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وصف وتفاصيل المقررات
 /1اسم المقرر باللغتين:
الرسم الحر6
Free Hand Drawing 6
الفصل الدراسي السادس

السنة.:األولى

 /2رقم ورمز المقرر:SUBJECT CODE & No: :
ART
321
فن
 /3ساعات المقرر:
محاضرة
1

عملي
3

متابعة
2

المجموع
6

الساعات المعتمدة
3

 /4طبيعة المقرر:
مطلوب كلية )......... ...( :مطلوب جامعة)..........( :
 /5وصف المقرر:
يوصففففففر الأنه عتمد يعىأت ظلى اومير اتماامات الألىلالة للطمب لى متاص الىللففففففل و النت ظلى ا اوص
اللامات الألىلالة و اكىساب الشللية الالهدية للطالب.
 /6أهداف المقرر :OBJECTIVES
 /1النت ظلى الهسم لى الأتمت الألىلالة
 /2اعزيز و اومير اتماامات الال ية الألىلالة للطمب لى متاص الىللل.
 /3الىعبيه ظن اتلاا علياغات ل ية مبىاه عواسطة الهسم لحل الأشامت الال ية لى متاص الىللل.
 /7مخرجات التعلم :EXPECTED LEARNING OUTCOMES
 -1اتسىالاد من الىتا ب الساعنة و المحنة لى الهسم واوميالها للالح الىللل.
 -2اكىساب الطمب الأىلهجين لى ع اء الشللية الأىالهد لى ا اوص الهسم.
 -3اإللأام عاألساليب و اإلاتاهات الألىلالة و الأىعتد لى متاص الهسم.
 /8محتويات المقرر :CONTENTS
 -1منتمة لى الهسم الىحضيهى (الهسم الىلطيطى األوص) كأتخل للهسم الأىللل.
 -2الهسم الىلطيطى(  – )1د اسات مهئية – ال سب  /اتحتام  /الالهاغ.
 -3الهسم الىلطيطى(  -)2الأممس و معلتة اتسطح الألىلالة لى الهسم.
 -4الهسم الىلطيطى ( -)3د اسة موضوظات من اللياص اعىأت ظلى الحهكة و اتيناع.
 -5د اسات خا ج اتسىتيو( الحتائق العامة – الأىاحر – الت اسات الأيتا ية).


 -6مممح من البيئة الأحلية (الألت يات).
 -7متخل اتاتاهات و اتساليب الالهدية لى الهسم.
 /9طريقة التدريس :Teatching Method
 -1شهائح العهض واتلمم.و البهامج الىوضيحية
 -2السبو
 -3مشا كة الطمب ع نت و احليل اتظأاص و النت ظلى الىعبيه.
 /10طريقة التقويم :ASSESSMENT METHOD
 /1الىنويم الأسىأه
 /2ال نت و الىحليل و م اقشة اتظأاص.
 /3أظأاص الاللل  %80اتمىحان %20
 /11مصادر ومعلومات المقرر :REFERENCES
* مذكرة االستاذ.
 .1جأاص الااشر – 1996م – عامو اما الالن الىشايلى -الناهه
 .2محأود امهه – 1996م – الىيا ات الال ية الأعاصه .
 .3ظبت الغ ى الشاص –  1404هـ – ملطلحات لى الالن و الىهعية الال ية – الهياض.
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