     
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 تطبيقي )نظري + عملي( –)عناصر الفن( األول العام  وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .14

 زشى١ٍ١خٌ/ لغُ اٌفْٕٛ ااٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .15

 A1ػٕبطش اٌفٓ  اعُ / سِض اٌّمشس .16

 ثشاِظ لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .17

 أٌضاِٟ زبؽخأشىبي اٌؾؼٛس اٌّ .18

 اٌغٕخ األٌٚٝ )ػبَ(  اٌفظً / اٌغٕخ .19

 إٌظبَ اٌغٕٛٞ –عبػخ  61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .21

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .21

 أ٘ذاف اٌّمشس .22

عمل يتكون العمل الفين لكي يستطيع بناء المن خالل  اليت على عناصر البنية الفنيةالطالب  اطالعيهدف ىذا ادلقرر اىل 
 واكساب الطالب ادلهارة للتعامل معها يف توزيع الكتلة واللون والفراغ ... إخل، التشكيلي وآلية اشتغال ىذه الوحدات 

 
 
 
 

 لٍ ))هراخعت البرًاهح األكادَوٍ((هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن العا

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .23

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
  رؼش٠ف اٌّظطٍؾبد -1أ

 ث١بْ رى٠ٛٓ اٌؼًّ اٌفٕٟ -2أ

 ١ش٠خ ٚاٌشِض٠خ ٘زٖ اٌؼٕبطشاٌذالالد اٌزؼج -3أ
 آ١ٌخ اشزغبي ٘زٖ اٌؼٕبطش -4أ
 و١ف١خ ادسان ٘زٖ اٌؼٕبطش -5أ
 أِضٍخ رطج١م١خ  -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اٌؼاللبد ث١ٓ اٌؼٕبطش – 1ة

 آ١ٌخ اشزغبي ٘زٖ اٌؼٕبطش فٟ اٌؼًّ اٌفٕٟ – 2ة

 اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌؼٕبطش فٟ اٌؼًّ اٌفٕٟ – 3ة

 اٌفْٕٛ اٌضٕبئ١خ ٚاٌضالص١خ االثؼبدػٍّٙب فٟ  -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . إٌّزعخ )ِٓ خالي اٌزذس٠ظ(1

 . ؽً اٌّشىالد2

 . االعزٕزبط3

 . اٌزغشثخ4

 . اٌىزت ٚاٌّظبدس5

 . اٌّؾبػشاد6

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اٌخجشح اٌشخظ١خ . 1

  االِزؾبْ إٌظشٞ ٌٍّفب١ُ٘. 2

 عز١ؼبة اٌطبٌت ٚدالالد ٘زٖ اٌٛؽذادِذٜ ازم١١ُ اٌزطج١ك ٌ. 3

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 إٌّٙظ اٌؼٍّٟ اٌّمشس -1ط

 اٌّظبدس اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع -2ط

 رؾ١ًٍ األػّبي اٌف١ٕخ -3ط

 اٌف١ٕخ اٌؼشٚعِزبثؼخ  -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 إٌّزعخ. 1

 اٌزفى١ش فٟ آ١ٌخ رٛص٠غ اٌّفشداد ٚاٌؼٕبطش. 2

 بدس اٌخبطخ ثبٌّٛػٛعاٌىزت ٚاٌّظ. 3

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 رم١١ُ اٌٛاعجبد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع. 1

 ِالؽظخ و١ف١خ رؾ١ًٍ اٌطبٌت ٌٍّؼٍِٛبد. 2
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .25

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

  مفاىيمهاو بعناصر الفن النصوص اخلاصة 
 اخلاصة بادلوضوع راجع ادلكتب و ال

 والربامج رتنتمواقع االن

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

 ورش عمل ادلواقع اإللكرتونية 
 ادلشاركة يف النشاطات الفنية

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 خ ( إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔ

 ادلشاركات يف النشاطات الفنية العامة
 البحوث العلمية

 

 اٌمجٛي  .26

 ؽغت خطخ اٌمجٛي فٟ اٌٛطف األوبد٠ّٟ اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 157 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 157 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اٌزٛاطً ِغ ٚعبئً اٌؼشع اٌخبسع١خ -1د

 زارٟ )اٌّّبسعخ اٌشخظ١خ(ؼٍُ اٌاٌز -2د

 ِزبثؼخ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع -3د

 اعزخذاَ اٌجشِغ١بد -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .24

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٔظشٞ 1 1

ِب١٘خ ٘زٖ رؼٍُ 

اٌؼٕبطش ٚاعب١ٌت 

اٌؼًّ  اعزخذاِٙب فٟ

 اٌفٕٟ

 ٔظش٠خ  
 رم١١ُ اٌٛاعجبد

 اٌؼ١ٍّخ

 ػ١ٍّخ   ػٍّٟ 1 2
االِزؾبْ 

 ٌٍّبدح إٌظش٠خ
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 ًوىرج وصف الوقرر

)تاريخ الفن في الحضارات القديمة( المرحة الثانية )رسم، نحت، خزف،  لوقرروصف ا
 نظري –جرافيك( 

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .27

 / لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خاٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .28

 B1ربس٠خ اٌفٓ فٟ اٌؾؼبساد اٌمذ٠ّخ  اعُ / سِض اٌّمشس .29

 عُ، ٔؾذ، خضف، عشاف١ه(فٟ رخظظبرٗ االسثؼخ )سمغُ اٌثشاِظ  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .31

 أٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .31

 ( ٔظبَ عٕٛٞ) اٌضب١ٔخاٌغٕخ  اٌفظً / اٌغٕخ .32

 ٚؽذح( 2× عبػخ  31)عبػخ  61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .33

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .34

 أ٘ذاف اٌّمشس .35

 قدمية من العمارة والرسم والرسم اجلداري والنحت واخلزفاىم فنون احلضارات اليهدف ىذا ادلقرر اىل اطالع الطالب على 
والتعرف على اخلامات وآليات التنفيذ وادلؤثرات يف ىذه الفنون الديانات والفلسفات واساليب الفنانٌن وتقنيات األداء وتاثًن ىذة 

 الفنون يف ادلدارس الفنية اليت نشأة الحقاً 

 
 
 

 هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن العالٍ ))هراخعت البرًاهح األكادَوٍ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

الربط بٌنها وبٌن وصف  المتاحة. والبد منالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 زؼٍُ ٚاٌزم١١ُِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌ .36

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اٌذ٠بٔبد ٚاٌؼمبئذ  -1أ

 اٌفٍغفبد ٚخظبئظٙب -2أ

 اثشص خظبئض اٌفٓ االغش٠مٟ -3أ

 فٓ اٌؼّبسح ٕٚ٘ذعزٙب -4أ
 فٓ إٌؾذ ِٚشاؽٍٗ -5أ
 فٓ اٌفخبس ٚاٌخضف  -6أ

 فٓ اٌشعُ ٚاٌغذاس٠بد -7أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 خ اٌفْٕٛ االغش٠م١خرؼشف اٌّؤصشاد فٟ ث١ٕ – 1ة

 عّبد فٓ إٌؾذ ٚٔغجٗ اٌّى١ٕخ ٚرطج١مبرٙب فٟ اٌفْٕٛ اٌّؼبطشح – 2ة

 رؼشف عّبد اٌؼّبسح ٕٚ٘ذعزٙب ٚػاللزٙب ثبٌفْٕٛ االخشٜ – 3ة

 اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع االشىبي اٌخضف١خ ٚرم١ٕبد رٕف١ز٘ب -4ة

 ؽشق رٕف١ز اٌشعُ اٌغذاسٞ ٚخبِبرٗ ٚآ١ٌبرٗ -5ة

 اٌزؼٍُ ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚ     

 اٌّؾبػشاد. 1

 رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد. 2

 

 اٌٛاعجبد ٚاٌزمبس٠ش. 3

 ِؼٍِٛبد االٔزشٔذ. 4

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 . اٌخجشح اٌشخظ١خ 1

 االِزؾبٔبد. 2

 اٌٛاعجبد. رم١١ُ 3

 . اٌّشبسوخ اٌظف١خ خالي اٌّؾبػشاد4
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 رط٠ٛش اٌّذسوبد اٌؾغ١خ -1ط

 اٌجظش٠خرط٠ٛش اٌّذسوبد  -2ط

 اٌشؼٛس ثبٌّشىالد ٚرؾذ٠ذ٘ب -3ط

 اٌزفى١ش فٟ ؽً اٌّشىٍخ ٚو١ف١خ االعزفبدح ِٓ ث١بٔبد ٘زٖ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِشاعؼخ اٌىزت اٌّؼ١ٕخ ثبٌّٛػٛع. 1

 االؽالع ػٍٝ االػّبي اٌّز١ّضح خالي رٍه اٌفزشح اٌزبس٠خ١خ. 2

 ٔزشٔذ )اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ(االعزفبدح ِٓ ِٛالغ اال. 3

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اٌخجشح اٌشخظ١خ. 1

 ٌّؼٍِٛبدا. و١ف١خ رؾ١ًٍ 2

 . رم١١ُ اٌٛاعجبد3
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .38

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

  بالفنون الفرعونية واالغريقية والرومانيةالنصوص اخلاصة 
  ادلنهجية واحملاضراتالكتب 

 مصادر ومراجع ومصورات

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

 ادلواقع اإللكرتونية 
 الفنية مصورات األعمال

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 البحوث 

 

 اٌمجٛي  .39

 إٌبعؾْٛ ِٓ اٌّشؽٍخ االٌٚٝ )ؽغت اٌّؼذي ٚرٛعٗ اٌطٍجخ( طٍجبد اٌغبثمخاٌّز

 64 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 64 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اٌزٛاطً ِغ ٚعبئً اٌؼشع اٌخبسع١خ -1د

 (لغ االٔزشٔذِٛااٌزؼٍُ اٌزارٟ ) -2د

 اٌّشب٘ذح ٌٕغخ ّٔبرط ف١ٕخ -3د

 رٕف١ز ّٔبرط ِٓ رٍه اٌفْٕٛ فٟ اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ األخشٜ -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .37

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٔظشٞ 2 1
رؼشف عّبد اٌفْٕٛ 

 فٟ اٌؾؼبساد اٌمذ٠ّخ
 ٔظش٠خ  

االِزؾبْ 

 ٌٍّبدح إٌظش٠خ

     
رم١١ُ اٌٛاعجبد 

 اٌؼ١ٍّخ
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 ًوىرج وصف الوقرر

 مليع –)اإلنشاء الجرافيكي( المرحة الثانية )جرافيك(  وصف الوقرر

 

 ١ٍّخو١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41

 / لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خاٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .41

 B5إٔشبء عشاف١ىٟ  اعُ / سِض اٌّمشس .42

 ثشاِظ رخظض اٌغشاف١ه اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .43

 أٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .44

 اٌغٕخ اٌضب١ٔخ )ٔظبَ عٕٛٞ(  اٌفظً / اٌغٕخ .45

 عبػخ  121 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .46

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .47

 أ٘ذاف اٌّمشس .48

لتكوين بناء متآلف يف يهدف ىذا ادلقرر اىل تعليم الطالب توزيع التكوينات لتحقيق الوحدة والتكامل بٌن العناصر ادلختلفة 
 (print makingاخلصائص ، للوصول إىل فهم التناسق بٌن سلتلف العالقات يف العمل اجلرافيكي )

 
 
 
 
 

 هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن العالٍ ))هراخعت البرًاهح األكادَوٍ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .49

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
  فُٙ اٌٛؽذح ٚاٌزىبًِ ث١ٓ اٌؼٕبطش -1أ

 فُٙ اٌمبْٔٛ اٌزٞ ٠ؾىُ آ١ٌخ رى٠ٛٓ اإلٔشبء -2أ

 

اْ ؽشوخ وً عضء ِزٕبعجخ ِٕطم١بً ِغ  -3أ

 االعضاء االخشٜ

 االعب١ٌت اٌزم١ٕخ ٌالداء -4أ
 أٛاع االٔشبء -5أ

 
 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   - ة

 رطج١ك ِٛػٛػبد ِزٕٛػخ – 1ة

 اٌغ١طشح ػٍٝ اٌفؼبءاد ِغ االعضاء اٌّىٍّخ ٌٍزى٠ٛٓ – 2ة

 اٌزأو١ذ ػٍٝ ِشوض اٌغ١بدح  – 3ة

 دلخ رم١ٕخ اٌزٕف١ز ٌٛػٛػ اٌزى٠ٛٓ ٚػذَ اٌزذاخً -4ة

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 إٌّزعخ. 1

 ؽً اٌّشىالد. 2

 بط. االعزٕز3

 اٌّؾبػشاد . 4

 اٌىزت اٌّغبػذح. 5

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ٌٍزذس٠غٟ. اٌخجشح اٌشخظ١خ 1

 ِزبثؼخ األداء ِٓ لجً اٌزذس٠غٟ. 2

 . رم١١ُ اٌٛاعجبد3

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ِزبثؼخ اٌّظبدس ٚاٌّغالد اٌف١ٕخ اٌّؼ١ٕخ ثفٓ اٌغشاف١ه -1ط

 اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ ثبعزخذاَ االٔزشٔذ -2ط

 ٛع١ٗ خالي اٌذسطاٌز -3ط

 رط٠ٛش اٌّذسوبد اٌؾغ١خ ٚاٌجظش٠خ -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشخظ١خ اٌّغزّشح )اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ(اٌّّبسعخ . 1

 اٌّشبسوخ فٟ إٌشبؽبد اٌف١ٕخ داخً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚخبسعٙب. 2

 لشاءح ٚرؾ١ًٍ ألػّبي فٕب١ٔٓ ػب١١ٌّٓ. 3

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ٌٍزذس٠غٟ ح اٌشخظ١خ. اٌخجش1

 ِزبثؼخ األداء ِٓ لجً اٌزذس٠غٟ. 2

 بسح اٌطبٌت ٌؾً اٌّشىالدضاعز. 3
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .51

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

  بفن اجلرافيك وآليات التكوين اإلنشائيالنصوص اخلاصة 
 احملاضرات 

 نرتنتمواقع االومراجع و  كتب

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

 ادلشاركات يف النشاطات الفنية 
 ادلواقع اإللكرتونية ورش العمل و 

 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 (  إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ
 العلمية واالوراق البحثية والندواتالبحوث 

 

 اٌمجٛي  .52

 إٌبعؾْٛ ِٓ اٌّشؽٍخ االٌٚٝ )ؽغت اٌّؼذي ٚرٛعٗ اٌطٍجخ( اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 19 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 19 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اٌزٛاطً ِغ ٚعبئً اٌؼشع اٌخبسع١خاٌزؼٍُ اٌزارٟ  -1د

 اٌزٛاطً ِغ اٌؼشٚع اٌف١ٕخ -2د

 ِزبثؼخ اٌّٛالغ اٌخبطخ ثبٌفٓ ٚاٌفٕب١ٔٓ )االٔزشٔذ( -3د

 اعزخذاَ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ ٚاٌذٚس٠بد -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .51

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 عبػبد 4 1
ٍُ اٌّٙبساد ٌزٕف١ز رؼ

 االٔشبء اٌغشاف١ىٟ
  ػ١ٍّخ الٔشبء اٌغشاف١ىٟا

رم١١ُ االػّبي 

إٌّغضح فٟ 

 اٌذسط

     
ٚاٌٛاعجبد 

 غ١ش اٌظف١خ
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 عملي –)الفخار العملي( المرحة الثانية )خزف(  وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .53

 / لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خاٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .54

 B4اٌفخبس اٌؼٍّٟ   اعُ / سِض اٌّمشس .55

 ثشاِظ رخظض اٌخضف اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .56

 أٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .57

 ٔظبَ عٕٛٞ( اٌغٕخ اٌضب١ٔخ ) اٌفظً / اٌغٕخ .58

 عبػخ  121 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .59

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .61

 أ٘ذاف اٌّمشس .61

، يهدف ىذا ادلقرر اىل تعليم الطالب استخدام الدوالب اليدوي والكهربائي إلجناز اعمال خزفية مدورة منتظمة او غًن منتظمة 
 صحون واشكال اخرى فازا تاوواجناز 

 
 
 
 

 هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن العالٍ ))هراخعت البرًاهح األكادَوٍ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 امج.البرن
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .62

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
  ا١ٌ٢خ اٌف١ض٠بئ١خ ٌؼًّ اٌذٚالة اٌذٚاس -1أ

ؽج١ؼخ اٌط١ٕخ اٌّالئّخ ٌٙزا إٌٛع ِٓ  -2أ

 اٌخضف

 اٌزّش٠ٓ ػٍٝ اعزخذاَ اٌذٚالة -3أ

 رؼشف ف١ض٠بئ١خ اٌّطبٚػخ ٌٍط١ٓ -4أ

 رؼشف ؽش٠مخ اٌزشى١ً -5أ
 عزخذاَ اٌمٛاٌت اٌخبطخ ثبٌذٚالةرؼشف ا -6أ

 

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 رشى١ً فبصاد ِخزٍفخ االشىبي – 1ة

 رشى١ً أ١ٔخ ِخزٍفخ األشىبي – 2ة

  رشى١ً أػّبي ف١ٕخ ِٓ ػذح اعضاء – 3ة

 رؼشف رم١ٕبد االػبفخ ٚاٌؾزف ػٍٝ اٌغغُ اٌّشىً -4ة

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . إٌّزعخ1

 ؽً اٌّشىالد. 2

 . االعزٕزبط3

 اٌزذس٠غٟ .  اٌّؾبػشاد4

 اٌمشاءاد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع. 5

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 . اٌخجشح اٌشخظ١خ ٌٍزذس٠غ1ٟ

 رم١١ُ االداء اٌظفٟ . 2

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 دساعخ اػّبي ٘زا إٌٛع -1ط

 رم١ٍذ اػّبي فخبس٠خ ٌفٕب١ٔٓ ِؼشٚف١ٓ -2ط

 ؾ١ؼ األداءاٌزغشثخ ٚاٌخطأ ٌزظ -3ط

 رٕف١ز اشىبي ِخزٍفخ ٚاؽغبَ ِخزٍفخ -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 إٌّٙظ اٌؼٍّٟ )اٌّؾبػشاد(. 1

 اٌطالث١خ. اٌّشبسوخ فٟ إٌشبؽبد 2

 اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ. 3

 . ِزبثؼخ االػّبي اٌف١ٕخ اٌخضف١خ ٚاشىبٌٙب ٚرم١ٕبد رٕف١ز٘ب فٟ ِٛالغ االٔزشٔذ4

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اعزضبسح اٌطبٌت ٌزٕف١ز اشىبي غ١ش رم١ٍذ٠خ. 1

 األداء ِٓ لجً اٌزذس٠غٟ رم١١ُ. 2

3 . 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .64

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

  بتقنيات الفخار القدمي وادلعاصرالنصوص اخلاصة 
 احملاضرات 

 راجعادلكتب و ال

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (ٚاٌّ

 ادلشاركات يف النشاطات الفنية 
 ورش العمل وادلواقع اإللكرتونية 

 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 الفنية البحوث العلمية والندوات

 

 اٌمجٛي  .65

 ؽٍخ االٌٚٝ )ؽغت اٌّؼذي ٚرٛعٗ اٌطٍجخ(إٌبعؾْٛ ِٓ اٌّش اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 14 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 14 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 رم١ٍذ اػّبي ٌفٕب١ٔٓ ِؼشٚف١ٓ -1د

 اٌزٛاطً ِغ اٌؼشٚع اٌف١ٕخ -2د

 ّشاعغ ِزبثؼخ اٌّظبدس ٚاٌ  -3د

 ِزبثؼخ ِٛالغ االٔزشٔذ اٌّزخظظخ  -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .63

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 عبػبد 4 1
أغبص اػّبي فخبس٠خ 

 ِذٚسح ػٍٝ اٌذٚالة 
 ػ١ٍّخ  

رم١١ُ االػّبي 

ِٓ إٌّغضح 

 لجً اٌطبٌت

  
ّخ اٚ غ١ش ِٕزظ

 ِٕزظّخ
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 عملي –)النحت المجسم( المرحة الثانية )بحث(  وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .66

 / لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خٌؼٍّٟ اٌمغُ ا  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .67

 B3ٔؾذ ِغغُ  اعُ / سِض اٌّمشس .68

 ثشاِظ رخظض إٌؾذ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .69

 أٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .71

 اٌغٕخ اٌضب١ٔخ )ٔظبَ عٕٛٞ(  اٌفظً / اٌغٕخ .71

 عبػخ  121 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .72

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .73

 شسأ٘ذاف اٌّم .74

يهدف ىذا ادلقرر اىل تعليم الطالب حنت الكتل من مجيع االجتاىات بشكل مستقل عن اي كتلة اخرى فضاًل عن ذلك تعرف 
 وسائل النحت ذلذا النوع حسب اخلامة بتقنيات واساليب سلتلفة

 
 
 
 

 هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن العالٍ ))هراخعت البرًاهح األكادَوٍ((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌ

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .75

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ع إٌؾذ رؼشف أٛا -1أ

 رؼشف أٛاع اٌخبِبد -2أ

 و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ وً خبِخ اصٕبء إٌؾذ -3أ

 إٌؾذ اٌّجبشش ٚغ١ش اٌّجبشش -4أ
 االؽغبَ اٌىج١شح ٚاٌظغ١شح -5أ

 دساعخ ّٔبرط ِٓ إٌؾذ اٌؼبٌّٟ -6أ
 

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اعزخذاَ خبِبد ِخزٍفخ – 1ة

 ٔؾذ ِٛػٛػبد ِخزٍفخ – 2ة

 ؾ إٌغت ٚاٌزشش٠ؼ ػج – 3ة

 آ١ٌبد اٌزٕف١ز -4ة

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . إٌّزعخ1

 . ؽً اٌّشىالد2

 . االعزٕزبط3

 .  ِٛالغ االٔزشٔذ4

 اٌذٚس٠بد. 5

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 . اٌخجشح اٌشخظ١خ 1

 رم١١ُ االداء اٌظفٟ ٚفك ِؼب١٠ش ٘زا إٌٛع. 2

 ٍفخ. رم١١ُ اعزخذاَ اٌطبٌت ٌخبِبد ِخز3

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 دساعخ االػّبي إٌؾز١خ اٌؼب١ٌّخ -1ط

 رم١ٍذ ألػّبي ربس٠خ١خ اٚ ػب١ٌّخ ٔؾز١خ ِغغّخ -2ط

 دساعخ إٌغت ٚاٌزشش٠ؼ االٔغبٟٔ ٚاٌؾ١ٛأٟ -3ط

 اٌؼًّ ثخبِبد ِخزٍفخ ٌشفغ دسعخ اٌٛػٟ اٌّؼشفٟ ثبٌخبِخ -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 دإٌّٙظ ٚاٌّؾبػشا. 1

 . اٌّشبسوخ فٟ إٌشبؽبد اٌف١ٕخ 2

 اٌّّبسعخ اٌشخظ١خ )اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ(. 3

 . ِزبثؼخ ِٛالغ االٔزشٔذ اٌؼب١ٌّخ4

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ٌٍزذس٠غٟ رم١١ُ االداء ِٓ لجً. 1

 اعزضبسح اٌطبٌت ٌؾً اٌّشىالد  . 2

 اعزٕزبط . 3
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .77

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 شسوزت اٌّم 
      ٜأخش 

 النحت الفخاري اخلزيف
 احملاضرات 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

 الداخلية واخلارجية ادلشاركات يف النشاطات الفنية 
 ورش العمل وادلواقع اإللكرتونية 

 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
  والندوات الفنيةالبحوث العلمية 

 

 اٌمجٛي  .78

 إٌبعؾْٛ ِٓ اٌّشؽٍخ االٌٚٝ )ؽغت اٌّؼذي ٚرٛعٗ اٌطٍجخ( اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 9 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 9 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 زؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّ -د 

 اٌزبص١ش ٚاٌزأصش ثبػّبي فٕب١ٔٓ ِؼشٚف١ٓ اٚ ػب١١ٌّٓ -1د

 اٌزٛاطً ِغ اٌؼشٚع اٌف١ٕخ -2د

 اعزخذاَ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ   -3د

 االٔزشٔذ اٌف١ٕخ ِٛالغ  ِزبثؼخ  -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .76

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
ٌّغبق اعُ اٌٛؽذح / ا

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 عبػبد 4 1
اٌمذسح ػٍٝ أغبص 

 اػّبي ٔؾز١خ ِذٚسح
 ػ١ٍّخ  

 إٌّغضرم١١ُ 

اٌفٕٟ اٌزٞ 

٠ىٍف ثٗ 

 اٌطبٌت
  ػ١ٍّخ  )ِغغّخ( عبػبد 4 2
  ػ١ٍّخ   عبػبد 4 3
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 عملي –)االنشاء التصويري( المرحة الثانية )رسم(  وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .79

 / لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خاٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .81

 B2االٔشبء اٌزظ٠ٛشٞ  اعُ / سِض اٌّمشس .81

 ثشاِظ رخظض اٌشعُ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .82

 أٌضاِٟ ٌؾؼٛس اٌّزبؽخأشىبي ا .83

 اٌغٕخ اٌضب١ٔخ )ٔظبَ عٕٛٞ(  اٌفظً / اٌغٕخ .84

 عبػخ  121 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .85

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .86

 أ٘ذاف اٌّمشس .87

واحداً متآلف  لتكوين شيئاً يهدف ىذا ادلقرر اىل تعليم الطالب توزيع التكوينات إلحداث الوحدة والتكامل بٌن العناصر ادلختلفة 
 يف كل اخلصائص الضرورية للوصول اىل فهم التناسق بٌن سلتلف العالقات يف العمل الفين

 
 
 
 

 ث الخعلُن العالٍ ))هراخعت البرًاهح األكادَوٍ((هراخعت أداء هؤسسا

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف تعلم المبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .88

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
  اْ اٌؼًّ اٌفٕٟ ِىْٛ ِٓ اعضاء -1أ

 فُٙ اٌٛؽذح ٚاٌزىبًِ ث١ٓ اٌؼٕبطش -2أ

 اٌزٞ ٠ؾىُ آ١ٌخ رىْٛ االٔشبء فُٙ اٌمبْٔٛ -3أ

رؼشف اْ وً عضء ِزٕبعت ِٕطم١بً ِغ  -4أ

 االعضاء االخشٜ
 رؼشف أٛاع االٔشبء -5أ

  -6أ
 

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 سعُ ِٛػٛػبد ِزٕٛػخ – 1ة

 اٌغ١طشح ػٍٝ اٌفؼبءاد ِغ االعضاء اٌّىٍّخ ٌٍزى٠ٛٓ – 2ة

  ًّاٌزبو١ذ ػٍٝ ِشاوض اٌغ١بدح فٟ اٌؼ – 3ة

 ٚػٛػ االثؼبد ِٓ خالي ارمبْ إٌّظٛس اٌٍٟٛٔ -4ة

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . إٌّزعخ1

 . ؽً اٌّشىالد2

 . االعزٕزبط3

 اٌٛػٟ اٌّؼشفٟ.  4

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ٌٍزذس٠غٟ. اٌخجشح اٌشخظ١خ 1

 ِٓ لجً اٌزذس٠غٟ. رم١١ُ االداء اٌظفٟ 2

 اٌٛاعجبد غ١ش اٌظف١خ. رم١١ُ 3

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ِزبثؼخ اٌّظبدس ٚاٌّغالد اٌف١ٕخ -1ط

 اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ ثبعزخذاَ اٌشجىخ اٌذ١ٌٚخ )االٔزشٔذ( -2ط

 اٌزٛع١ٗ خالي اٌذسط -3ط

 رط٠ٛش اٌّذسوبد اٌؾغ١خ ٚاٌجظش٠خ -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّّبسعخ اٌشخظ١خ اٌّغزّشح. 1

 داخً اٌّؤعغخ ٚخبسعٙب. اٌّشبسوخ فٟ إٌشبؽبد اٌف١ٕخ 2

 لشاءاد رؾ١ٍ١ٍخ ألػّبي فٕب١ٔٓ ػب١١ٌّٓ. 3

4 . 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االداء ِٓ لجً ٌٍزذس٠غٟ ِزبثؼخ. 1

 . اعزضبسح اٌطبٌت ٌؾً اٌّشىالد 2

3  . 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .91

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 النصوص اخلاصة بالعناصر اليت تكون اإلنشاء وتقنياتو
 احملاضرات 

 ادلصادر وادلراجع

عج١ً اٌّضبي ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

 ادلشاركات يف النشاطات الفنية  الداخلية واخلارجية
 ورش العمل وادلواقع اإللكرتونية 

 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 لمية والندوات الفنية البحوث الع

 

 اٌمجٛي  .91

 إٌبعؾْٛ ِٓ اٌّشؽٍخ االٌٚٝ )ؽغت اٌّؼذي ٚرٛعٗ اٌطٍجخ( اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 22 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 22 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ؼ١ٍُ اٌزارٟاٌز -1د

 اٌزٛاطً ِغ اٌؼشٚع اٌف١ٕخ -2د

  ِزبثؼخ اٌّٛالغ اٌخبطخ ثبٌفْٕٛ )االٔزشٔذ( -3د

 اعزخذاَ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ ٚاٌذٚس٠بد اٌف١ٕخ -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .89

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 عبػبد 4 1
رؼٍُ آ١ٌبد سعُ 

 اإلٔشبء
 ػ١ٍّخ  

رم١١ُ 

 ادإٌّغض

 خاٌف١ٕ
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 عملي –المرحة الثالثة )رسم(  )األلوان( وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –خ ثغذاد عبِؼ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .92

 / لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خاٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .93

 C2األٌٛاْ  اعُ / سِض اٌّمشس .94

 ثشاِظ رخظض اٌشعُ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .95

 أٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .96

 اٌغٕخ اٌضبٌضخ )ٔظبَ عٕٛٞ(  اٌفظً / اٌغٕخ .97

 عبػخ  121 ٌىٍٟ()اػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .98

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .99

 أ٘ذاف اٌّمشس .111

يهدف ىذا ادلقرر اىل تعليم الطالب مهارات الرسم بااللوان ادلختلفة وطرق التعامل معها يف اجناز اعمال فنية تناسب طريقة 
 استخدام كل نوع

 
 
 
 

 هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن العالٍ ))هراخعت البرًاهح األكادَوٍ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .111

 ّؼشفخ ٚاٌفُٙ اٌ -أ
اٌى١ّب٠ٚخ ٚاٌخظبئض ِؼشفخ اٌزشو١جبد  -1أ

  اٌف١ض٠بئ١خ ٌٍّبدح ا١ٌٍٔٛخ

رؼشف اٌّٛاد اٌّز٠جخ ٌىً ٔٛع ٚو١ف١خ  -2أ

 اٌزؼبًِ ِؼٙب

رؼشف اٌٛعبئؾ إٌبلٍخ ٌىً ِبدح ١ٌٔٛخ  -3أ

 ٚخظبئظٙب

 رؼشف اٌزم١ٕبد اٌّزٕٛػخ ٌٍشعُ -4أ
 رؼشف األعب١ٌت اٌف١ٕخ ٚو١ف١خ أغبص٘ب -5أ

رؼشف اٌؼٛء ٚاٌظً ٚأؼىبعبرّٙب فٟ  -6أ

 اٌٍٛؽخ اٌّشعِٛخ
 

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اوغبة اٌطبٌت ِٙبسح اٌزؼبًِ ِغ اٌٍْٛ إلٔغبصٖ ٌألفىبس – 1ة

 اوغبة اٌطبٌت ِٙبساد ِخزٍفخ ػٓ ؽش٠ك اٌزّش٠ٕبد إلظٙبس اٌغبٔت اٌجظشٞ ٚاٌؾغٟ اٌغّبٌٟ – 2ة

 ساد ٌٍؼًّ اٌفٕٟ ٚفك اعب١ٌت ٚارغب٘بد اٌّذاسط اٌف١ٕخاوغبة اٌطبٌت رٕف١ز اٌّٙب – 3ة

  -4ة

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . إٌّزعخ1

 اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ. 2

 

 . اٌّؾبػشاد3

 اٌجشاِغ١بد ِٚٛالغ االٔزشٔذ.  4

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 . اٌخجشح اٌشخظ١خ ٌٍزذس٠غ1ٟ

 االػّبي إٌّغضح. رم١١ُ 2

 ١ش اٌظف١خ. رم١١ُ اٌٛاعجبد غ3

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌزفى١ش اٌزمٕٟ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌّٛاد اٌذاخٍخ فٟ أغبص اٌؼًّ اٌفٕٟ -1ط

رط٠ٛش آ١ٌخ اٌزؾ١ًٍ ػٓ ؽش٠ك االظٙبساد ا١ٌٍٔٛخ ٚاشىبي ِخزٍفخ ١ٌٔٛبً ٚفك ارغب٘بد ٚاعب١ٌت  -2ط

 اٌشعُ

 اٌزؼبًِ ِغ اٌخبِبد إلظٙبس ؽج١ؼخ اٌغطٛػ -3ط

 اظٙبس اٌؼٛء ٚاٌظالياٌزؼبًِ اٌؾغٟ ِغ  -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اعزضبسح اٌطبٌت ٌٍزفى١ش. 1

 اٌّؾبػشح. 2

 ِٛالغ االٔزشٔذ. 3

 دفغ اٌطبٌت ٌزط٠ٛش ِٙبسارٗ ثبرغبٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ. 4

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اٌخجشح اٌشخظ١خ. 1

  رم١١ُ اٌٛاعجبد. 2

  االظٙبس اٌخبطخ رٛع١ٗ اٌطبٌت ٚاؽالػٗ ػٍٝ اٌزم١ٕبد. 3
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .113

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 مبفاىيم اللون وآليات وتقنيات االستخدامالنصوص اخلاصة 
 احملاضرات 

 مواقع االنرتنت

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

 ورش العمل وادلواقع اإللكرتونية 
 نشاطات الفنية ادلشاركات يف ال

 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 والندوات واحملاضرات واألوراق البحثية البحوث 

 

 اٌمجٛي  .114

  اٌضب١ٔخإٌبعؾْٛ ِٓ اٌّشؽٍخ  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 14 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 14 ٍجخ أوجش ػذد ِٓ اٌط

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اٌّشب٘ذاد اٌف١ٕخ -1د

 رغبسة اٌفٕب١ٔٓ -2د

  االٔزشٔذ -االفالَ اٌزؼ١ّ١ٍخ  -3د

                        ٚسػ اٌؼًّ -4د

 اٌّشبسوبد اٌف١ٕخ اٌخبطخ -5د

 اٌّمشسث١ٕخ  .112

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 عبػبد 4 1
ػًّ سعُ ٍِْٛ 

ثؾغت اٌزم١ٕبد 

 ٚاالعب١ٌت اٌف١ٕخ
 ػ١ٍّخ  

رم١١ُ 

إٌّغضاد 

اٌّىٍف  اٌف١ٕخ

 ثٙب اٌطبٌت
2      
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 عملي –)النحت البارز( المرحة الثالثة )نحت(  وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .115

 / لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خاٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .116

 C3إٌؾذ اٌجبسص  اعُ / سِض اٌّمشس .117

 ثشاِظ رخظض اٌشعُ ٠ذخً ف١ٙب اٌجشاِظ اٌزٟ .118

 أٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .119

 اٌغٕخ اٌضب١ٔخ )ٔظبَ عٕٛٞ(  اٌفظً / اٌغٕخ .111

 عبػخ  121 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .111

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .112

 أ٘ذاف اٌّمشس .113

عات سلتلفة عن مستوى السطح وذلك على وفق تقنيات يهدف ىذا ادلقرر اىل تعليم الطالب آليات النحت البارز او النافر بارتفا
 سلتلفة حتددىا نوع اخلامة وحبسب االساليب واالجتاىات الفنية

 
 
 
 

 هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن العالٍ ))هراخعت البرًاهح األكادَوٍ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم ذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إ

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .114

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 رؼشف أٛاع إٌؾذ  -1أ

 رؼشف أٛاع اٌخبِبد  -2أ

 بِخرؼشف و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ وً خ -3أ

 إٌؾذ اٌّجبشش ٚغ١ش اٌّجبشش -4أ
 فُٙ االعٍٛة ٚاالرغبٖ ٌىً ِٛػٛع ٔؾزٟ -5أ

  -6أ
 

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اعزخذاَ خبِبد ِخزٍفخ – 1ة

 ٔؾذ ِٛػٛػبد ِخزٍفخ – 2ة

  رؼشف آ١ٌبد اٌزٕف١ز – 3ة

 و١ف١خ اعزخذاَ ا٢الد ٚاٌؼذد اٌخبطخ ثبٌزٕف١ز -4ة

 

 ٚاٌزؼٍُ  ؽشائك اٌزؼ١ٍُ     

 . إٌّزعخ1

 . ؽً اٌّشىالد2

 اٌّؾبػشاد. 3

 اٌىزت ٚاٌّظبدس.  4

 . ِٛالغ االٔزشٔذ5

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 . اٌخجشح اٌشخظ١خ ٌٍزذس٠غ1ٟ

 ِزبثؼخ اٌطبٌت ػٓ ؽش٠ك اداء اٌٛاعت. 2

 رم١١ُ اعزخذاَ اٌطبٌت ٌخبِبد ِخزٍفخ . 3

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌؼب١ٌّخ دساعخ االػّبي اٌف١ٕخ -1ط

 رٕف١ز اػّبي ربس٠خ١خ اٚ ػب١ٌّخ -2ط

 اعزخذاَ خبِبد ِخزٍفخ -3ط

 خاٌزفى١ش ثّٛػٛػبد غ١ش رم١ٍذ٠ -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػشاد. 1

 . اٌّشبسوخ فٟ إٌشبؽبد اٌف١ٕخ 2

 اٌزؼٍُ اٌزارٟ. 3

 ِزبثؼخ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ. 4

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ِٓ لجً ٌٍزذس٠غٟ داءرم١١ُ اال. 1

  ٚرم١١ُ اٌفؼً. اعزضبسح اٌطبٌت 2

3  . 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .116

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 النحت البارز
 احملاضرات 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

 ادلشاركات يف النشاطات الفنية  الداخلية واخلارجية
 ش العمل وادلواقع اإللكرتونية ور 
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
  واحملاضراتالبحوث العلمية والندوات 

 

 اٌمجٛي  .117

 اٌضب١ٔخإٌبعؾْٛ ِٓ اٌّشؽٍخ  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 6 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 6 اٌطٍجخ  أوجش ػذد ِٓ

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اٌزأصش ثأػّبي اٌفٕب١ٔٓ اٌّؼشٚف١ٓ -1د

 اٌزٛاطً ِغ اٌؼشٚع اٌف١ٕخ -2د

 االٔزشٔذِٛالغ زبثؼخ ِ -3د

 اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ اعزخذاَ  -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .115

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 عبػبد 4 1
اٌمذسح ػٍٝ أغبص 

 اػّبي ٔؾز١خ ثبسصح
 

 ػ١ٍّخ 

 رغش٠ج١خ

رم١١ُ إٌّغض 

ٟ ٌزٞ اٌفٕ

٠ىٍف ثٗ 

 اٌطبٌت
     عبػبد 4 2
     عبػبد 4 3
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 عملي –)النحت الفخاري( المرحة الثالثة )خزف(  وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .118

 / لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خاٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .119

 C5إٌؾذ اٌفخبسٞ  اعُ / سِض اٌّمشس .121

 ثشاِظ رخظض اٌخضف اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب اٌجشاِظ .121

 أٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .122

 اٌغٕخ اٌضب١ٔخ )ٔظبَ عٕٛٞ(  اٌفظً / اٌغٕخ .123

 عبػخ  121 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .124

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .125

 أ٘ذاف اٌّمشس .126

اخلزف عن طريق احلذف واإلضافة واحلذف بقطعة واحدة  يهدف ىذا ادلقرر اىل تعليم الطالب النحت ألشكال غًن منتظمة بتقنية
 او قطع متعددة وحبسب االساليب واالجتاىات الفنية ادلعروفة

 
 
 
 

 هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن العالٍ ))هراخعت البرًاهح األكادَوٍ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم ما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً ع

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .127

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 رؼشف ِب١٘خ إٌؾذ اٌفخبسٞ  -1أ

 و١ف١خ اػذاد اٌّخططبد اٌخبطخ ثٙزا اٌفٓ  -2أ

 رؼشف خٍطبد االظٙبس ٚخبِبرٙب -3أ

 رؼشف رم١ٕبد اٌزٕف١ز اٌّزؼذدح -4أ
  -5أ

  -6أ
 

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 طغ١شح )لطؼخ ٚاؽذح(رشى١ً اػّبي ٔؾز١خ  – 1ة

 رشى١ً اػّبي ِٓ لطغ ِزؼذدح )ػًّ رشو١جٟ( – 2ة

  اعزخذاَ اٌذٚالة اٌىٙشثبئٟ ٌزى٠ٛٓ اعضاء رشو١ت ثشىً غ١ش ِٕزظُ – 3ة

 اٌششائؼ اٌط١ٕ١خ ٌزشى١ً اػّبي ٔؾز١خاعزخذاَ  -4ة

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

ِؾبٌٚخ اٌطبٌت سعُ اٌؼًّ ػٍٝ اٌٛسق ٌزؼشف . 1

 شىٍٗ االثزذائٟ

 إٌّزعخ . 2

 

 .  اٌّشب٘ذاد اٌف١ٕخ3

 ِٛالغ االٔزشٔذٚاٌّشاعغ ٚ .  اٌّظبدس4

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اٌشخظ١خ ٌزذس٠غٟاخجشح . 1

 اٌّزبثؼخ خالي أغبص اٌؼًّػٓ ؽش٠ك  اٌزم١١ُ. 2

  اٌزخط١طبد. رم١١ُ 3

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 رط٠ٛش اٌفىش االثزىبسٞ ػٓ ؽش٠ك اعزضبسح اٌطبٌت -1ط

 اٌزؼبًِ ِغ اٌخبِبد ٚاٌّٛاد ٚو١ف١خ اعزخذاِٙب -2ط

 ر١ّٕخ اٌمذسح اٌز١ٕ٘خ إلٔغبص اػّبي ثبعب١ٌت رم١ٕخ ِؼبطشح -3ط

 اد عذ٠ذحاوزشبف ِٙبس -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 رى١ٍف اٌطبٌت ثبثزىبس ِٛػٛػبد غ١ش رم١ٍذ٠خ. 1

  اعزخذاَ اعب١ٌت ِزٕٛػخ . 2

 . اٌزؼٍُ اٌزار3ٟ

 . ِزبثؼخ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ4

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 . رم١١ُ االداء ِٓ لجً ٌٍزذس٠غ1ٟ

  ٌؾً اٌّشىالد. اعزضبسح اٌطبٌت 2

3  . 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .129

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

 ٛص األعبع١خ إٌظ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 النصوص اخلاصة بالنحت الفخاري واخلزيف القدمي واحلديث وادلعاصر 
 احملاضرات 

 الكتب وادلراجع

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

 العامةادلشاركات يف النشاطات الفنية  
 عمل وادلواقع اإللكرتونية ورش ال

 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
  الفنيةالبحوث العلمية والندوات 

 

 اٌمجٛي  .131

 اٌضب١ٔخإٌبعؾْٛ ِٓ اٌّشؽٍخ  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 9 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 9 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 ٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّ -د 

 اٌفٕب١ٔٓ اٌّؼشٚف١ٓاعبرزح اٌفٓ ٚاٌزأصش ثأػّبي  -1د

 اٌزٛاطً ِغ اٌؼشٚع اٌف١ٕخ -2د

 اٌف١ٕخ اٌخبطخ ثبٌخضف ِزبثؼخ ِٛالغ االٔزشٔذ -3د

 اعزخذاَ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ  -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .128

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 عبػبد 4 1
أغبص اػّبي ٔؾز١خ 

 ثزم١ٕخ اٌخضف
 

ػ١ٍّخ  

 ِخزجش٠خ

االػّبي رم١١ُ 

ِٓ إٌّغض 

 اٌطبٌت لجً
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 نظريعملي +  –)التصوير الطباعي( المرحة الثالثة )جرافيك(  وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .131

 / لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خاٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .132

 C4اٌزظ٠ٛش اٌطجبػٟ  اعُ / سِض اٌّمشس .133

 ثشاِظ رخظض اٌغشاف١ه اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .134

 أٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .135

 اٌغٕخ اٌضبٌضخ )ٔظبَ عٕٛٞ(  اٌفظً / اٌغٕخ .136

 عبػخ  91 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .137

 5/11/2117 س٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف رب .138

 أ٘ذاف اٌّمشس .139

مهارات التقنيات الطباعية النافذة واالوفسيت فضاًل عن ذلك تعلم بعض مهارات وتقنيات يهدف ىذا ادلقرر اىل تعليم الطالب 
 التصوير الفوتوغرايف

 
 
 
 

 هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن العالٍ ))هراخعت البرًاهح األكادَوٍ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .141

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
  ؽشائك رٕف١ز االفالَ اٌطجبػ١خرؼشف  -1أ

رؼشف االدٚاد ٚاٌخبِبد اٌالصِخ  -2أ

  ٌٍزظ٠ٛش اٌطجبػٟ

 

رؼشف و١ّ١ب٠ٚخ اٌّٛادح اٌالصِخ ٌٍزظ٠ٛش  -3أ

 اٌطجبػٟ

 رؼشف آ١ٌبد رغ١ٙض اٌغطٛػ ٌٍطجبػخ -4أ
  -5أ

 -6أ
 

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 خ ػٍٝ االعٙضح اٌطجبػ١خرؼٍُ ِٙبساد اػذاد االفالَ اٌطجبػ١ – 1ة

 اٌطجبػخرؼٍُ و١ف١بد أشبء االفالَ اٌطجبػ١خ ػٍٝ اعٙضح  – 2ة

  رؼشف اٌطشائك اٌّؼبطشح اٌؾبعٛث١خ فٟ اػذاد االفالَ اٌطجبػ١خ – 3ة

 رؼشف آ١ٌبد اعزخذاَ اٌّٛاد اٌف١ٍّخ اٌجذ٠ٍخ -4ة

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 إٌّزعخ  . 1

 خاٌّّبسعخ اٌّخزجش٠.  2

 . اٌمشاءاد اٌخبطخ ثٙزٖ اٌزم١ٕبد3

 اٌّؾبػشاد.  4

 إٌّبلشخ.  5

 اٌىزتاٌّظبدس ٚ. 6

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 خجشح اٌشخظ١خاٌ. 1

 اٌّزبثؼخ ِٓ لجً اٌزذس٠غٟ اصٕبء اٌزطج١ك. 2

 االِزؾبْ فٟ اٌّبدح إٌظش٠خ. 3

 . رم١١ُ االداءاد ٌٍطٍجخ4

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ش اخزضاالً فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌغطٛػ اٌطجبػ١خآ١ٌبد اوضرط٠ٛش  -1ط

 ثٕبء أظّخ ثذ٠ٍخ رخزٍف ػٓ ِب ٘ٛ عبئذ ِٓ اٌغطٛػ اٌطجبػ١خ ٌٍزٛافك ِغ االػّبي اٌف١ٕخ -2ط

 ِٙبساد ٘زٖ اٌزم١ٕخِّبسعخ اٌزطج١ك ألوزشبف  -3ط

  -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اعزضبسح اٌطبٌت. 1

   ً اٌّشىالد ؽش اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١ش فٟ ؽ. 2

 االؽالع ػٍٝ اٌزم١ٕبد اٌخبطخ ثبٌّٛالغ اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع فٟ االٔزشٔذ. 3

4 . 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اٌٛاعجبد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع. رم١١ُ 1

  ِزبثؼخ و١ف١خ رؾ١ًٍ اٌطبٌت ٌٍّٕغض ٚو١ف١خ رظؾ١ؼ االخطبء. 2

3  . 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .142

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

  لتصوير الطباعيباالنصوص اخلاصة 
 اخلاصة بادلوضوع الكتب وادلراجع

 مواقع االنرتنت والربارليات

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

 ادلشاركات يف النشاطات الفنية 
 ورش العمل وادلواقع اإللكرتونية 

 

ػٍٝ عج١ً  اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 

 البحوث العلمية 
  ادلشاركة يف النشاطات العامة

 

 اٌمجٛي  .143

 إٌبعؾْٛ ِٓ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 8 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 8 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 ّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌ -د 

 اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع -1د

 ٚسػ اٌؼًّ -2د

 اٌّشبسوبد اٌف١ٕخ فٟ إٌشبؽبد -3د

 اٌجشاِغ١بداعزخذاَ  -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .141

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 زم١١ُؽش٠مخ اٌ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٔظشٞ 1 1
رؼ١ٍُ ٘زٖ اٌزم١ٕخ 

 اٌخبطخ ثبٌطجبػخ 
 

 ٔظش٠خ

 ػ١ٍّخ  
االداء رم١١ُ 

  اٌّخزجشٞ

 ػٍّٟ 2 
ِٚٛاد٘ب ٚآ١ٌبد 

 اعزخذاِٙب
  

االِزؾبْ 

 ٌٍّبدح إٌظش٠خ
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 نظري –)علم الجمال( المرحة الثالثة )رسم، نحت، خزف، جرافيك(  وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .144

 / لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خاٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .145

 C1ػٍُ اٌغًّ   اعُ / سِض اٌّمشس .146

 إٌؾذ، اٌخضف، اٌغشاف١ه( ثشاِظ رخظظبد )اٌشعُ، اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .147

 أٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .148

 اٌغٕخ اٌضبٌضخ )ٔظبَ عٕٛٞ(  اٌفظً / اٌغٕخ .149

 عبػخ  91 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .151

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .151

 أ٘ذاف اٌّمشس .152

ومن مث اجتاىاتو وعالقتو بفروع العلوم االخرى ( واصولو وانواعو Aestheticsهبذا العلم )الطالب  تعريفيهدف ىذا ادلقرر اىل 
 وذلك لرتبية الذوق الفين واجلمايل لدى الدارس

 
 
 
 

 الخعلُن العالٍ ))هراخعت البرًاهح األكادَوٍ(( هراخعت أداء هؤسساث

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم ى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصو

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .153

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
  ِفَٙٛ اٌغّبي ٚاٌززٚق اٌغّبٌٟ -1أ

 فٍغفخ اٌغّبي ػٕذ اٌفالعفخ االغش٠ك -2أ

اٌفالعفخ اٌؼشة  فٍغفخ اٌغّبي ػٕذ -3أ

  اٌّغ١ٍّٓ

 

 فٍغفخ اٌغّبي ٚاٌفٓ فٟ اٌؼظش اٌؾذ٠ش -4أ

 فٍغفخ اٌغّبي فٟ اٌفىش اٌّؼبطش -5أ
 إٌفغٟ ًِذسعخ اٌزؾ١ٍ -6أ

 

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 رؼٍُ آ١ٌبد اٌفؾض اٌغّبٌٟ – 1ة

 ثٕبء لبػذح ِفب١ّ١٘خ ٌٍغٍٛن اٌغّبٌٟ – 2ة

  فك إٌظش٠بد إلٔزبط اٌؼًّ اٌفٕٟاٌّّبسعخ اٌغّب١ٌخ ػٍٝ ٚ – 3ة

 فُٙ اٌزؾ١ًٍ إٌفغٟ ٚٔظش٠برٗ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌؼًّ اٌفٕٟ -4ة

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌّؼ١ٕخ ثبٌّفب١ُ٘ اٌغّب١ٌخ .  1

  ٚاٌززٚق اٌغّبٌٟ

اٌؾٛاس ٚاٌّّبسعخ اٌغٍٛو١خ فٟ رؾ١ًٍ اٌؼًّ .  2

 اٌفٕٟ

اٌغّب١ٌخ فٟ رؾ١ًٍ رطج١مبد إٌظش٠بد .  3

 االػّبي اٌف١ٕخ 

4  . 

5 . 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبْ إٌظشٞ. 1

 االٚساق اٌجؾض١خ. 2

 إٌّبلشبد اصٕبء اٌذسط. 3

4 . 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 رط٠ٛش اٌغبٔت االثزىبسٞ فٟ أزبط اٌؼًّ اٌفٕٟ -1ط

 ثؼبد اٌغّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخرط٠ٛش اٌزائمخ فٟ اخز١بس ٚرظ١ٕف االشىبي ٚاٌظٛس راد اال -2ط

 رٛع١غ دائشح اٌزؾ١ًٍ االثزىبسٞ ٚاٌغّبٌٟ -3ط

  -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٚاٌزؾ١ٍ١ٍخ ٌالػّبي اٌف١ٕخاٌّّبسعخ اٌزطج١م١خ ٌٍٕظش٠بد ٚاٌّفب١ُ٘ اٌغّب١ٌخ فٟ االداءاد . 1

2 . 

3. 
 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ّبٌٟثبٌٛطف ٚاٌزؾ١ًٍ اٌغ. اٌٛاعجبد اٌخبطخ 1

  اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ فٟ اٌذساعبد اٌغّب١ٌخ . 2

  ِزبثؼخ اٌذساعبد اٌغّب١ٌخ. 3
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .155

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

  بعلم اجلمالاخلاصة واالستالالت النصوص 
 علم اجلمال

 قراءات يف ىذا اجملال

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد ٚسػ اٌؼًّ ٚا

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

  االنرتنت وادلراجع والكتب ادلتخصصةمواقع 
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
  ، احملاضراتالبحوث االوراق البحثية ، 

 

 اٌمجٛي  .156

 ْ ِٓ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ إٌبعؾٛ اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 37 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 37 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اٌمشاءاد اٌزٟ رشىً ٚرجٕٟ لبػذح ِؼشف١خ فٟ ؽمٛي ػٍُ اٌغّبي -1د

 ا اٌّغبيِؾبٌٚخ اٌىزبثخ فٟ ٘ز -2د

 االؽالع اٌشخظٟ )اٌزارٟ( ػٍٝ االػّبي اٌف١ٕخ اٌزٟ دسعذ ِؾ١ٍبً  -3د

  -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .154

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٔظشٞ 2 1
رؼشف ٔظش٠بد ػٍُ 

  اٌغّبي ٚرطج١مبرٙب
 ٔظش٠خ 

االِزؾبْ 

 ش٠خإٌظ

     
رم١١ُ ٌٍذساعبد 

اٌزٟ ٠ىزجٙب 

 اٌطبٌت
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 عملي –)المشروع( المرحة الرابعة )رسم(  وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .157

 ٌزشى١ٍ١خ/ لغُ اٌفْٕٛ ااٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .158

 D6-1اٌّششٚع  اعُ / سِض اٌّمشس .159

 ثشاِظ رخظظبد اٌشعُ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .161

 أٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .161

 اٌغٕخ اٌشاثؼخ  )ٔظبَ عٕٛٞ(  اٌفظً / اٌغٕخ .162

 عبػخ  361 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .163

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .164

 أ٘ذاف اٌّمشس .165

قرر اىل ان ينجز الطالب اعمال فنية بامكانات ومهارات تعلمها خالل دراستو السابقة باساليب وافكار وتقنيات يهدف ىذا ادل
 معاصرة يظهر فيها الطالب وعيو الفكري والذىين واالبتكاري ادلعاصر يف رلال الرسم

 
 
 
 

 هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن العالٍ ))هراخعت البرًاهح األكادَوٍ((

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .166

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
فُٙ اٌّٙبساد ٚاٌزم١ٕبد اٌزٟ رؼٍّٙب  -1أ

 اٌطبٌت 

 فُٙ ِب١٘خ اٌّششٚع اٌفٕٟ -2أ

فٟ ِؼبٌغخ اعزخذاَ االفىبس اٌّجزىشح  -3أ

 اٌٍٛؽخ اٌف١ٕخ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌجشاِغ١بد اٌزٟ رٛطً  -4أ

 اٌطبٌت اٌٝ أشبء اػّبي ف١ٕخ ِؼبطشح

فُٙ و١ف١خ اعزخذاَ االعب١ٌت ٚاٌّذاسط فٟ  -5أ

 أغبص االػّبي
  -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 آ١ٌخ اشزغبي االعب١ٌت اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌٍٛؽخ اٌّؼبطشح – 1ة

 رؼٍُ اٌزؼبًِ ِغ اٌخبِبد ٚاٌّٛاد اٌجذ٠ٍخ ٚاعزخذاِٙب فٟ اٌٍٛؽخ – 2ة

  ِؼبطشح ِٚؼب١ِٓاخز١بس ِٛػٛػبد راد افىبس  – 3ة

 لذسح اٌطبٌت ػٍٝ أغبص اػّبي ثبعب١ٌت غ١ش رم١ٍذ٠خ -4ة

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 إٌّزعخ.  1

 اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ ٚاٌذٚس٠بد.  2

  اٌّؾبػشح.  3

 اٌجشاِغ١بد ِٚٛالغ االٔزشٔذ.  4

5 . 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اٌخجشح اٌشخظ١خ ٌٍزذس٠غٟ. 1

 رم١١ُ االػّبي إٌّغضح. 2

 جً اٌزذس٠غٟلاٌّزبثؼخ ِٓ . 3

4 . 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌّشرجطخ ثؼ١ٍّخ اٌشعُ ٚو١ف١خ اعزخذاِٙبزؼبًِ ِغ اٌخبِبد ٚاٌّٛاد رط٠ٛش اٌ -1ط

 ر١ّٕخ اٌمذسح اٌز١ٕ٘خ ألٔغبص اػّبي ثبعب١ٌت رم١ٕخ ثّؼب١ِٓ ِؼبطشح -2ط

 اٌزٛع١ٗ ٚإٌّبلشخ خالي اٌذسط -3ط

 رم١ٍذ اػّبي ػب١ٌّخ ٌفٕب١ٔٓ ِؼشٚف١ٓ -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 االفىبس رى١ٍف اٌطبٌت ثزمذ٠ُ. 1

 اٌّؾبػشح. 2

 ِٛالغ االٔزشٔذ .3

 . اعزضبسح اٌطبٌت ٌزمذ٠ُ اػّبي غ١ش رم١ٍذ٠خ4

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اٌخجشح اٌشخظ١خ ٌٍزذس٠غٟ. 1

  ِشاؽً إٔغبص اٌؼًّ اٌّىٍف ثٗ اصٕبءرٛع١ٗ اٌطبٌت . 2

  رم١١ُ اٌٛاعجبد. 3
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .168

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

  بتقنيات واساليب الرسمالنصوص اخلاصة 
 احملاضرات

ٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ِزط

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

  ، ادلشاركة بالنشاطات الفنية االلكرتونيةواقع ورش العمل ، ادل
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
  الندوات،  احملاضرات،  لعلميةوث االبح

 

 اٌمجٛي  .169

  اٌضبٌضخإٌبعؾْٛ ِٓ اٌّشؽٍخ  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 18 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 18 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 مخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍ -د 

 دساعخ رغبسة اػّبي اٌفٕب١ٔٓ  -1د

 اٌّشب٘ذاد اٌف١ٕخ -2د

 ِٛالغ االٔزشٔذ – االفالَ اٌزؼ١ّ١ٍخ -3د

 ٚسػ اٌؼًّ -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .167

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
عبػخ  12

 اعجٛػ١بً 

اػّبي ف١ٕخ رٕفز 

ٚرم١ٕبد ثبعب١ٌت 

  ِؼبطشح
 ػ١ٍّخ 

رم١١ُ 

إٌّغضاد 

 اٌف١ٕخ ٌٍطبٌت

2      
3      
4      
5      
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 عملي –)نحت( )المشروع( المرحة الرابعة  وصف الوقرر

 

 ٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخو١ٍخ ا –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .171

 / لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خاٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .171

 D6-2اٌّششٚع  اعُ / سِض اٌّمشس .172

 ثشاِظ رخظظبد إٌؾذ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .173

 أٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .174

 اٌغٕخ اٌشاثؼخ  )ٔظبَ عٕٛٞ(  اٌفظً / اٌغٕخ .175

 بػخ ع 361 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .176

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .177

 أ٘ذاف اٌّمشس .178

يهدف ىذا ادلقرر اىل ان ينجز الطالب اعمال فنية بامكانات ومهارات تعلمها خالل دراستو السابقة باساليب وافكار وتقنيات 
 معاصرة يظهر فيها الطالب وعيو الفكري والذىين واالبتكاري ادلعاصر يف رلال النحت

 
 
 
 

 هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن العالٍ ))هراخعت البرًاهح األكادَوٍ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 شعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِخ .179

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 فُٙ ِب١٘ٛ اٌّششٚع  -1أ

 رؼشف أٛاع اٌخبِبد -2أ

 و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ وً خبِخ -3أ

 فُٙ االعٍٛة ٚاالرغبٖ اٌزٞ ٠زجٕبٖ اٌطبٌت -4أ

 اٌزٕف١ز ٚاالظٙبسٛعبئً ٌفُٙ  -5أ
  -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

  اٌؼًّآ١ٌخ اشزغبي االعب١ٌت اٌؾذ٠ضخ فٟ  – 1ة

 اٌزؼبًِ ِغ اٌخبِبد ٚاٌّٛاد اٌجذ٠ٍخ ٚاعزخذاِٙب – 2ة

 ِؼبطشح  ِٚؼب١ِٓاخز١بس ِٛػٛػبد راد افىبس  – 3ة

 مذسح ػٍٝ أغبص اػّبي ثبعب١ٌت غ١ش رم١ٍذ٠خاٌ -4ة

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .  إٌّزعخ1

 إٌّبلشخ.  2

 .  اٌّؾبػشح 3

 اٌجشاِغ١بد   .4

5 . 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ٌزذس٠غٟا. خجشح 1

 اٌّزبثؼخ اصٕبء أغبص اٌؼًّ. 2

 رم١١ُ االػّبي اٌزٟ رُ االرفبق ػ١ٍٙب. 3

4 . 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌزٟ رالئُ اٌؼًّرط٠ٛش اٌزؼبًِ ِغ اٌخبِبد ٚاٌّٛاد  -1ط

 ر١ّٕخ اٌمذسح اٌز١ٕ٘خ  -2ط

 ىبس عذ٠ذح ِٚؼبطشحر١ّٕخ اٌّخ١ٍخ إلٔغبص اف -3ط

 ِزبثؼخ االػّبي اٌف١ٕخ اٌؼب١ٌّخ -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 . رى١ٍف اٌطبٌت ثزمذ٠ُ االفىبس1

 . اٌّؾبػشح2

 اٌخبطخ ثبٌفْٕٛ . ِٛالغ االٔزشٔذ3

 . اعزضبسح اٌطبٌت ٌزمذ٠ُ اػّبي غ١ش رم١ٍذ٠خ4

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 رم١١ُ اٌّخططبد . 1

 ِشاؽً إٔغبص اٌؼًّ اٌّىٍف ثٗ  اصٕبءت . رٛع١ٗ اٌطب2ٌ

 رم١١ُ االػّبي إٌٙبئ١خ. 3
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 ج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌ .181

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

  النحتالنصوص اخلاصة بتقنيات واساليب 
 احملاضرات

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

 النشاطات الفنية ورش العمل ، ادلواقع االلكرتونية ، ادلشاركة ب
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 البحوث العلمية ، احملاضرات ، الندوات 

 

 اٌمجٛي  .182

 إٌبعؾْٛ ِٓ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 15 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 15 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 دساعخ رغبسة اٌفٕب١ٔٓ  -1د

 ٌٍّؼبسع اٌّشب٘ذاد اٌف١ٕخ -2د

 اٌخبطخ ثبٌفْٕٛ ِٛالغ االٔزشٔذ -3د

 ؼًّٚسػ اٌ -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .181

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
عبػخ  12

 اعجٛػ١بً 

اػّبي ف١ٕخ رٕفز 

ثبعب١ٌت ٚرم١ٕبد 

  ؽذ٠ضخ
 

 ػ١ٍّخ

 رغش٠ج١خ

رم١١ُ 

إٌّغضاد 

 اٌف١ٕخ ٌٍطبٌت

2      
3      
4      
5      
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 عملي –)المشروع( المرحة الرابعة )خزف(  وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .183

 / لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خاٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .184

 D6-3اٌّششٚع  اعُ / سِض اٌّمشس .185

 اِظ رخظظبد اٌخضفثش اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .186

 أٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .187

 اٌغٕخ اٌشاثؼخ  )ٔظبَ عٕٛٞ(  اٌفظً / اٌغٕخ .188

 عبػخ  361 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .189

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .191

 أ٘ذاف اٌّمشس .191

ستو السابقة باساليب وافكار وتقنيات يهدف ىذا ادلقرر اىل ان ينجز الطالب اعمال فنية بامكانات ومهارات تعلمها خالل درا
 معاصرة يظهر فيها الطالب وعيو الفكري والذىين واالبتكاري ادلعاصر يف رلال اخلزف

 
 
 
 

 هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن العالٍ ))هراخعت البرًاهح األكادَوٍ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد 

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .192

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
فُٙ اٌّٙبساد ٚاٌزم١ٕبد اٌزٟ رؼٍّٙب  -1أ

 عبثمبً اٌطبٌت 

ٌّششٚع اٌخضفٟ فٟ وٛٔٗ ث١ٕخ ُٙ ِب١٘خ اف -2أ

 ِغشدح

 

اعزخذاَ االفىبس اٌّجزىشح فٟ ِؼبٌغخ اٌؼًّ  -3أ

 اٌخضفٟ

و١ف١خ اعزضّبس االعب١ٌت اٌّؼبطشح رؼشف  -4أ

 فٟ أغبص االػّبي

  -5أ
  -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اٌؼًّ اٌخضفٟآ١ٌخ اشزغبي االعب١ٌت اٌؾذ٠ضخ فٟ رؼشف  – 1ة

 ٚخبِبد اٌضعبط ٚاعٛاء اٌؾشق اٌغغُ اٌخضفٟ خخبًِِ ِغ ؼٍُ اٌزؼبر – 2ة

 ِؼبطشح  ِٚؼب١ِٓ ِؼبطشحاخز١بس ِٛػٛػبد راد افىبس  – 3ة

 غ١ش رم١ٍذ٠خ ثزى٠ٕٛبدمذسح ػٍٝ أغبص اػّبي اٌ -4ة

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ ٚاٌذٚس٠بد اٌف١ٕخ اٌّؼ١ٕخ  .  1

 ثبٌخضف

 اٌّؾبػشح .  2

 ِٛالغ االٔزشٔذ .  3

4  . 

5 . 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 رم١١ُ اٌّخططبد ثؾغت اٌّٛػٛع اٌّزفك ػ١ٍٗ. 1

 اٌّزبثؼخ اصٕبء أغبص االػّبي . 2

 رم١١ُ االػّبي إٌّغضح. 3

4 . 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌزٟ رزالئُ ٚٔٛع اٌؼًّرط٠ٛش اٌزؼبًِ ِغ اٌخبِبد ٚاٌّٛاد  -1ط

 ِؼبطشح ٚاعٍٛث١خٔغبص اػّبي ثبعب١ٌت رم١ٕخ ر١ّٕخ اٌمذسح اٌز١ٕ٘خ أل -2ط

 ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ و١ف١خ اخزضاي ِشاؽً اٌؼًّ -3ط

 إٌّبلشخ ِغ اٌطبٌت اصٕبء اٌذسط -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 . رى١ٍف اٌطبٌت ثزمذ٠ُ االفىبس1

 . اٌّؾبػشح2

 . ِٛالغ االٔزشٔذ3

 خ. اعزضبسح اٌطبٌت ٌزمذ٠ُ اػّبي غ١ش رم١ٍذ4٠

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 . اٌخجشح اٌشخظ١خ ٌٍزذس٠غ1ٟ

 ِشاؽً إٔغبص اٌؼًّ اٌّىٍف ثٗ  اصٕبء. رٛع١ٗ اٌطبٌت 2

 . رم١١ُ اٌٛاعجبد 3
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .194

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

  فن اخلزفالنصوص اخلاصة بتقنيات واساليب 
 احملاضرات

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (ٚاٌ

 ورش العمل ، ادلواقع االلكرتونية ، ادلشاركة بالنشاطات الفنية 
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 البحوث العلمية ، احملاضرات ، الندوات 

 

 اٌمجٛي  .195

 ِٓ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ إٌبعؾْٛ  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 11 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 11 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ٚسػ اٌؼًّ   -1د

 الغ االٔزشٔذ ِٛ –االفالَ اٌزؼ١ّ١ٍخ   -2د

 اٌّؼبسع ٚإٌشبؽبد اٌف١ٕخ  -3د

 اٌفٕب١ٔٓدساعخ رغبسة اػّبي   -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .193

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
عبػخ  8

 اعجٛػ١بً 

اػّبي ف١ٕخ رٕفز 

ثبعب١ٌت ٚرم١ٕبد 

  ؽذ٠ضخ
 ػ١ٍّخ 

١١ُ رم

إٌّغضاد 

 اٌف١ٕخ ٌٍطبٌت

2      
3      
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 عملي –)المشروع( المرحة الرابعة )جرافيك(  وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .196

 اٌزشى١ٍ١خ/ لغُ اٌفْٕٛ اٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .197

 D6-4اٌّششٚع  اعُ / سِض اٌّمشس .198

 ثشاِظ رخظظبد اٌغشاف١ه اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .199

 أٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .211

 اٌغٕخ اٌشاثؼخ  )ٔظبَ عٕٛٞ(  اٌفظً / اٌغٕخ .211

 عبػخ  361 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .212

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .213

 أ٘ذاف اٌّمشس .214

ادلقرر اىل ان ينجز الطالب اعمال فنية بامكانات ومهارات تعلمها خالل دراستو السابقة باساليب وافكار وتقنيات  يهدف ىذا
 معاصرة يظهر فيها الطالب وعيو الفكري والذىين واالبتكاري ادلعاصر يف رلال الرسم

 
 
 
 

 هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن العالٍ ))هراخعت البرًاهح األكادَوٍ((

ر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقر

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 57الصفحت 

 
  

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .215

  اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ -أ
اٌزم١ٕبد اٌزٟ أٛاع اٌّٙبساد ٚ خالطخ -1أ

 رؼٍّٙب اٌطبٌت 

ؽجبػخ االػّبي ثبٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ  -2أ

 ٚاٌّؼبطشح

 

اعزضّبس اٌجشاِغ١بد اٌؾبعٛث١خ فٟ إٔشبء  -3أ

 اػّبي ف١ٕخ

اعزخذاَ االفىبس اٌّجزىشح فٟ ِؼبٌغخ  -4أ

 رم١ٕبد ؽجبػخ عذ٠ذح

  -5أ
  -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اٌّؼبطشحاٌزم١ٍذ٠خ ٚ ثبخزالف أٛاػٙبرؼٍُ ِٙبساد اٌؾفش ٚاٌطجبػخ  – 1ة

 اعزخذاَ اٌؼذح اٌّّىٕٕخ اٌخبطخ ثبٌطجبػخ اٌطبٌترؼٍُ  – 2ة

  رؼٍُ ِٙبساد اٌزظ١ُّ اٌغشاف١ىٟ ٌٍّطجٛػبد اٌزغبس٠خ ٚاٌف١ٕخ – 3ة

 ػخرؼٍُ اٌزؼبًِ ِغ اٌخبِبد ٚاٌّٛاد اٌى١ّ١ب٠ٚخ اٌذاخٍخ فٟ ػ١ٍّخ اٌطجب -4ة

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .  إٌّزعخ1

اٌخبطخ  .  اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ ٚاٌذٚس٠بد2

 ثبٌّٛػٛع

  إٌّٙظ اٌؼٍّٟ.  3

 .  اٌجشاِغ١بد ِٚٛالغ االٔزشٔذ4

5 . 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 . اٌخجشح اٌشخظ١خ ٌٍزذس٠غ1ٟ

 . رم١١ُ االػّبي إٌّغضح2

 . اٌّزبثؼخ ِٓ فجً اٌزذس٠غ3ٟ

 عجبداٌٛا. 4
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌزفى١ش االثزىبسٞ ػٓ ؽش٠ك اعزضبسح اٌطبٌترط٠ٛش  -1ط

 اٌزؼبًِ ِغ اٌخبِبد ٚاٌّٛاد اٌّشرجطخ ثبٌؼ١ٍّخ اٌطجبػ١خ ٚو١ف١بد اعزخذاِٙب -2ط

 ر١ّٕخ اٌّخ١ٍخ إلٔغبص أػّبي ثّٛػٛػبد ِٚؼب١ِٓ عذ٠ذح -3ط

 ِؼبطشح ر١ّٕخ اٌمذسح اٌز١ٕ٘خ إلٔغبص أػّبي ثأعب١ٌت رم١ٕخ -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 . رى١ٍف اٌطبٌت ثزمذ٠ُ االفىبس1

 . اٌّؾبػشح2

 . ِٛالغ االٔزشٔذ3

 . اعزضبسح اٌطبٌت ٌزمذ٠ُ اػّبي غ١ش رم١ٍذ٠خ4

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 . اٌخجشح اٌشخظ١خ ٌٍزذس٠غ1ٟ

 . رٛع١ٗ اٌطبٌت خالي ِشاؽً إٔغبص اٌؼًّ اٌّىٍف ثٗ 2

 د . رم١١ُ اٌٛاعجب3
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .217

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 اٌّمشس وزت 
      ٜأخش 

  فن اجلرافيكالنصوص اخلاصة بتقنيات 
 احملاضرات

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

 ورش العمل ، ادلواقع االلكرتونية ، ادلشاركة بالنشاطات الفنية 
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

ّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت اٌ

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 البحوث العلمية ، احملاضرات ، الندوات 

 

 اٌمجٛي  .218

 إٌبعؾْٛ ِٓ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 11 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 11 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اٌّشب٘ذاد اٌف١ٕخ   -1د

 دساعخ رغبسة اػّبي اٌفٕب١ٔٓ  -2د

 ِٛالغ االٔزشٔذ –االفالَ اٌزؼ١ّ١ٍخ  -3د

 ٚسػ اٌؼًّ -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .216

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 ثخاٌّطٍٛ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
عبػخ  12

 اعجٛػ١بً 

اػّبي ف١ٕخ رٕفز 

ثبعب١ٌت ٚرم١ٕبد 

 ِؼبطشح 
 

 ػ١ٍّخ

 رغش٠ج١خ

رم١١ُ 

إٌّغضاد 

 اٌف١ٕخ ٌٍطبٌت

2      
3      
4      
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 نظري –)النقد الفني( المرحة الرابعة )رسم، نحت، خزف، جرافيك(  وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ –عبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .219

 / لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خاٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .211

 D5إٌمذ اٌفٕٟ  اعُ / سِض اٌّمشس .211

 اٌغشاف١ه(ثشاِظ رخظظبد )اٌشعُ، إٌؾذ، اٌخضف،  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .212

 أٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .213

 اٌغٕخ اٌشاثؼخ  )ٔظبَ عٕٛٞ(  اٌفظً / اٌغٕخ .214

 عبػخ  61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .215

 5/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .216

 أ٘ذاف اٌّمشس .217

نيةوتطوير القراءات على وفق يهدف ىذا ادلقرر اىل تعلم الطالب نظريات ومناىج وآليات النقد الفين التحليلي للمنجزات الف
 القواعد واالجتاىات النقدية ادلعروفة

 
 
 
 

 )هراخعت البرًاهح األكادَوٍ((هراخعت أداء هؤسساث الخعلُن العالٍ )

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .218

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اُ٘ إٌّب٘ظ إٌمذ٠خ  -1أ

رؼشف آ١ٌبد اعزخذاَ إٌّب٘ظ فٟ رؾ١ًٍ  -2أ

 ٚفؾض اٌؼًّ اٌفٕٟ

 ٌغّب١ٌخرط٠ٛش اٌزائمخ ا -3أ

رط٠ٛش ِٙبساد اٌزم٠ُٛ ٌٍؼًّ اٌفٕٟ ػٓ  -4أ

 ؽش٠ك ِٕب٘ظ إٌمذ

  -5أ
  -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 رؼٍُ آ١ٌخ اٌزؾ١ًٍ اٌفٕٟ ػٍٝ ٚفك اٌمٛاػذ ٚإٌّب٘ظ إٌمذ٠خ – 1ة

 رؼٍُ ػ١ٍّبد اٌزؾ١ًٍ اٌفٕٟ ٌزط٠ٛش اِىب١ٔبد اٌؼًّ اٌفٕٟ – 2ة

 غضاد اٌف١ٕخ فٟ ربس٠خ اٌفْٕٛ رؼٍُ إٌظُ اٌىبشفخ ٌٍّٕ – 3ة

  -4ة

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌىزت إٌّٙغ١خ.  1

 اٌّؼ١ٕخ ثبٌّفب١ُ٘ إٌمذ٠خ.  اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ 2

رطج١ك ٔظش٠بد إٌمذ اٌفٕٟ فٟ رؾ١ًٍ ٚرم١١ُ .  3

  االػّبي اٌف١ٕخ

4  . 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد إٌظش٠خ ٌٍّبدح. 1

 اق اٌجؾض١خاالٚس. 2

 إٌّبلشبد خالي اٌذسط. 3

4 . 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌّخ١ٍخ إٌبلذحرط٠ٛش  -1ط

 رط٠ٛش آ١ٌبد االثزىبس ٚاٌىشف ٌّب ٘ٛ عذ٠ذ فٟ اٌؼًّ اٌفٕٟ -2ط

 رط٠ٛش اٌضمبفخ اٌغّب١ٌخ ٚاٌزبس٠خ١خ اٌف١ٕخ اٌّٛعٛػ١خ ٚاسرجبؽٙب ثبٌؼٍَٛ اٌّغبٚسح -3ط

  -4ط

  

 ٍُ ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼ    

 ِّبسعخ اٌزطج١ك ٌٍٕظش٠بد إٌمذ٠خ فٟ األداءاد اٌف١ٕخ. 1

 ِّبسعخ رؾ١ًٍ ٚرم١١ُ االػّبي اٌف١ٕخ. 2

3 . 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اٌٛاعجبد اٌخبطخ ثبٌٛطف ٚاٌزؾ١ًٍ إٌمذٞ. 1

  اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ فٟ اٌذساعبد اٌغّب١ٌخ. 2

  ِزبثؼخ اٌذساعبد إٌمذ٠خ ػٓ ؽش٠ك أٚساق ثؾض١خ. 3
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .221

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

  مبناىج النقد الفيناخلاصة واالستالالت النصوص 
 كتب علم اجلمال وفلسفتو

 قراءات يف ىذا اجملال

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

  األنرتنت، مواقع  األوراق البحثية
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 ، األوراق البحثيةاحملاضرات ، الندوات 

 

 اٌمجٛي  .221

 إٌبعؾْٛ ِٓ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 54 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 54 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ِٛالغ االٔزشٔذ  –االفالَ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّزبؽف   -1د

  فٟ اٌىزت ٚاٌّغالد اٌّزخظظخاٌذساعبد ٚاٌّمبالد   -2د

 اٌخطبثبد إٌمذ٠خ ٌٍٕمبد ٚاعب١ٌت رؾ١ٍٍُٙ ٌٍؼًّ اٌفٕٟ  -3د

  -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .219

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 عبػخ  2 1
رؼشف ٔظش٠بد إٌمذ 

 اٌفٕٟ ٚرطج١مبرٙب
 ٔظش٠خ ِٕٙغ١خ 

اِزؾبٔبد 

 ٔظش٠خ

     
رم١١ُ االٚساق 

اٌجؾض١خ 

 ٌٍطبٌت
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 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 مسإولٌة تقع مسبقا معدة اجتماعات وٌشمل ثالثة اٌام.ٌومٌن او  لمدة معدا العادٌة المٌدانٌة الزٌارة جدول ٌكون -1

 التعلٌم مإسساتفً  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعً عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لها

  العالً.

 بداٌة االجتماعات اوقات تحدٌد وٌتم األول. الٌوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند المٌدانٌة الزٌارات أتبد  -2

 اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ٌنبغً وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتً مسبقا المعدة

 الجتماعات وتحدٌث التحضٌر تشمل لتًا اإلضافٌة الخبراء المراجعٌن ألنشطة المجال ترك من البد بل

 البرنامج. مراجعة تقرٌر مسودة فقرات وصٌاغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

  الٌوم االول

1 9099 
الترحٌب والتقدٌر تقدٌم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فرٌق البرنامج-وتقرٌر التقٌٌم الذاتً( 

 المنهج الدراس0ً نقاش مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة 9039 2

 الطلبة من اجتماع مع مجموعة 11099 3

 كفاءة البرنامج0 جولة على المصادر 12039 4

5 14099 
اجتماع لجنة المراجعة0 تدقٌق الوثائق اإلضافٌة بما فٌها عٌنة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15099 
 أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة معكفاءة البرنامج0 اجتماع 

 

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واٌة ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16099 7

8 17099 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عٌنة من الخرٌجٌن واصحاب العمل والشركاء 

  )االخرٌن 

  الٌوم الثانً

9 8045 
قائد البرنامج0 ملخص لنتائج الٌوم األول ومعالجة اجتماع مع رئٌس المراجعة ومنسقها و

 الثغرات وتعدٌل جدول الٌوم الثانً ان لزم

 المعاٌٌر األكادٌمٌة للخرٌجٌن0 اجتماع مع أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة 9099 19

 فاعلٌة عملٌات ضمان الجودة وإدارتها0 اجتماع مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة. 19039 11

 لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واألمور التً تحتاج إلى معالجة.اجتماع  12099 12

 وقت حر لمتابعة ما ٌستجد من قضاٌا 14099 13

14 14039 
االجتماع األخٌر للجنة المراجعة0 اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذٌة 

 الراجعة الشفهٌة.

15 14039 
   الشفهٌة لمنسق المراجعة وأعضاء الهٌنة س المراجعة التغذٌة الراجعة ٌٌقدم رئ

 التعلٌمٌة

الختام 15099 16

 ( 1)جدول رقم 
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 يةنالميدا للزيارة النموذجي للجدول ومخطط التقرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل من

 

 المتابعة تقرير نموذج

 / قسم االعتماد الدولً و االعتماد االكادٌمً دائرة ضمان الجودة

 مإسسة0ال

 الكلٌة0

 البرنامج0

 تقرٌر المتابعة

 نم جزء وهو 29بتارٌخ____/____/____ جرت التً المتابعة زٌارة نتائج التقرٌر هذا ٌعرض .1

 عملٌات لتطوٌر المستمر الدعم توفٌر إلى الهادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعً ترتٌبات

 المستمر. والتحسن الداخلٌة الجودة ضمان

اض هذه المتابعة فً تقٌٌم مدى التقدم الحاصل فً البرنامج منذ اعداد تقرٌر مراجعة وتتمثل اغر .2

ن المعلومات والدعم للتحسن المستمر فً المعاٌٌر االكادٌمٌة وجودة التعلٌم مالبرنامج وتوفٌر المزٌد 

 العالً فً العراق.

 ٌؤت0ً على ما المتابعة هذه فً المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .3

 له المساندة المعلومات مع األكادٌمً للبرنامج الذاتً لتقٌٌما تقرٌر (1

 .األكادٌمً البرنامج مراجعة تقرٌر اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسٌن خطة (2

 األكادٌمً البرنامج مراجعة تقرٌر (3

 وجدت( )ان المإسسٌة االستراتٌجٌة والخطة العالً التعلٌم جودة مراجعة تقرٌر (4

 .المتابعة زٌارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافٌة (5

 باآلت0ً المتابعة هذه من إلٌها التوصل تم التً اإلجمالٌة االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. خطة بتطبٌق التعلٌمٌة( المإسسة )اسم فً األكادٌمً( البرنامج )اسم برنامج ٌقم لم/قام (1

 ما على البرنامج عةلمراج المٌدانٌة الزٌارة منذ المقدمة المإشرات فً الحسنة الممارسات تشتمل (2

 هو ات0 )اذكرها(.

 المستمر تحسٌنها خالل من معالجتها التعلٌمٌة المإسسة على ٌجب التً المهمة القضاٌا تتمثل   (3

 ال(. ام إلٌه تتطرق التحسٌن خطة كانت إذا ما وبٌن أذكرها) اآلت0ً فً للبرنامج األكادٌمً
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 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .5
 (أحق)المل
 0 التعلٌمٌة المإسسة اسم

 : األكادٌمً البرنامج لمراجعة األولٌة المٌدانٌة الزٌارة تارٌخ

 :زٌارة المتابعة تارٌخ

 :المتابعة تقرٌر تارٌخ

 التوقٌع                     الوظٌفً المسمى/الوظٌفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعٌن اسماء

 المستخدم الداخلً الجودة ضمان نظام األول0 الجزء

 االعشاء اٌّطٍٛة ارخبرٖ؟ ِالؽظبد (ٔؼُ؟ ) اٌغؤاي د

للبرنامج  الذاتًهل تم إنجاز تقرٌر التقٌٌم  1

 األكادٌمً؟
   

2 
هل تبٌن تقارٌر التقٌٌم الذاتً األخٌرة 

مقدار تحقٌق معاٌٌر إطار التقٌٌم و/او 

 التطرق إلٌها؟

   

لتحسٌن مستندة إلى هل هنالك خطة ل 3

 مراجعة خارجٌة وداخلٌة؟
   

هل توجد ثغرات مهمة لم ٌتم التطرق  4

 إلٌها؟
   

هل تتم مراقبة التقدم الحاصل فً تطبٌق  5

 خطة التحسٌن؟
   

هل من المتوقع ان ٌواجه تطبٌق خطة  6

 التحسٌن اي عقبات كبٌرة؟
   

7 
ما هو الزمن الذي تتوقع المإسسة التعلٌمٌة 

تحتاج إلٌه إلكمال التحسٌنات على ان 

 البرنامج؟

   

8 
ما هو الزمن الذي ٌتوقعه المراجعون ان 

إكمال التحسٌنات على البرنامج  ٌستغرقه

 بما ٌحقق المإشرات؟
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 الدسء الثاًٍ: الخحسي الوخحقق فٍ الوؤشراث

 اٌّؤششاد )أٔظش إٌٝ إؽبس اٌزم١١ُ(

ثٕٛد خطخ اٌزؾغ١ٓ )ث١ٓ 

ٌٍزٛط١بد  ِذٜ ِطبثمزٙب

اٌٛاسدح فٟ رمش٠ش ِشاعؼخ 

 اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ(

اٌّؼٍِٛبد اٌغذ٠ذح اٌّغزمبح 

 ِٓ ص٠بسح اٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ
 االعزٕزبط اٌؼبَ

 إٌّٙظ اٌذساعٟ

 اال٘ذاف ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

 اٌذساعٟ )اٌّؾزٜٛ( ساٌّمش

 اٌزمذَ ِٓ عٕخ ألخشٜ

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 رم٠ُٛ اٌطٍجخ

   

 اٌجشٔبِظ وفبءح

 اٌظٛسح اٌؼبِخ ٌٍطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ

 ٛاسد اٌجشش٠خّاٌ

 ٛاسد اٌّبد٠خّاٌ

 اعزؼّبالد اٌّٛاسد اٌّزبؽخ

 ِغبٔذح اٌطٍجخ

 ِؼذالد رخشط اٌطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ

   

 اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ

 ِؼب١٠ش ٚاػؾخ

 اعزخذاَ ِؼب١٠ش اٌم١بط إٌّبعجخ

 إٔغبص اٌخش٠غ١ٓ

 ِؼب١٠ش أػّبي اٌطٍجخ اٌّم١ّخ

   

 اداسح اٌجشٔبِظ ٚاٌؼّبْ

 اٌزشر١جبد اٌالصِخ إلداسح اٌجشٔبِظ

 اٌغ١بعبد ٚاإلعشاءاد اٌّزجؼخ

 اٌّالؽظبد إٌّٙغ١خ اٌّغّؼخ

 ٚاٌّغزخذِخ

 االؽز١بعبد اٌزؾغ١ٕ١خ ٌٍّٛظف١ٓ

 اٌزٟ ٠زُ رؾذ٠ذ٘ب ِٚؼبٌغزٙب

 إعشاءاد اٌزخط١ؾ ٌٍزؾغ١ٓ

 اٌّزجؼخ
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 ُن العولُتهعاَُر الوراخعت الٌاخحت وحقُ

 هعاَُر الوراخعت الٌاخحت

 اآلت0ً فً وتقٌٌمه األكادٌمً البرنامج مراجعة ترتٌبات فً الناجحة المراجعة معاٌٌر تتمثل .1

المواصفات  تتضمن التحسٌن قٌد او قائمة داخلٌة بؤنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج ٌكون ان .1

 اساسا الداخلٌة هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر التحسٌنو الذاتً التقٌٌم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

 .الخارجٌة للمراجعة قوٌا

 مناسبا. الخارجٌة المراجعة توقٌت ٌكون ان .2

 .الخارجٌة للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .3

 من0 كل قبل نم ادواإلعد التخطٌط فً بالتفاصٌل االعتناء ٌتم ان .4

  ًبالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبٌق فً تستمر بؤن 0دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌم 

 الخارجٌة. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعٌن التعلٌمٌة المإسسة

 الداخلٌة  المراجعة أنظمة تنتجها التً األدلة قاعدة تكون ان على ٌحرص المراجعة0 بؤن منسق

اٌة  تلبٌة ٌتم وأن الزائرٌن الخبراء للمراجعٌن المناسب الوقت فً متوافرة التقارٌر وإعداد

 مطلوبة. إضافٌة معلومات او إٌضاحات

 للمراجعة  سٌخضع الذي األكادٌمً للبرنامج الذاتً للتقٌٌم تقرٌرا توفر المإسسة التعلٌمٌة0 بؤن

 الخارجٌة.

 وإعداد  المقدمة الوثائق قراءة ذلك فً بما للزٌارة بالتحضٌر اٌقومو بؤن الخبراء0 المراجعون

 الزٌارة. إجراء فً بها التً ٌسترشد االولٌة التعلٌقات

 المشاركٌن بما جمٌع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبٌق فً تطابق هنالك ٌكون ان .5

 المستمرٌن. والتحسٌن للمراجعة وٌدعمها العملٌة وفلسفة رسالة ٌحترم

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ٌنم حوارا التعلٌمٌة المإسسة وممثلو المراجعون ٌعقد ان .6

 نظامً.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعٌن أحكام تكون ان .7

 صحة ما المإسسة تإكد وأن تقارٌرال وهٌكلة لمعٌار وفقا المناسب الوقت فً المراجعة تقرٌر اعداد ٌتم ان .8

 حقائق. من فٌه ٌرد

البرنامج  عن ومتوازنا تقدم راٌا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .9

 األكادٌمً.

 االعتبار وإعداد بعٌن وأخذها نتائجها بدراسة الخارجٌة المراجعة من االستفادة على قادرة المإسسة تكون ان .19

 اللزوم. عند للتحسٌن اقعٌةو خطة

 الخقُُن:

إلى وضع وتطبٌق اجراءات للتقٌٌم النظامً لجمٌع المراجعات دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً تسعى  .2

الخارجٌة للبرامج األكادٌمٌة التً تنظمها وسوف ٌطلب من المإسسة التعلٌمٌة ورئٌس المراجعة والمراجعٌن 

وستقوم دائرة ضمان الجودة و كل مراجعة خارجٌة عن طرٌق ملء استبٌان مقتضب.  المختصٌن ان ٌقوموا بتقٌٌم

 بتحلٌل المالحظات المنهجٌة كما سٌقوم عند الضرورة بمتابعة اٌة صعوبات تتم اإلشارة الٌها.  االعتماد االكادٌمً

وج بتقارٌر موجزة تظهر تفحص المالحظات المنهجٌة للخربدائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً كما ستقوم 

اهم الجوانب التطبٌقٌة لعملٌة المراجعة بما فً ذلك المستوٌات العامة للرضا الذي ٌبدٌه المشاركون، إضافة إلى 

 ن الممارسات الجٌدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 
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 قائوت هصطلحاث هراخعت البرًاهح األكادَوٍ

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 معان التقارٌر وإعداد والخارجٌة الداخلٌة المراجعة و/او الدلٌل هذا فً المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد

 وضعت التعرٌفات االتٌة لتلك المصطلحات0فقد ترد فٌه. وإلزالة االبهام  التً السٌاق حسب مختلفة

 الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 .والفلسفة والهندسة والطب كالرٌاضٌات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت ألكادٌمٌةا الحقول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبٌل على اإلنسانٌة فالدراسات الواسع0 المجال ذات الحقول تقسٌم ٌتم ما وغالبا

 مناهج تجمع وقد. والتصوٌر الجمٌلة الفنون منها منفصلة تخصصات على الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتارٌخ

 او الهندسة فً كالرٌاضٌات مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلٌن البرامج بعض

 .األعمال إدارة فً المحاسبة

 األكاديمية المعايير

 او المستوى على وتشتمل. خارجٌة مرجعٌة نقاط من باالستفادة التعلٌمٌة المإسسة تضعها محددة معاٌٌر هً
 فً استخدامها وٌمكن األكادٌمً البرنامج نم الخرٌجون ٌكتسبها التً والمهارات المعارف من األدنى دالح

 .والمراجع التقٌٌم

 االعتماد

 ان إثبات على مقدرتها لتؤكٌد تعلٌمٌة مإسسة او تعلٌمً لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنٌة المإسسة لدى وأن المقبولة اٌٌربالمع ٌفً( )او البرامج البرنامج ذلك

 .المعلنة للمعاٌٌر وفقآ المستمر وتحسٌنها األكادٌمٌة

 التحسين او العمل خطط

 سنة من ألكثر تطبٌقها ٌتم وقد المتوافرة. والتقٌٌمات األدلة فً النظر من المستمدة الواقعٌة التحسٌن خطط هً

 .التعلٌمٌة والمإسسة األكادٌمٌة والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها ٌجب هان إال واحدة

 الطلبة المقبولين

 للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فٌهم بمن أكادٌمً برنامج فً المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النقاط

 او حقل خرٌجً من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستوٌات العامة التوقعات المعٌارٌة العبارات تمثل

 بمقارنة تسمح الخارجٌة المرجعٌة فالنقاط. داخلٌة او خارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تكون وقد معٌن. موضوع

 الداخلٌة المرجعٌة النقاط اما والعالم. العراق فً له المماثلة بالبرامج أكادٌمً برنامج وجودة األكادٌمٌة المعاٌٌر

 معٌنة. زمنٌة فقرة خالل التوجهات لتحدٌد او األكادٌمٌة الحقول بٌن للمقارنة استخدامها فٌمكن
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 المجموعة

 تكون وقد. الداخلً ونظامها لرسالتها وفقا التعلٌمٌة المإسسة تخدمها التً المجتمع المحددة من الشرٌحة تلك هً
 .أنشطتها فً الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافٌا ةمحدد

 المقرر اهداف

 المقرر ٌكملون الذٌن الطلبة ٌحققها ان ٌنبغً التً المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبٌر ٌجب
 التعلٌمٌة. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقٌق فً تسهم ان وٌجب للقٌاس. وقابلة مهمة كمزاٌا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتدٌرها المإسسة التعلٌمٌة تصممها التً بؤكملها المنظمة التعلٌمٌة العملٌة هً

 إمكانٌة إلى افةباإلض الطلبة إنجازات والتعلم وتقوٌم التعلٌم وترتٌبات المحتوى من وتتؤلف المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلك فً بما ؛معٌنة لترتٌبات وفقا وخارجها الجامعة فً المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام

 والمٌدانٌة. ،والتدرٌبٌة ،والرٌاضٌة ،االجتماعٌة والدراسات الحاسوب، ودراسات

 )المهارات المكتسبة( التعلم الذاتي/ المستقل الموجه

 عن فً البحث والخرٌج الطالب تدعم والتً الدراسً بالمنهج المشمولة الشخصٌة لمهاراتل الفاعل التعزٌز هو
 والتعلم اإللكترونً التعلم التعزٌز أسالٌب وتشمل نها.م والتعلم واستٌعابها المنظمة وغٌر المنظمة الخبرات

 التعلم لدعم المستعملة دواتاأل ومن االنعكاسً. والتعلم والتدرٌب والواجبات المٌدانً والعمل والذاتً الشخصً

 التعلم وأدوات الذاتً التقٌٌم وتقارٌر الدورٌة السجالت الرسمٌة الدراسٌة المحاضرات الموجه خارج الذاتً

 إلى ذلك. وما التفاعلٌة

 التعليم االلكتروني

بالبرنامج  الخاصة للمواد األولً او الثانوي المكون المعلومات تقنٌة باستخدام إلكترونٌة التعلم بطرٌقة ٌكون قد

التحدٌد  على ٌشتمل وقد. االخرى والتعلم التعلٌم مناح فً داخال او بذاته مستقال ٌكون وقد المقرر. او األكادٌمً

 الذاتً. التقٌٌم عادة وٌتضمن الذاتً، االختٌار طرٌق عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف الذاتً

 المحاضرات او النصوص تحوٌل ٌعد وال عنه. والمسإولٌة التعلم فً ةالذاتٌ مستوى عامة بصورة وهو ٌزٌد

 .  إلكترونٌا تعلما ذاته بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكترونً إلى موقع الحالٌة

 الخارجي المقيم/التقييم

 عن مستقل رجًخا برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكادٌمً لبرنامج بتعٌن المإسسة قٌام هو
 .العلمٌة الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات فً والمتحققة الموضوعة األكادٌمٌة المعاٌٌر

 التقييم إطار

 قبل والزٌارة المٌدانٌة من الذاتً التقٌٌم اساس وٌشكل. األكادٌمٌة البرامج لتقٌٌم معٌارٌة بنٌة التقٌٌم إطار ٌوفر
 األكادٌمٌة الحقول جمٌع فً لالستخدام معد وهو األكادٌمً، مجالبرنا مراجعة وتقرٌر المختصٌن المراجعٌن

 .والخارجٌة الداخلٌة المراجعات ولتطبٌقه على التعلٌمٌة والمإسسات
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 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التً السٌاسات ضمن التعلٌمٌة للمإسسة الالزمة والتعلٌمات والنظم المبادئ هً

  مؤسسة التعليم العالي

 الجامعٌة الدرجة على الحصول إلى المإدٌة العالً التعلٌم برامج تقدم التً الجامعة او المعهد او الكلٌة هً

 .ذلك من أعلى درجة أٌة أو (/ دبلومالبكالورٌوس) األولى

 المطلوبة ملتعلا مخرجات

 تكون ان وٌجب خرجات.للم وفقا برامجها من التعلٌمٌة المإسسة ترٌدها التً بالمعرفة المتعلقة النتائج هً

 المناسب. بالمستوى الخارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تعكس وأن( قابلة للتقٌٌم) للقٌاس وقابلة مرتبطة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 اتباالحتٌاج فٌها الداخلة والعناصر التعلٌمٌة برامجها تحقٌق لضمان التعلٌمٌة المإسسة تعتمده الذي النظام هو
 المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام وٌتضمن المستمرٌن. والتحسٌن للمراجعة تخضع وأن المحددة

 والمعوقات القصور واوجه الجٌدة الممارسات وتحدٌد والتقٌٌم التقدٌم، إلى التصمٌم من للجودة محددة مواصفات

 السٌاسات لوضع للعملٌات النظامٌٌن نتحسٌالو والمراجعة والتعزٌز التحسٌن ومقترحات ومتابعة األداء، 

 التحسٌن المستمر. لدعم الفاعلة واألولوٌات واالستراتٌجٌات

 الوظائف/ العمل سوق

 الخرٌج ٌكون التً المجاالت من وغٌرها البحثً التوجه وذات والتجارٌة المهنٌة التوظٌف مجاالت توفر هو

 .  التخرج بعد فٌها للعمل مإهال

 الرسالة بيان

 بٌان الرسالة ٌعرض قد كما المجتمع. تنمٌة فً ودورها التعلٌمة المإسسة مهمة بوضوح ٌحدد موجز ٌانب هو
 االستراتٌجٌة. وأهدافها وقٌمها التعلٌمٌة المإسسة رإٌة حول موجزة مساندة بٌانات

 المختص المراجع

 نفس من لٌس لمعنً )اال انها الموضوع فً خبرة لدٌه الذي او اإلدارٌة والخبرة المهنً المستوى ذو هو شخص
 لضمان التعلٌمً البرنامج بمراجعة المساهمة ٌمكنه بحٌث المصالح، فً تضارب لدٌه ولٌس التعلٌمٌة المإسسة

 .االعتماد لغاٌات او والخارجٌة الداخلٌة الجودة

 األكاديمي البرنامج

 بعد ٌحصلون الذٌن الطلبة ٌقبل الذي ذلك بؤنه التعلٌمً البرنامج ٌعرف األكادٌمً البرنامج مراجعة لغرض

 .اكادٌمٌة درجة على بنجاح إتمامه
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 البرنامج اهداف

 )لضمان وتنفٌذها االستراتٌجٌة األهداف تطوٌر توجه بدورها والتً األكادٌمً البرنامج لتقدٌم العامة الغاٌات هً
 المطلوبة( النتاج تحقٌق أجل من بالعمل الطلبة قٌام من )للتؤكد المطلوبة التعلم ومخرجات األهداف( تحقٌق

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 حالة وفً العالً. التعلٌم مإسسات جمٌع فً التعلٌمٌة البرامج جمٌع على األكادٌمً البرنامج مراجعة تنطبق

 بالمراجعة. مشموال بؤكمله البرنامج ٌكون تعلٌمٌة مإسسة من أكثر تعلم فً التً البرامج

 :وهً العراق، فً البرامج راجعةلم اهداف ثالثة وهنالك 
فً الوزارة  األكادٌمً الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالً التعلٌم مإسسات )فً القرار صانعً تزوٌد -1

برامج  جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغٌرهم والطلبة األمور واولٌاء

 .مالتعل

 وتقٌٌم االلتزام والتحدٌات الجٌدة الممارسات حول بالمعلومات لٌةالداخ الجودة ضمان ر عملٌاتتطو دعم  -2

 .ن المستمرٌالتحس

 .والدولً اإلقلٌمً المستوى على العراق فً العالً التعلٌم سمعة تعزٌز  -3

 ضمان الجودة

 فقاو لكل برنامج تعلٌمً األكادٌمٌة المعاٌٌر تحدٌد لضمان الالزمة المإسسة التعلٌمٌة الوسائل فً تتوافر ان

 توقعات وتحقق مناسبة المعنٌة التحتٌة والبنٌة الدراسً المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدولٌةللمعاٌٌر 

 على قادرة التعلٌمٌة المإسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خرٌجٌها ٌمتلك وأن المعنٌة األطراف

 .التحسٌن المستمر

 منسق المراجعة

 المعلومات جمع فً للمساعدة األكادٌمً البرنامج مراجعة لتنسٌق التعلٌمٌة إسسةترشحه الم الذي هو الشخص
 .المعلنة المراجعة أسالٌب وتطبٌق وتفسٌرها

 التقرير

 .التعلٌمً برنامجه وتقٌٌمات األكادٌمً البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقارٌر

 التقييم الذاتي

 إلدارة داخلً نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معٌن أكادٌمً برنامج تقٌٌمب التعلٌمٌة المإسسة قٌام هو
 .الجودة وضمان

 الزيارة الميدانية

 المٌدانٌة الزٌارة وتستمر األكادٌمً. البرنامج مراجعة ضمن خارجٌن لمراجعٌن مختصٌن لها معد زٌارة هً

 .لذلك نموذجٌا (1وٌضم جدول ) ٌومٌن او ثالثة. لمدة عادة
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 الوصف

 او محددة مرافق او مقررات واٌة منه المطلوبة والمخرجات وبنٌته البرنامج ألهداف التفصٌلً الوصف هو

 .ومراجعته وتقدٌمه البرنامج لتصمٌم الالزمة المعلومات التوصٌف وٌوفر. فٌه داخلة موارد

 العالقة ذات الجهات

 حٌث من للمإسسة التعلٌمٌة االنشطة فً مشروعةال المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هً

 الفاعلة االستراتٌجٌة المراجعة عملٌة وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلٌة التعلٌم ومعاٌٌره جودة

 على المختلفة واهتماماتهم المعنٌة األطراف لمجموعات الدقٌق المدى وٌعتمد المعنٌة. األطراف مجموعات اهم

 النطاق. لتحدٌد عادة بدراسة المدى وٌتحدد. المحلٌة وظروفها التعلٌمٌة أنشطتها ومدى التعلٌمٌة المإسسة رسالة

 قالتحباال والطلبة الراغبٌن والخرٌجٌن الطلبة الحالٌٌن على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل

 الحكومٌة المعنٌة والراعٌن لوزاراتوا التوظٌفً وطاقم المإسسة التعلٌمٌة والوسط عائالتهم او امورهم واولٌاء.

 .وجدت المهنٌة إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغٌرهم

 الخطط االستراتيجية/  االستراتيجية األهداف

 تقوم واقعٌة خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمإسسة التعلٌمٌة الخاصة األهداف نم مجموعة هً

 تحقٌق إلى طرٌقها عن المإسسة تسعى التً الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة عومةالمد التقٌٌمات على

ٌه، التقدٌر والتكالٌف المسإول والشخص الزمنً واإلطار معالجتها ٌنبغً التً االمور الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتقٌٌم التقدم لمراقبة ترتٌبات تتضمن تنفٌذٌة خطة وترافقها

 حقُُن الطلبت

 لقٌاس التعلٌمٌة المإسسة بها تقوم التً األنشطة من وغٌرها االمتحانات تشمل التً اإلجراءات نم مجموعة هً
 الطلبة لتصنٌف وسٌلة التقٌٌمات توفر كما. ومقرراته األكادٌمً للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار
 وراء سعٌا ومهاراته الطالب لمعارف الحالً ىالمد تحدٌد إلى التشخٌصً التقٌٌم إلنجازاتهم ، وٌسعى وفقآ

 دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن المعلومات التكوٌنً التقٌٌم وٌوفر.  مناسب منهج اعداد

 فً الطالب لتحصٌل النهائً المستوى فٌحدد الشمولً التقٌٌم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب

 .األكادٌمً للبرنامج المعتمدة الساعات فً ٌدخل الذي المقرر ٌةنها عند او البرنامج

 تقييمات الطلبة

 األسالٌب أكثر نمو للمخرجات. تحلٌل مع قٌاسٌة بنٌة فً برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملٌة هً
 والهٌئات لكترونٌةاإل المإتمرات األخرى اآللٌات ومن واالستبٌانات، المسحٌة لدراساتااآلراء0  لجمع استخداما

 .األخرى واألوساط المجالس فً والتمثٌل المركزة العمل ومجموعات

 طرائق التعليم والتعلم

من  المطلوبة التعلم مخرجات قٌتحق على الطلبة لمساعدة التدرٌسٌٌن ٌستخدمها التً الطرائق مجموعة هً

 حالة ودراسة والندوات، التعلٌمٌة لساتكالج الصغٌرة المجموعات وتعلٌم المحاضرات، ذلك امثلة ومن المقرر.

 الطلبة لٌكتسببحثٌة  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول المعلومات تحلٌل كٌفٌة حول طالب لك

 وإجراء العملٌة المهارات الطلبة إلكساب العملٌة والجلسات المٌدانٌة، والرحالت ،والتقدٌم الذاتً التعلم مهارات

  او العروض او التقارٌر وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحلٌل على الطلبة لتدرٌب التجارب

 .الملصقات


