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 /4طبيعة المقرر:
مطلوب تخصص )... ......( :مطلوب كلية ).... ......( :مطلوب جامعة).... ......( :
 /5وصف المقرر:
توصف الدراسة بانها تطوير الساليب الرسم المختلفة وإدراجها ضمن تخصصات الطالب.
 /6أهداف المقرر :OBJECTIVES
 /1تناول الخامات المختلفة الثراء القيم الجمالية واالبداعية واتساع افق الطالب فى الرسم الحر
 /2ادراج رؤية جديدة فى مجال الرسم الحر اتفاقا مع التخصصات المختلفة
-





 /3المساعدة فىتوظيف االمكانات الفنية المختلفة للطالب فى مجال التخصص.
 /4التعبير عن االفكار بصياغات فنية مبتكرة بواسطة الرسم لحل المشكالت الفنية فى مجال التخصص.
 /7مخرجات التعلم :EXPECTED LEARNING OUTCOMES
 /1رفع مهارات الطالب البنائية فى مجاالت الرسم المختلفة برؤية جديدة اتفاقا مع التخصص.
 /2االلمام والمعرفة باالساليب المختلفة للرسم والقدرة على التعبير من خالل انتاجه وانتاج اآلخرين.
 /8محتويات المقرر :CONTENTS
 -1مدخل :القدرةاالبداعية-ومفهوم الرسم المتخصص .وامثلة الساليب بعض الفنانين والخامات المستخدمة
 -2دراسات متطورة الساليب الرسم وتوظيغها ضمن تخصصات الطال ب،باستخدام الفحم
انواع الفحم * كيف نحمل قلم الفحم*انواع الورق –التظليل
 -3دراسات متطورة الساليب الرسم وتوظيغها ضمن تخصصات الطال ب الرسم بالفحم

 -4دراسات متطورة الساليب الرسم وتوظيغها ضمن تخصصات الطال ب الرسم بالباستيل

 -5د ارسا ااات متطورة السا اااليب الرسا اام وتوظيغها ضا اامن تخص ا اصا ااات الطال ب ا الرسا اام بالحبر انواع االحبار
المستخدمة* ريش التحبير * انواع الورق
 -6دراسات متطورة الساليب الرسم وتوظيغها ضمن تخصصات الطال ب الرسم بالحبر
الرصاااااى الى
 -7دراسااااات خارج االسااااتديو الحدائق العامة –المتاحف واالماكن التاريخية الخ من
استعمال (الفحم –الحبر الباستيل....الخ
 -8دراسات من الثراث والفلكلور الشعبى
 -9استمرار المعالجات التطبيقية للرسم
 -10مشروعات رسم دات صلة بالتخصص المرتبطة بالجانب البنائى واالنشائى واالسس الخ
 /9طريقة التدريس :Teatching Method
 -1المحاضرة المعتمدة على المعرفة للمدارس الفنية والتركيزعلى الممارسةالتطبيقية االسبوعية والدورية
 2دراساااااات خارج االساااااتديو الحدائق العامة –المتاحف واالماكن التاريخية -لتنمية قدرات الطالب على االدراك
البصرى وتنمية قدراتة التحليلية-والخيلية
 -3المتابعه والمناقشه والتحليل العمال الطالب داخل االستديو واعمال الواجب المطلوبة
. -4االستفادة من التقنيات الحديثة فى تدريس المقرر.
 /10طريقة التقويم :ASSESSMENT METHOD
اسااااتيفاء متطلبات المقرر من لعمال الفصاااال والتقويم المسااااتمر عن ةريق المتابعة واالرشاااااد والتوجيه والتحليل
والواجبات واالمتحان النهائى
درجة االعمال الفصلية  80 :درجة االمتحان 20 :
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