جامعة فيالدلفيا
كلية اآلداب والفنون
قسم التصميم الداخلي
الفصل الدراسي االول /السنة الدراسية 2019/2018
مخطط تدريس المـادة
الـمــــادة:الرسم الحر

رمز الماده /190201:اجباري

مستوى المادة:السنة الثانية

المتطلبات السابقة_ :

موعد المحاضرة:حثخ 10:00_08:10 -الساعات المعتمدة3:

معلومات خاصة بمدرس المــادة
االسم

ايمان محمد البطاينة

الرتبة

رقم المكتب

الساعات

األكاديمية

ومكانه

المكتبية

مدرس

كلية االداب والفنون

اتن ،ربع من الساعة

و المرسم الجامعي

 11-8صباحا

في عمادة شؤون
الطلبة

حد ،ثل من الساعة

البريد اإللكتروني

EBatineh@philadelphia.edu.jo

 11-10صباحا

وصف المادة:
تتناول هدة المادة التعرف على ددوا واامىا الر ىل ال ىر وطىر ا ىتادام ا وعمىل تمرتنىا لر ىل
الطبتعه ال تة والصامتة بطالقة و رتة وكدلك ر ل مشىاهد ماتلةىة لنمىادظ ت ىر ت ىا ال ركىة م ىتمدم مى
جوانب ال تام التومتة .

أهداف المادة :

 _1اكساب الطالب المهارة العملية وتطوير قدراته في الرسم والبناء
_2اكساب الطالب المهارة العملية في اظهار تدرجات الظل والنلور والمس لل المفةل لة
على العم ال ني .
 _3عرفة االساليب المفةل ة في رسم الحركة ن خسل اسةفدام االدوات المفةل ة
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مكونات المادة وطرق التدريس :
_1م اضرا وشرح ن ري كامل مو ع
_2تطبتقا وتمارت عملتة داال المر ل و ي البت (واجبا )
_2عرض داتا شو () DATA SHOW
_3دو تة م اندم ( مادة ن رته )
نتاجات التعلم:
 المعرفة العلمية والفهم
تطبيقللات عمليللة داخ ل المحارللرة لدراسللة ورسللم مركللات سللريعه للن دو اسللةفدام االدوات
الهندسية والةحرر نها .
 المهارات العقلية ( االدراك والتفكير)
التعرف عل التقنتا الماتلةة ي الر ل ال ر وادراك كتةتة تو تة ا وا تادام ا

مهارات التواصل (الشخصية واألكاديمية)
 -ن خسل التةب والمراج و ااري

وورة

 -ناقاة المواري واعطاء ال رصة البداء الرأي

توزيع العالمات
أدوات التقييم

العالمة

االمتحان األول
االمتحان الثاني
االمتحان النهائي
التقارير /المشاريع البحثية /االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/
المشاريع
المجموع

20
20
40

2

20
100

التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
 حقوق الطبع والملكية
 تجنب االنتحال
توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي

األسبوع
)(1

المواضيع األساسية والمساندة
التي ستغطى
المقد ة والةعريف بالمادة
وشرح عام وشرح عن االدوات
والقواعد االساسية للرسم الحر

)(2
الةدريب على اظهار النسبة والةناسب
في تتوين االشتال ال نية

)(3
الةدرب على كي ية اظهار الظ
والنور (طبيعه صا ةه )

)(4
ةابعة الةمارين

)(5
راعاة تتبير
ةابعه الةمارين
االشتال واالعمال ال نية

)(6
اال ةحا االول
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الواجبات الدراسية
والتقارير وأوقات
تسليمها

)(7

تمارين في اظهار المنظور بات
سليم

)(8
الةدرب على اظهار المس ل في
العم ال ني ( زجاج  ،ففار ،
قماش ....الخ )
)(9
)(10

ةابعة الةمارين
بدء الةمارين على رسم جسم
االنسا و ناظر الطبيعة الحية

)(11
اال ةحا الثاني
)(12
تطبيقات ولة باسةفدام االلوا
المائية لرسم الحيوانات وجسم
االنسا والطبيعه الحية
)(13
ةابعة الةمارين
)(14
واصلة الةمارين
)(15
اخةيار الطالب لموروع مر ليةم
تن يده باسةفدام امدى الفا ات الةي
تم الةدرب عليها(االخةيار
مر)اسةعدادا لس ةحا النهائي
)(16
االمتحان النهائي

اال ةحا النهائي
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تسليم البحث المةعلق بالمادة

الوقت المتوقع لدراسة المادة
معدل ما ت تاظ إلته الطالب م الدرا ة واالعداد للمادة ت اوي اعتت لكل م اضرة م
.

ئة الام ت دقتقة

سياسة الدوام (المواظبه)
ال ت مح للطالب بالتغتب دكثر م ( )%15م مجموع ال اعا

المقررة للمادة وبما تعادل  6م اضرا

وإذا غاب الطالب دكثر م ( )%15م مجموع ال اعا المقررة للمادة دو عذر مرضي دو
ق ري تقبله عمتد الكلتة ،ت رل م التقدل لالمت ا الن ائي وتعتبر نتتجته ي تلك المادة(صةراً) ،دما
إذا كا الغتاب ب بب المرض او لعذر ق ري تقبله عمتد الكلتة التي تطرح المادة  ،تعتبر من با ً
م تلك المادة وتطب علتة د كال االن اب.

المراجـع والكتب :
 _1اال ىىا الغامىىة للر ىىل ال ىىر _ تىىالتف م مىىد الدرات ىىة وعىىدلي المةتىىي _ مكتبىىة المجتمىىع العربىىي للنشىىر
والتوزتع 2011
_ 2تعلتل الر ل للمبتدئت _ابراهتل مرزو _ مكتبة اب

تنا للطباعه والنشر 2004

_3الةنو التشكتلتة _م تط الةنو _ دار المعارف بمصر .
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