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ومىرج سقم ( ) 29
جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية
قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم
جىصُف مقشس دساسٍ
 -2ثُبوبت المقشس
الشمز الكىدٌ:

2113

اسم المقشس :
تاريخ وتذوق النحت

الحخصص :الىحث
والحشكُل المعمبسي
والحشمُم
 -2هذف الوقرر :

المستوى الثالثة  /الفصل الدراسى الثانى 3112 /3112

عذد الىحذات الذساسُة  )9( :سبعبت مقسمة إلً

وظشٌ ( )9عملٍ ()-

 يميز بين أساليب النحت فى الحضارات المتعاقبة منذ بداية التاريخ وحتى نياية العصور الوسطى.
 تذوق ونقد األعمال النحتية ،عمى خمفية مناقشة ونقد األعمال النحتية التاريخية

 -3المسحهذف مه جذسَس المقشس
أ -الوعلىهاث
والوفاهين :

الفشقة  /المسحىٌ:

أن َكىن الطبلت فً وهبَة المقشس قبدساً علً ان :

أ ) 1يشرح خواص كل أسموب من أساليب النحت الرومانسكى والقوطى واإلسالمى.

أ  )3يعرف بالعالقة الوثيقة بين النحت فى الطرز المحددة وعمارتيا .

أ  )2يحدد األثر الدينى عمى شكل كل من أساليب النحت فى ىذه الطرز.

ة -المهبسات
الزهىُة :
جـ -المهارات
المهنية الخاصة

بالمقرر :

ب  ) 1يستخدم السمات المشتركة بين أعمال النحت فى كل طراز عمى حدة.
ب  )3يربط بين العامل الدينى وأسموب النحت فى ىذه الحضارات.

ب  ) 2يقارن بين أحكام جمالية خاصة من المقارنة بين أساليب ىذه الحضارات.
ج  ) 1يميز رؤى شخصية ألعمال نحتية من تحميل أعمال ىذه الحضارات.
ج  ) 3يتعرف استاطيقيا لممصادر التشكيمية ألعمالو النحتية.
ج  ) 2يكتب محاوالت لشرح مزايا ومميزات األعمال النحتية فى كل طراز.
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د – المهبسات
العبمة :

د  )1ينظر نظرة غير متحيزة لمحضارات السابقة.
د ) 3يتخذ مفردات تشكيمية من الحضارات المتنوعة تنمى قدراتو التصميمية.
د )2يحقق الوحدة األسموبية فى أعمالو الفنية.

املوضوع

 -4مححىٌ المقشس :

ألاسبوع مجموع
الساعات
الفصل الذراس ي ألاول

إعالم الطالب بالحوصيف القرر
مقذمة باملنهج
جعريف النحت فى العصور الوسطى ألاوربية
النحت فى القرون املسيحية املبكرة

1
2
3
4

2
2
2
2

2
2
2
2

-

مقذمة عن الٌحج الروهاًضكً

5

2

2

-

العوامل التى أثرت على النحت الرومانسكى

6

2

2

-

مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف الفصل الدراسى

7

2

2

-

أخحبار منحصف الفصل الذراس ى

8

2

2

-

مقذمة عن الٌحج القىطً

9

2

2

-

العوامل التى أثرت على الٌحج القىطً

11

2

2

-

مقذمة عن الحضارة ألاسالمية

11
12
13
14
15

2
2
2
2

2
2
2
2

-

أثر العاهل الذيًٌ علً األصلىب الوخبع فً الٌحج
الٌحج والحفر فً العصر اإلصالهً

املراجعة قبل ألاخحبار النهائى
األختبار النيائى لممادة حسب الموعد المعمن بجدول األمتحانات

 -5أسبلُت الحعلُم
والحعلم

 )1-5هحاضرة
 )2-5حذريباث وحطبيقاث عوليت.
 )3-5هٌاقشاث وعروض حعليويت.

 -6أساليب التعميم
والتعمم لمطالب

املحاضرة العملي

 )4-5إجراء بحىد
 )1-6محاضرة (ثفعيل الساعات املكحبية)
)2-6جعليم جعاوني (ثقسيم الطلبة الي مجموعات صغيره).
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ذوى القدرات
المحدودة
 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة
ب -التوقيت

جـ  -توزيع
الدرجات

 -1هٌاقاشاث وأداء صفً
 -2إخخبار هٌخصف الفصل الذراصً.
 -3إخخبار ًهائيت الفصل الذراصً.
الخقيين ( : )1كل أصبىع.
الخقيين (: )2األصبىع الثاهي.
الخقيين ( : )3األصبىع الخاهش عشر.
هٌاقاشاث وأداء صفً
إخخبار هٌخصف الفصل الذراصً
تقييم نيائي ،الفصل الدراسى الثانى
المجموع

% 31
%31
% 01
%111

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -مزكشات
ب -كتب ممزمة
جـ  -كتب مقترحة

 عكاشت ،د .ثروث ،فٌىى العصىر الىصطً ،هىصىعت حاريخ الفي (العيي حضوع واألرى حري) الجزء الثاًً عشر ،دار صعاد الصباح ،القاهرة.1994 ، هيجل ،في الٌحج ،حرجوت جىرج طرايشً ،دار الطليعت للطباعت والٌشر،بيروث ،لبٌاى.1991 ، -ديواًذ ،م .س ، .الفٌىى اإلصالهيت ،حرجوت أحوذ هحوذ عيضً ،هراجعت وحصذير الذكخىر أحوذ فكري ،دار الوعارف ،القاهرة.1995 ،

 Bazin, Germain, A Concise History of World Sculpture, David & Charles, Newton Abbot, London, 1991.-

Bon, Hermann, The Story of Sculpture, Marshall Cavendish Books, London, 1969.

Canaday, John, What is Art?: An Introduction to Painting, Sculpture and Architecture, Hutchinson, London, 1991. -

Tucker, William, The Language of Sculpture, Thames and Hudson, London, 1994. -

-

د -دوريات عممية
أو نشرات  ...الخ

Wittkower, Rudolf, Sculpture: Processes and Principles, Peregrine Books, London, 1999.

 http://serdar-hizli-art.com/history_of_art/index.htmhttp://www.google.com.eg/images?client=qsbwin&rlz=2R3SPDA_enEG343&hl=en&q=Islamic+sculpture&um= 2&ie=UTF2&source=univ&ei=ITcjTbDkPMa92QPD55XABQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum= 2&ved=0C
C0QsAQwAA&biw=225&bih=465
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القائم بأعمال رئيس القسم العلمي :د /عرفة شاكر
الحاريخ2118/2117:

أسحار املادة :د/صبحى حسين

