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  الفنون والتصميم :الكلية 

  التصميم الجرافيكي:القسم 
  ( 1)رسم : عنوان المقرر

  

 وصف المساق 
حخىاَل ٌزي انمادة سعم ما ٌغمى بانمُدٌم انثابج ، ٌَخمثم فً ثالد مشاحم مه سعم انىمارج انجبصٍت بذأ مه انقىاع ، مضَساً بانشأط 

  .(سامً انقشص)انكامم ثالثً اإلبؼاد َاوخٍاءاً بانجزع 
 

 اهداف المساق 
فٍم انقُاوٍه األعاعٍت نىبائٍت َجً اإلوغان مه ححهٍم ٌىذعً إنى وبائٍت انذسجت انهُوٍت فً انشكم ري انهُن انُاحذ َمخؼذد  -1

 . انذسجاث 

انفٍم انبصشي نخكٌُه سأط اإلوغان ثالثً األبؼاد َححهٍهً انٍىذعً َحشكت انذسجت انهُوٍت ػهى األعطح حبؼاً نقُاوٍه انظم  -2

 . َانىُس 

سعم انجزع انبششي َمؼشفت حشكٍبٍت انخششٌحً َبىاي انٍىذعً َبىائٍت انذسجت انهُوٍت ، مغ فٍم ػالقخً ككخهت داخم فشاؽ َانزي  -3

 .ٌفضً انى حؼهه انطانب سعم انُجً انبششي َانجزع َانجغذ انحً فً مشاحم مخقذمت 
 

 : مخرجات التعلم

دساعاث اعكخشٍت َحخطٍطاث عشٌؼت نبىاء انشكم َمؼشفت ػالقخً ككخهت داخم انفشاؽ َحقغٍماحً انذاخهٍت  -1

 .َمه ثم ػمم طٌُم ٌخمثم بخحهٍم انقىاع ػهى انصؼٍذ انٍىذعً َانذسجت انهُوٍت مه صاٌَت وظش َاحذة 

ٌخم  (فً ػمم انقىاع)نهشأط انكامم ثالثً األبؼاد َبىفظ انطشٌقت انغابقت  (اعخكشاف)ػمم حخطٍطاث  -2

 . بؼذٌا ػمم سعم طٌُم األمذ 

، سامً انقشص ، ٌخم  (انجبصً)ػمم حخطٍطاث َاعخكشاف راث طبٍؼت بىائٍت ٌىذعٍت نهجزع انبششي  -3

 . بؼذٌا ػمم سعم طٌُم األمذ ، نهمُضُع وفغً 

دساعاث اعكخشٍت َحخطٍطاث عشٌؼت نبىاء انشكم َمؼشفت ػالقخً ككخهت داخم انفشاؽ َحقغٍماحً انذاخهٍت  -4

 .َمه ثم ػمم طٌُم ٌخمثم بخحهٍم انقىاع ػهى انصؼٍذ انٍىذعً َانذسجت انهُوٍت مه صاٌَت وظش َاحذة 

ٌخم  (فً ػمم انقىاع)نهشأط انكامم ثالثً األبؼاد َبىفظ انطشٌقت انغابقت  (اعخكشاف)ػمم حخطٍطاث  -5

 . بؼذٌا ػمم سعم طٌُم األمذ 

، سامً انقشص ، ٌخم  (انجبصً)ػمم حخطٍطاث َاعخكشاف راث طبٍؼت بىائٍت ٌىذعٍت نهجزع انبششي  -6

 . بؼذٌا ػمم سعم طٌُم األمذ ، نهمُضُع وفغً 

دساعاث اعكخشٍت َحخطٍطاث عشٌؼت نبىاء انشكم َمؼشفت ػالقخً ككخهت داخم انفشاؽ َحقغٍماحً انذاخهٍت  -7

 .َمه ثم ػمم طٌُم ٌخمثم بخحهٍم انقىاع ػهى انصؼٍذ انٍىذعً َانذسجت انهُوٍت مه صاٌَت وظش َاحذة 
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 :  هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

Class participation Lecture, 

Oral inquiry 

Introduction to 

Macroeconomics 

A1 3 1 

Oral ;Participation 

Homework: Text 

exercises 

(1.4,1.7,1.11,3.3) 

pages515 &517 

 

Lecturing 

discussion 

Chapter - 4: 

Measuring 

GDP 

and Economic 

Growth 

 

A1,B1,

D1 

3 2,3 

     4 

     5,6 

     7 

     8,9 

     10 

     11,12 

     13 

 

 المراجع 
1. Drawing and Sketching, Stan Smith. 
2. Drawing on the right side of the brain, Betty Edwards> 
3. Portrait Drawings, Matesse. 
4. Old Masters Portraits, James Spero. 
5. Portrait Drawing, Johns Sargent 
6. The Drawings of Daumies and Millet, Bruce Laughton. 

 
 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول   

 االمتحان الثاني   

 االمتحان الشفهي   

 عرض تقديمي   

 االمتحانى النهائي  50 حسب تقييم الجامعي 

 


