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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 الفنون الجمٌلة كلٌة  / بغدادجامعة  لٌمٌةالمؤسسة التع .1

 قسم التصمٌم / االقمشة  القسم الجامعً / المركز .2

 D3المنظور /  اسم / رمز المقرر .3

 ٌومًدوام  أشكال الحضور المتاحة .4

 2018-2017سنوي /  الفصل / السنة .5

 ساعة عملً  120ساعة نظري /  30 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .6

 2018/ 2/ 22 هذا الوصف تارٌخ إعداد  .7

 :أهداف المقرر  -8

 فً الرسم المنظوري للتعبٌر عن افكارهم التصمٌمٌة باالسلوب المناسب. الطالب  تطوٌر وتنمٌة امكانٌات - أ

 المنظور ومصطلحاتة وقوانٌن وطرق رسمه المتعددة .توضٌح مفهوم  - ب

 ثالث لالشكال الثنائٌة .فً االحساس بالبعد الاكساب الطالب القدرة والمهارة  -ج     

كما وٌسهم نظرٌا وعملٌا ٌسهم فً تطوٌر مهارات الطالب وٌحاكً افكارة وتطلعاتة الوظٌفٌة منهاجا  مقرر تطبٌقً ٌحتوي على

  العملٌة فً تخصصة الدقٌق .  فً اٌجاد االفكار التصمٌمٌة وتطبٌقها فً جوانب الحٌاة فً تطوٌر قدرات الطالب

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -9

 االهداف المعرفٌة   -أ
 الفهم واالستٌعاب للمنظور ومجاالت استخدامه العملٌة فً التصمٌم .  -1
 اكتساب المعرفة والمهارة فً اٌجاد الحلول التصمٌمٌة واخراج االفكار. -2
 لجمالً للطالب فً استخدام معلوماته وتطبٌقها .التهذٌب للذوق الفنً وا -3

 االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب
 المهارة التقنٌة فً اساسٌات استخدام المنظور والرسم الثالثً وعملٌة التكوٌن الشكلً الثالثً االبعاد. -1
 مهارة استخدام االدوات الهندسٌة فً الرسم المنظوري . -2
 لخطوط المتداخلة والمتشابكة واستخراج االشكال الثالثٌة منها .مهارات التركٌز فً الرسم ل -3
 مهارات التفكٌك والتركٌب للفكرة التصمٌمٌة من خالل الرسم المنظوري .  -4
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 طرائق التعلٌم والتعلم      

 
على المقرر تطبٌقً ٌحتوي على محور نظري ومحور عملً وتتكون المادة العملٌة على تطبٌقات وعملٌات لمنهج علمً 

 وفق المفردة الموضوعٌة المطروحة وطرح تصمٌمات تخدم التخصص الدقٌق للطلبة وبٌان طبٌعتها الوظٌفٌة والشكلٌة . 
 

 طرائق التقٌٌم   -10    

 
, باالظافة الى المشاركة فً اعمال المعرض التطبٌقات الصفٌة الٌومٌة , وكذلك االختبارات الفصلٌة النظرٌة والعملٌة 

 سم .السنوي للق
 

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -ج
 حتى انجازة .الصبر والمثابرة فً اداء العمل لساعات متواصلة  على الطالب قدرة تطوٌر  -1ج
 المشاركة الجماعٌة فً اٌجاد الحلول التصمٌمٌة . -2ج
 ً .تنمٌة االفكار وتطوٌر المهارات الفكرٌة فً الرسم واالستنتاج الشكلً للعمل التصمٌم  -3ج

 

 طرائق التعلٌم والتعلم    -11 

 تطبٌقً مرتبط بواقع الحٌاة الٌومٌة لجذب الطالب الى موضوع الدرس دون االبتعاد  نحو على المحاضرة إدارة
 عن صلب الموضوع لتكون المادة مرنه قابله للفهم والتحلٌل .

 الجماعٌة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلٌف. 

 للواجبات الٌومٌة واالختبارات . ةالدرج من نسبة تخصٌص 
 

 طرائق التقٌٌم  -12  

 المسؤولٌة وتحمله الطالب التزام دلٌل الدرس قاعة فً الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث. الواجبات تقدٌم فً المحدد بالموعد االلتزام 

 والمهاري المعرفً والتحصٌل االلتزام عن والنهائٌة الفصلٌة االختبارات تعبر. 

 مهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (.ال -د 
 التقنٌة. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -1د
 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -2د
 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -3د
 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوٌر    -4د
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 بنٌة المقرر  -13

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 5 
تطوٌر المهارات فً النقد 

 والتحلٌل
مقدمة فً الرسم الثالثً 

 ومفهوم المنظور وطرق رسمه
 رٌن تقٌٌم تم نظري + عملً 

2 
5 

 تطوٌر فكرة تصمٌمٌة
قواعد رسم المنظور ذو نقطتً 

 تالشً
 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً  مكونات اللوحة المنظورٌة تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5 3

4 
قواعد رسم منظور ذو نقطتً  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5

 تالشً
 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً  رسم منظور المسطحات تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5 5

6 
رسم منظور المسطحات  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5

 المربعات والمسطٌالت
 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

7 
رسم منظور المسطحات  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5

 المثلثات والدوائر
 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

8 
رسم منظور ذو نقطة تالشً  تصمٌمٌةتطوٌر فكرة  5

 واحدة 
 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

9 
تطبٌق رسم المنظور ٌحتوي  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5

 على اشكال متعددة 
 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً  1نموذج   رسم لوحة متكاملة تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5 10

 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً  2رسم لوحة متكاملة نموذج  ٌةتطوٌر فكرة تصمٌم 5 11

12 
رسم  لوحة منظورٌة  تحتوي  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5

على مسطحات مربع 
 ومستطٌل ومثلث 

 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

13 
تطبٌقات فً رسم االشخاص  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5

 منظورٌا السلم المتالشً
  تقٌٌم تمرٌن نظري + عملً 

14 
تطبٌق فً رسم المانٌكانات  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5

 منظورٌا  
 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً  امتحان تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5 15

16 5 
قواعد رسم المجسمات فً  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة

 المنظور
 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً  لمجسمات فً المنظوررسم ا تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5 17

 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً  منظور نقطتٌن فً المجسمات  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5 18

 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً  تطبٌق رسم الهرم والمخروط تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5 19

 ٌم تمرٌن تقٌ نظري + عملً  تطبٌق رسم المكعب تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5 20

21 
تطبٌق رسم المكعبات بحركات  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5

 مختلفة
 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

22 
نموذج تطبٌق رسم االسطوانة  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5

1 
 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

23 
االسطوانة نموذج تطبٌق رسم  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5

2 
 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

24 
تطبٌقات فً رسم االشخاص  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5

 منظورٌا السلم المتالشً
 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

25 
تطبٌق فً رسم المانٌكانات  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5

 منظورٌا  
 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً  امتحان تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5 26
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 البنٌة التحتٌة   -14

 اليوجد  الكتب المقررة المطلوبة  -1

  المراجع الرئٌسٌة ) المصادر (  -2
, لمنظور , دار الكتب للطباعة والنشر اسماعٌل ابراهٌم الشٌخلً , ا 

   . 1999جامعة الموصل 

الكتب والمراجع التً ٌوصى بها )  - أ
  المجالت العلمٌة والتقارٌر, ...(

محً الدٌن طالو , المنظور الفنً وتطبٌقاتة فً مجالت الفنون التشكٌلٌة 
 2002والدٌكور , 

المراجع االلكترونٌة , مواقع االنترنت  - ب
... 

https://www.abjjad.com  

 
 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً -15

وكذلك االستفادة من المتغٌرات السنوٌة االخطاء التً ٌتعرض لها الطلبة, تعتمد خطة تطوٌر المقرر من خالل االستفادة من 
  التً تطرأ على المنظور نظرٌا وعملٌا . 

 
 

27 
تطبٌقات فً الظل والضوء  ٌمٌةتطوٌر فكرة تصم 5

 منظورٌا 
 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

28 
رسم لوحة منظورٌة تحتوي  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5

على مجسمات للمكعب 
 مزخرفة 

 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

29 
رسم لوحة منظورٌة تحتوي  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5

 على مجسمات كروٌة 
 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً 

 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً  تطبٌق لرسم زخرفة مجسمة   تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5 30

 تقٌٌم تمرٌن  نظري + عملً  االمتحان النهائً  تطوٌر فكرة تصمٌمٌة 5 31

https://www.abjjad.com/
https://www.abjjad.com/

