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نمىرج سقم ( ) 29

جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى

كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية

قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم

جىصيف مقشس دساسٍ
 -2ثيبنبت المقشس
الشمز الكىدٌ:

2114

اسم المقشس :

الفشقة  /المسحىٌ:

تاريخ وتذوق النحت

السنة الرابعة  /الفصل الدراسى الثانى/4112
4112

الحخصص :النحث
والحشكيل المعمبسي
والحشميم

عذد الىحذات الذساسية  )4( :سبعبت مقسمة إلً نظشٌ ( )9عملٍ ()9

 -2هذف انًقزر :






انزًييز ثيٍ األسبنيت انًخزهفخ نهُحذ ،فً يخزهف انعصىر كززاس إَسبًَ.
رذوق وَقذ األعًبل انُحزيخ ،عهً خهفيخ يُبقشخ وَقذ األعًبل انُحزيخ انزبريخيخ.
انًشبركخ انفعبنخ فً حزكخ انفٍ انًصزي انًعبصز.
رقذيى انشزح وانزفسيز نألعًبل انُحزيخ رًُيخ نهذوق انعبو نهًجزًع

 -3انًسزهذف يٍ رذريس انًقزر  :أٌ يكىٌ انطبنت فً َهبيخ انًقزر قبدراً عهً:
أ -انًعهىيبد
وانًفبهيى :

ة -المهبسات
الزهنية :

أ) 1
أ) 4
أ) 3

يشرح خواص كل أسموب من أساليب النحت الحديث والمعاصر.
يذكر األفكار التى بنى عميها أهم النحاتين المعاصرين اشكالهم النحتية.
يحدد العوامل المحمية المؤثرة فى أساليب النحاتين المصريين المعاصرين

ب )1يستخمص العوامل المشتركة بين أعمال النحت العالمى والمحمى المعاصر
ب )4يصنف أعمال النحت المصرى المعاصر بناء عمى اإلتجاهات الثقافية
ب )3يستخم ص رؤى شخصية ألعمال نحتية من تحميل األعمال المعاصرة
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جـ  -المهارات
المهنية الخاصة

ج )1يصنيف المعمومات المرتبطة بالمشروعات النحتية المشارك فيها.
ج )4يحمل اإلستاطيقى لممصادر التشكيمية ألعماله النحتية.
ج )3يكتب المقدمات التى تشرح مزايا ومميزات األعمال النحتية.

بالمقرر :

د – المهبسات
العبمة :

د )1ينظر فى التفاصيل وأثرها عمى الشكل العام.
د )4يربط بين الخب ارت المتماثمة فى كيانات جديدة
د )3يبنى الق اررات الجديدة عمى تحميل الخبرات المماثمة السابقة
املوضوع

 -4مححىٌ المقشس :

ألاسبوع مجموع
الساعات
الفصل الدراس ي ألاول

التعريف بالتوصيف المقرر
مقدمة عن محتوى المقرر
التعرف عمى المعنى المتغير لمنحت منذ عصر

1
2
3

4
4
4

املحاضرة العملي

2
2
2

-

النهضة األوربية وحتى القرن العشرين

ما قبل النحت الحديث :عصر النهضة -الباروك

4

4

2

-

والروكوكو -الكالسيكية الجديدة
من رودان إلى ماتيس

5

4

2

-

االنتقائية فى النحت

6

4

2

2

مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف الفصل

7

4

2

2

الدراسى
أختبار منتصف الفصل الدراسى

8

4

2

2

من التكعيبية إلى البنائية

9
11
11
12
13
14
15

4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

من المستقبمية إلى السيريالية
الصورة الحيوية
تشعب األساليب وشيوعها
النحت المصرى الحديث والمعاصر
المراجعة اانهائية قبل األختبار
األختبار النهائى لممادة حسب الموعد المعمن
بجدول األمتحانات
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 -5أسبليت الحعليم
والحعلم

 )1-5يحبضزح انزفبعهيخ
 )2-5رذريجبد ورطجيقبد عًهيخ.
 )3-5يُبقشبد وعزوض رعهيًيخ.

 -6أساليب التعميم
والتعمم لمطالب

 )4-5إجزاء ثحىس
 )1-6املحاضرات (ثفعيل الساعات املكحبية)
)2-6جعليم جعاوني (ثقسيم الطالبة الي مجموعات صغيره).

ذوى القدرات
المحدودة
 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة
ب -التوقيت

 -1يُبقبشبد وأداء صفً
 -2إخزجبر يُزصف انفصم انذراسً.
 -3إخزجبر َهبئيخ انفصم انذراسً.
انزقييى ( : )1كم أسجىع.
انزقييى (: )2األسجىع انثبيٍ.
انزقييى ( : )3األسجىع انخبيس عشز.

جـ  -توزيع
الدرجات

يُبقبشبد وأداء صفً
إخزجبر يُزصف انفصم انذراسً
تقييم نهائي ،الفصل الدراسى الثانى
المجموع

% 41
%41
% 01
%111

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