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 وموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

اىطاىة َٝنِ اىق٘ه تشنو ٍخرصش ، أُ اىَْظ٘س ٕ٘ ٍدَ٘ػح ٍِ اىق٘اػذ أٗ اىحي٘ه اىرٜ ذ٘صو 

ذحقٞق اىثؼذ اىثاىس أٗ اىؼَق اىزٛ ّشإذٓ ٗ ّشؼش تٔ ، ػيٚ عطح ٍغر٘ٙ رٛ تؼذِٝ فقظ ٗ اىٚ 

اىزٛ ّغَٞٔ اىي٘حح ، ٗ تَؼْٚ آخش أّْا ّرَنِ تاعرؼَاىْا ىريل اىق٘اػذ ٍِ اىرؼثٞش ػِ أألشناه ٗ 

  . اىَ٘اضٞغ اىرٜ ّشإذٕا حغة ٍ٘قؼٖا ٗ تؼذٕا ػْا ، ٗ ػالقح ذيل أألشناه تؼضٖا تثؼض
 
 
 
 

 اىفُْ٘ اىدَٞيحميٞح  / تغذادخاٍؼح  اىَؤعغح اىرؼيَٞٞح .1

 اىرصٌَٞ / فشع اىطثاػٜقغٌ  اىقغٌ اىداٍؼٜ / اىَشمض .2

 اىَْظ٘س اعٌ / سٍض اىَقشس .3

 دٛ ٍامظ ، اٗذ٘ماد 3 اىثشاٍح اىرٜ ٝذخو فٖٞا .4

 دٗاً سعَٜ أشناه اىحض٘س اىَراحح .5

 2018 - 2017عْ٘ٛ  اىفصو / اىغْح .6

 عاػح ػَيٜ 90عاػح ّظشٛ /  30 اىذساعٞح )اىنيٜ(ػذد اىغاػاخ  .7

 27/2/2018 ذاسٝخ إػذاد ٕزا اى٘صف  .8

 إٔذاف اىَقشس :-9

 .   ٗاىْٖذعٜ ٗاىزٗقٜ تاىَْظ٘س اىفْٜذؼضٝض اى٘ػٜ  - أ

 ادساك االشناه ٗاىْغثح ٗاىرْاعة - ب

 .ٍر٘اصّحتِٞ االشٞاء ٗتاىراىٜ ذؼَٞق اى٘ػٜ اىدَاىٜ ٗخيق شخصٞح رٗاقح اىرَٞٞض  -ج     

 
 
 إٔذاف اىَقشس :-9

 .   ٗاىزٗقٜ ٗاىْٖذعٜ تاىَْظ٘س اىفْٜذؼضٝض اى٘ػٜ  - خ

 ادساك االشناه ٗاىْغثح ٗاىرْاعة - ز

 .تِٞ االشٞاء ٗتاىراىٜ ذؼَٞق اى٘ػٜ اىدَاىٜ ٗخيق شخصٞح رٗاقح ٍر٘اصّحاىرَٞٞض  -ج     

 إٔذاف اىَقشس :-9
 
 
 



 

 ادجاىَٖاساخ اىخاصح تاىَ  -ب 

 اىصفٜاىرَشِٝ  –

  اى٘اخة اىثٞرٜ  –

  تحس ح٘ه اىَادج  –

 طشائق اىرؼيٌٞ ٗاىرؼيٌ

 ٗاألّشطح فٜ قاػح اىذسط . ٘اخثاخاى  -

 ٍغرَشج .ث٘ػٞح اعٍٝ٘ٞح  ٗاٍرحاّاخ   -

 اطالع اىطيثح ػيٚ اىَ٘اقغ اىنرشّٗٞح خاصح تاىَادج .  -

 طشائق اىرقٌٞٞ     
 فٜ قاػح اىذسط. رفاػو اىٍٜٞ٘اى -

 فٜ قاػح اىذسط.اى٘اخثاخ اىٍٞ٘ٞح   -

 فصيٞح ّٖٗائٞح  . اٍرحاّاخ -

 االٕذاف اىؼاٍح ٗاىرقَٞٞٞح

 . اىَقشس اىَ٘ػذ فٜ ٗذغيَٖٞا اى٘اخثاخ أداء ػيٚ ىيؼَو اىطاىة قذسج ذط٘ٝش  -

 ٗاىَْاقشح. اىح٘اس ػيٚ اىطاىة قذسج ذط٘ٝش  -

 اىرؼاُٗ اىدَاػٜ ػيٚ اىطاىة قذسج ذط٘ٝش  -         

 طشائق اىرؼيٌٞ ٗاىرؼيٌ     

ذطثٞقٜ ٍشذثظ ت٘اقغ اىحٞاج اىٍٞ٘ٞح ىدزب اىطاىة اىٚ  ّح٘ ػيٚ اىَحاضشج إداسج  -

 .ٍ٘ض٘ع اىذسط 

 .اىدَاػٞح ٗاى٘اخثاخ األّشطح تثؼض اىطاىة ذنيٞف  -

 ىي٘اخثاخ اىٍٞ٘ٞح ٗاالخرثاساخ . اىذسخح ٍِ ّغثح ذخصٞص  -

 

 طشائق اىرقٌٞٞ    

 .اىَغؤٗىٞح ٗذحَئ اىطاىة اىرضاً دىٞو اىذسط قاػح فٜ اىفاػيح اىَشاسمح  -

 ٗاىثح٘ز. اى٘اخثاخ ذقذٌٝ فٜ اىَحذد تاىَ٘ػذ االىرضاً  -

 .ٗاىَٖاسٛ اىَؼشفٜ ٗاىرحصٞو االىرضاً ػِ ٗاىْٖائٞح اىفصيٞح االخرثاساخ ذؼثش  -

 

 اىشخصٜ (. اىَٖاساخ  اىؼاٍح ٗاىَْق٘ىح ) اىَٖاساخ األخشٙ اىَرؼيقح تقاتيٞح اىر٘ظٞف ٗاىرط٘س
 

 اىرقْٞح. ٗعائو ٍغ اىرؼاٍو ػيٚ اىطاىة قذسج ذَْٞح  -

 اإلّرشّد. ٍغ اىرؼاٍو ػيٚ اىطاىة قذسج ذَْٞح   -

 اىَرؼذدج. اى٘عائو ٍغ اىرؼاٍو ػيٚ اىطاىة قذسج ذَْٞح  -

 .ٗاىَْاقشح اىح٘اس ػيٚ اىطاىة قذسج ذط٘ٝش  -

 
 
 



 تْٞح اىَقشس  - 10 

 األسبوع
السا

 عاث
 المطلوبتمخرجاث التعلم 

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع

 طريقت التعليم
طريقت 

 التقييم

 تقييم تمريه وظري + عملي ٍشحيح اىرصٌَٞ ٗاىرخطٞظ .ٍؼشفح اىَْظ٘س ٗذاسٝخٔ ٗذؼشٝفٔ 4 0

 تقييم تمريه وظري + عملي ٍشحيح اىرصٌَٞ ٗاىرخطٞظ .ٍؼشفح ق٘اػذ اىَْظ٘س 4 7

 تقييم تمريه وظري + عملي اىرصٌَٞ ٗاىرخطٞظٍشحيح  .ٍؼشفح ق٘اػذ اىَْظ٘س 4 3

 تقييم تمريه وظري + عملي ٍشحيح اىرصٌَٞ ٗاىرخطٞظ .ٍؼشفح ق٘اػذ اىَْظ٘س 4 4

 تقييم تمريه وظري + عملي اعرخذاً اىرقْٞاخ اىرصََٞٞح .ٍؼشفح خط٘اخ سعٌ اىَْظ٘س 4 5

 تقييم تمريه + عملي وظري اعرخذاً اىرقْٞاخ اىرصََٞٞح .ٍؼشفح خط٘اخ سعٌ اىَْظ٘س 4 6

 تقييم تمريه وظري + عملي اعرخذاً اىرقْٞاخ اىرصََٞٞح .ٍؼشفح خط٘اخ سعٌ اىَْظ٘س 4 7

 ذحذٝذ إَٞح اىَْظ٘س .اىشؼ٘س تإَٔٞح اىَْظ٘س 4 8

 ٍٗصادسٓ
 تقييم تمريه وظري + عملي

ذحذٝذ إَٞح اىَْظ٘س  ذؼاسٝف ْٕذعٞح اٗىٞح ىيَْظ٘س 4 9

 ٍٗصادسٓ
 تقييم تمريه وظري + عملي

ذحذٝذ إَٞح اىَْظ٘س  دساعح اىْظشٝاخ اىؼاٍح ىيَْظ٘س 4 01

 ٍٗصادسٓ
 تقييم تمريه وظري + عملي

ذحذٝذ إَٞح اىَْظ٘س  دساعح اىْظشٝاخ اىؼاٍح ىيَْظ٘س 4 00

 ٍٗصادسٓ
 تقييم تمريه وظري + عملي

ذحذٝذ إَٞح اىَْظ٘س  دساعح اىْظشٝاخ اىؼاٍح ىيَْظ٘س 4 07

 ٍٗصادسٓ
 تقييم تمريه + عملي وظري

ذحذٝذ إَٞح اىَْظ٘س  دساعح اىْظشٝاخ اىؼاٍح ىيَْظ٘س 4 03

 ٍٗصادسٓ
 تقييم تمريه وظري + عملي

ذ٘ظٞف االدٗاخ ىيرطثٞق  كيفية عرض ورسم االشكال من خالل اشعة المنظور 4 04

 اىؼَيٜ
 تقييم تمريه وظري + عملي

ذ٘ظٞف االدٗاخ ىيرطثٞق  المنظوركيفية عرض ورسم االشكال من خالل اشعة  4 05

 اىؼَيٜ
 تقييم تمريه وظري + عملي

 تقييم تمريه وظري + عملي امتحان الفصل االول 4 06

 تقييم تمريه وظري + عملي دراسة المفاهيم الخاصة بالمنظور والفن عالقة المنظور بفن الرسم والنحت 4 07

 تقييم تمريه وظري + عملي المفاهيم الخاصة بالمنظور والفندراسة  عالقة المنظور بفن الرسم والنحت 4 08

 تقييم تمريه وظري + عملي دراسة المفاهيم الخاصة بالمنظور والفن عالقة المنظور بفن الرسم والنحت 4 09

 تقييم تمريه وظري + عملي تطبيقات عملية وتصميمية دراسة خطوط االرض واالفق 4 71

 تقييم تمريه وظري + عملي تطبيقات عملية وتصميمية واالفقدراسة خطوط االرض  4 70

 تقييم تمريه وظري + عملي تطبيقات عملية وتصميمية دراسة خطوط االرض واالفق 4 77

 تقييم تمريه وظري + عملي تطبيقات عملية وتصميمية دراسة المساقط الهندسية 4 73

 تقييم تمريه وظري + عملي وتصميميةتطبيقات عملية  دراسة المساقط الهندسية 4 74

 تقييم تمريه وظري + عملي تطبيقات عملية وتصميمية دراسة المساقط الهندسية 4 75

تطبيقات مختلفة لرسم االشكال المسطحة والمجسمة  4 76
 من خالل قواعد المنظور

 تقييم تمريه وظري + عملي تطبيقات عملية وتصميمية

االشكال المسطحة والمجسمة تطبيقات مختلفة لرسم  4 77
 من خالل قواعد المنظور

 تقييم تمريه وظري + عملي تطبيقات عملية وتصميمية

تطبيقات مختلفة لرسم االشكال المسطحة والمجسمة  4 78
 من خالل قواعد المنظور

 تقييم تمريه وظري + عملي تطبيقات عملية وتصميمية

والمجسمة تطبيقات مختلفة لرسم االشكال المسطحة  4 79
 من خالل قواعد المنظور

 تقييم تمريه وظري + عملي تطبيقات عملية وتصميمية

 تقييم تمريه وظري + عملي ثاويامتحان الفصل ال 4 30

 

 
 البىيت التحتيت - 00

 



 
خاٍؼح  -مراب ٍْٖدٜ ألمادَٝٞح اىفُْ٘ اىدَٞيح  -اىَْظ٘س  الكتب املقررة  – 1

  أعَاػٞو اىشٞخيٜ -تغذاد 
خاٍؼح  -مراب ٍْٖدٜ ألمادَٝٞح اىفُْ٘ اىدَٞيح  -اىَْظ٘س  اىَشاخغ اىشئٞغٞح )  اىَصادس ( – 2

  أعَاػٞو اىشٞخيٜ -تغذاد 
احَذ صمٜ حيَٜ ، اىشعٌ اىْٖذعٜ ، ٍدَ٘ػح اىْٞو اىؼشتٞح ، اىطثؼح  اىنرة ٗاىَصادس اىَ٘صٚ تٖا  – 3

 . 2005االٗىٚ ، 

 /http://www.maioz.com -1 اىَشاخغ االىنرشّٗٞح  – 4

2- /helpx.adobe.com 

3- www.slideshare.net/elsayedelsman 
 
 
 
 

 خطح ذط٘ٝش اىَقشس اىذساعٜ – 12

 

ػيٚ أعاط اىَْٖح، ٗاىزٛ ٝرنُ٘ ٍنِ ٍدَ٘ػنح ٍنِ اىَقنشساخ اىذساعنٞح، ٗٝننُ٘ ىننو ٍْٖنا  اىرط٘ٝشٝرٌ 

.ٗٝرَحن٘س (content-centered planning modelٝؼرَنذ ػينٚ اىَحرن٘ٙ اىرؼيَٞنٜ )ٗخطح ذؼيَٞٞح ٍغرقيح تنٔ. 

ذصٌَٞ خطح اىَقشس ٗفقا ىَذخو اىَحر٘ٙ ػيٚ مٌ اىَ٘اضٞغ اىرٜ ْٝثغٜ ذضَْٖٞا ٍحرن٘ٙ اىَقنشس اىذساعنٜ، ٍٗنا 

 ىنو ٍ٘ض٘ع ٍِ ٍ٘اضٞؼٔ؟ ٗمٌ ٍِ اى٘قند ٝحراخنٔ ذنذسٝظ منو ٍْٖنا؟ فضنال ػنِ ٍنا ٕ٘ حدٌ اىَؼاسف ٗػَقٖا

 ٕٜ اىنرة ٗاىَشاخغ اىرٜ ٝحراخٖا ذذسٝظ ٕزٓ اىَ٘اضٞغ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maioz.com/

