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 /4طبيعة المقرر:
مطلوب كلية )............( :مطلوب جامعة)..........( :
 /5وصف المقرر:
يتناول جانب استتتتتيراليةالت ليب الي تتتتتير و تطوير اليهالات و اليق لات الفنية ل ى الطالب فى مكوناتالرستتتت
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تنيية تطوير اليق لات و اليهالات الفردية فى اسلوب الرس .
 /7مخرجات التعلم :EXPECTED LEARNING OUTCOMES
أطر قادلة على استخ ام االسس فى الرس عيوما.
توظيف ادوات الرس اليختلفة ( االبعاد الي لوسه)
 /8محتويات المقرر :CONTENTS
 /1دلاسات العالقات والن ب واالحجام فى الي لكات البصرية (طبيعة صامته -نبات ..الخ
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