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ًَىرض ()12
جايؼح /اكادًَُح :وصاسج انرؼهُى انؼانً
كهُح  /يؼهذ :انًؼهذ انؼانً نهفُىٌ انرطثُقُح –انرجًغ انخايظ
قغى :انرصًُى انذاخهً واألشاز
ذىصُف يقشس دساعٍ

 -1بيانات المقرر
انفشقح/انًغرىٌ :انصانصح
إعى انًقشس  :ذاسَخ انرصًُى
انشيض انكىدٌ3112:
انفصم انذساعً :األول
انذاخهً واألشاز "األوستً"
انؼاو انذساعٍ2018/ 2017:
انرخصص :انرصًُى انذاخهً واألشاز ػذد انىحذاخ انذساعُح 3:عاػاخ َظشٌ (  )1ػًهٍ( ) 2

 -2هذف
انًقشس:

 .1إكغاب انطانة انًفاْٛى ٔ انحمائك انًشتثطح تانٕصف انذلٛك ٔتًُٛح يٓاساخ انتفكٛش
انتحهٛه ٙانُالذ نألعانٛة ٔ انخصائص انفُٛح انًًٛضج إلَتاد ػصٕس يا لثم انُٓضح ٔ
ػصٕس انُٓضح فٗ كم يٍ أَزهتشا ٔ فشَغا.

 -3انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًقشس :

أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادسا ً ػهً :
1أٚ -زكش أعظ انتصًٛى انذاخهٗ ٔاألحاث ف ٙػصٕس انُٓضح ٔ يا لثهٓا(فٗ اَزهتشا
أ -المعلومات
ٔفشَغا)
2أٚ -غشد تاسٚخ تطٕس انتصًٛى انذاخهٗ ٔاألحاث ف ٙػصٕس انُٓضح ٔ يا لثهٓا.
والمفاهيم :
3أٚ -ششس انًصطهحاخ انخاصح تاألحاث ٔ انتصًٛى انذاخه ٙف ٙػصٕس انُٓضح ٔ يا لثهٓا
بٚ -1غتُتذ انؼاللح ت ٍٛانتصًٛى ٔ طثٛؼح اإلعتخذاو نًُتزاخ األحاث ٔ انتصًٛى انذاخهٙ
ف ٙػصٕس انُٓضح ٔ يا لثهٓا(فٗ اَزهتشا ٔفشَغا)
ب -المهارات
بٚ -2حهم اإلتتكاس ٔٚمٛى انٕظٛفح انزًانٛح ٔ انؼًهٛح انًخهٗ نهفشاؽ ٔاألحاث فٗ ػصٕس
انُٓضح ٔ يا لثهٓا(فٗ اَزهتشا ٔفشَغا)
الذهنية :
بٚ -3غتُثظ انؼاللح ت ٍٛانهٌٕ ٔ دالنتّ ٔ ػاللتّ تًغاحح ٔ طثٛؼح انًكاٌ فٗ ػصٕس
انُٓضح ٔ يا لثهٓا(فٗ اَزهتشا ٔفشَغا)
رـٚ -1حهم األشكال فٗ يفشداخ ٔػُاصش انتصًٛى انذاخهٗ ٔاألحاث فٗ ػصٕس انُٓضح ٔ
جـ  -المهارات
يا لثهٓا(فٗ اَزهتشا ٔفشَغا) إنٗ ػُاصشْا األٔنٛح ٔٚؼٛذ صٛاغتٓا.
دٚ -2حذد انطشص انتاسٚخٛح نهتصًٛى انذاخهٗ ٔاألحاث فٗ ػصٕس انُٓضح ٔ يا لثهٓا(فٗ
المهنية الخاصة
اَزهتشا ٔفشَغا) ٔٚمًٓٛا
بالمقرر:
رـٚ -3مشا انشعٕو انُٓذعٛح انخاصح تانتصًٛى انذاخهٗ ٔاألحاث نؼصٕس انُٓضح ٔ يا
لثهٓا(فٗ اَزهتشا ٔفشَغا)
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د – انًهاساخ
انؼايح :

دٚ -1ؼذ خطح نهمٛادج فٗ فشٚك ٔٚتزكى فٗ تٕصٚغ انًٓاو ٔعشػح اتخار انمشاس.
دٚ -2ؼذ انثحج انتطثٛمٗ ٔٚحهم انثٛاَاخ.
دٚ -3مذو انؼشض انفؼال ٔٚذٚش انًُالشاخ ٔانحٕاساخ
دٚ -4تزٔق انفٌُٕ فٗ انطشص انخاصح تؼصٕس انُٓضح ٔ يا لثهٓا(فٗ اَزهتشا ٔفشَغا)
ٔاألػًال انفُٛح.

 -4يحرىٌ انًقشس :
و

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

انًىضىع
ػشض ألهذاف انًقشس وذىصُفه ويحرىَاذه وياذى يٍ خطط انرحغٍُ ػٍ انؼاو
انًاضً
يقذيح ذاسَخُح ػٍ انطشص االَجهُضَح  +ششح طشاص انقىطً االَجهُضي +
ششح طشاصكىٍَ أٌ  +نىحاخ كىٍَ آٌ
ششح طشاص أل ذشثُُذَم  +نىحاخ طشاص أل ذشثُُذَم
ششح طشاص هُثهىَد  +نىحاخ هُثهىَد
ششح طشاص شُشاذىٌ  +نىحاخ شُشاذىٌ
ذقُُى انهىحاخ انرً َقذيها انطالب نًُارض يٍ انطشص االَجهُضَح  .يُاقشح انهىحاخ
انرً َقذيها انطالب نًُارض يٍ قطغ االشاز و يؼانجاخ انرصًُى انذاخهً فً انطشص
االَجهُضَح+يشاجؼح ياذى دساعره قثم االيرحاٌ نهُظشي
إيرحاٌ أػًال انغُح
يقذيح ذاسَخُح ػٍ انطشص انفشَغُح  +طشاص نىَظ  +13انهىحاخ
ششح طشاص نىَظ  + 14انهىحاخ
ششح طشاص نىَظ  + 15انهىحاخ
ذحهُم االشاز انفشَغً .طشاص نىَظ + 16يُاقشح فً انهىحاخ انرً َشعًها انطهثح
نًُارض يٍ قطغ االشاز و يؼانجاخ انرصًُى انذاخهً فً انطشص انفشَغُح
ششح طشاص االيثُش  +ششح يشاحم و يؼاَُش انقُاو تثحس جًاػً ػٍ انطشاصٍَ
انفشَغً و االَجهُضي
ذغهُى نىحاخ انطشاص انفشَغٍ  +يُاقشح انهىحاخ انرً َقذيها انطالب نًُارض يٍ
قطغ االشاز و يؼانجاخ انرصًُى انذاخهً فً انطشص انفشَغُح +يشاجؼح ياذى دساعره
اخرثاس َهائً (ايرحاٌ َهاَح انفصم انذساعٍ )

ػذد
انغاػاخ

يحاضشج دسط
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5أ-ػشٔض
 5ب -يُالشاخ ٔػشٔض تؼهًٛٛح
 -5أعانُة انرؼهُى 5د -يحاضشاخ
 5د -حم يشكالخ
وانرؼهى
-ٔ 5تًاس ٍٚتطثٛمٛح
 -ِ5إرشاء تحٕث
-٘5يشاسٚغ تطثٛمٛح

 -6أعانُة انرؼهُى
وانرؼهى نهطالب
6أ -يحاضشاخ ػٍ تفؼٛم طشٚك انغاػاخ انًكتثٛح
6ب -انتؼهى انتؼأَٗ ػٍ طشٚك تمغٛى انطالب إنٗ يزًٕػاخ صغٛشج تٓذف تحغ ٍٛيغتٕاْى
روي انقذساخ
انًحذودج
 -7ذقىَى انطــالب :
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أ -األعانُة
انًغرخذيح

أ -1تمٛٛى يششٔػاخ
تصًًٛٛحنٕحاخ ٚشتشن انطالب
فٗ تمذٔ ًّٚتمٛٛى آداء فصهٗ
لوحات الطراز الفرنسى و
الطراز اإلنجليزى
أ -2تكهٛفاخ ٔٔارثاخ يُضنٛح

أ -3يُالشاخ ٔتمٛٛى آداء فصهٗ
ألػًال ٔأتحاث انطالب
أ -4ايتحاٌ َظش٘ أػًال انغُح
َصفٗ
أ -5ايتحاٌ َظشٖ

ب -انرىقُد

جـ  -ذىصَغ
انذسجاخ

لتقييم

لتقييم

لتقييم

القدرة على تحليل و رسم عناصر و مفردات
االثاث فى الطراز الفرنسى  .مع تقييم
المهارات العملية و التقنية فى الرسم و
االخراج
القدرة على العمل الجماعى و جمع
المعلومات عن الطرازين الفرنسى و
االنجليزى من المصادر العلمية و عرضها
فى بحث
لذسج االعتٛؼاب انًؼشفٗ ٔانتحهٛم لطرازي
االنجليزى و الفرنسى

لذسج االعتٛؼاب انًؼشفٗ ٔانتحهٛم لطرازي
لتقييم
االنجليزى و الفرنسى

لذسج االعتٛؼاب انًؼشفٗ ٔانتحهٛم لطرازي
لتقييم
االنجليزى و الفرنسى
تمٛٛى يششٔػاخ تصًًٛٛح نٕحاخ
ٚشتشن انطالب فٗ تمذٔ ًّٚتمٛٛى آداء
دٔسٖ كم أعثٕع
ب -1التقييم 1
فصهٗ لوحات الطراز الفرنسى و
الطراز اإلنجليزى
األعثٕع انغاتغ
ب-2التقييم  2تكهٛفاخ ٔٔارثاخ يُضنٛح
يُالشاخ ٔتمٛٛى آداء فصهٗ ألػًال
األعثٕع األخٛش
ب-3التقييم 3
ٔأتحاث انطالب
ايتحاٌ أػًال انغُح َصف ٙاختثاس
األعثٕع انخايٍ
ب-4التقييم 4
شفٕٖ
ايتحاٌ َظشٖ
َٓاٚح انفصم انذساعٗ االٔل
ب-5التقييم5
%11

د -1تمٛٛى يششٔػاخ تصًًٛٛح كم يحاضشج فٗ
انهٕحاخ
د -2تكهٛفاخ ٔٔارثاخ يُضنٛح
د -3يُالشاخ ٔتمٛٛى آداء فصهٗ ألػًال ٔأتحاث
انطالب
د -4ايتحاٌ َظش٘ أػًال انغُح َصفٙ
د -5ايتحاٌ َظشٖ َٓاٚح انفصم انذساعٙ

%11
%61

انًزًٕع

%111

%11
%11

 -8قائًح انكرة انذساعُح وانًشاجغ :
َٓا فخش٘ ػثذ انغالو ،تاسٚخ انتصًٛى انذاخه ٔ ٙاألحاث األٔسٔت.2116 ،ٙ
أ -يزكشاخ
ملزمة معتمدة من مجلس المعهد ومجلس القسم.
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1- Jaun b. Lorente, "The Ultimate classical furniture" el Nuevo
ب -كرة يهضيح
mueble clasico", Idea book Publisher, 2001.
2- Cgris Van Uffelen, " French interior design", braun Publishing,
2010.
جـ  -كرة يقرشحح  -3ػثذ انهطٛف ػفٛفٗ – دكتٕس – تاسٚخ األحاث ٔانتصًٛى انذاخهٗ – اإلَزهٛضٖ – .1997
 -4حشٔخ ػكاشح – دكتٕس – يٕعٕػح تاسٚخ انفٍ :فٌُٕ ػصش انُٓضح – انشٔكٕكٕ –
يُظًح انَٕٛغكٕ– داس انغٕٚذٖ نهُشش ٔانتٕصٚغ – أتٕ ظثٗ2111-.
5- Morrand Annie – L'encyclopedie des styles- Marabout – Paris1969.
6- Ducher Robert – Caracteristiques des styles – Flammarion-Paris1988.67- Horold H. Hart – Chaires through the Ages – Dover Publications,
Inc, New York, 1977.
د -دوسَاخ ػهًُح  -1اُٚاط حغُٗ اتشاْٛى ػإَط – لٛى تاسٚخٛح ٔ تكُٛكٛح فٗ انتصًٛى انذاخهٗ انفشَغٗ فٗ
انمشَ ٍٛانغاتغ ػشش ٔ انخايٍ ػشش – سعانح يارغتٛش –كهٛح انفٌُٕ انتطثٛمٛح . 2001-
أو َششاخ ...
 -2اُٚاط حغُٗ اتشاْٛى ػإَط – دساعح فٗ انؼًاسج ٔ انتصًٛى انذاخهٗ ٔ األحاث انفشَغٗ
انخ
ػُذ كم يٍ نٕٚظ نٕفٕ  ،شاسل نٕتش ٔ ٍٚأَذس ّٚشاسل -دكتٕساِ – كهٛح انفٌُٕ انتطثٛمٛح
– رايؼح حهٕاٌ2119 -.
أعرار انًادج :أ .و.د َ /ها فخشٌ ػثذ انغالو

قائى تأػًال سئُظ يجهظ انقغى انؼهًٍ  :ا.و.د َ /ها فخشي ػثذ انغالو
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