الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واألعتمبد1022/01020

نموذج رقم ( ) 21

جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى

كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية

قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم

توصيف مقرر دراسي
 -2بيانات المقرر
اسم المقرر  :تاريخ وتذوق النحت

الرمز الكودي1111 :

الفرقة  /المستوي :الفرقةاألولى،

الفصل الدراسى األول 1112 /1112
التخصص :النحت والتشكيل عدد الوحدات الدراسية  )4( :ساعات مقسمة إلى نظري ()1
المعمارى والترميم
التعرؼ عمى أنواع النحت المختمفة ،عارفا بتاريخ نشأة النحت وتطوره ،قاد ار عمى تذوقو.
 -1ىدؼ المقرر:
عممي ()1

 -3المستيدؼ من تدريس المقرر  :أن يكون الطالب فى نياية المقرر قاد اًر عمى أن:
أ )1-يشرح الفرؽ بين أعمال النحت وأعمال الفنون اآلخرى.
أ -المعمومات والمفاىيم :
أ )1-يوضح الفرؽ بين أنواع النحت المختمفة.
أ )3-يذكر تاريخ نشأة وتطور النحت حتى نياية العصور القديمة.
يستخمص العالقة بين أساليب النحت فى العصور القديمة والعوامل الحضارية
ب)1-
ب -المهارات الذهنية :
ب )1-يوصؼ ويحميل أعمال النحت القديم فى ضوء المعرفة بعناصر التشكيل والقيم النحتية.
جـ

-

المهارات

الخاصة بالمقرر :
د – المهارات العامة :

المهنية

جػ .)1-
جػ.)1-

يستخمص العالقة بين الخامات وطرؽ التنفيذ لتحقيؽ التعبير المطموب فى النحت

يتوصل إلى المصادر المناسبة لمرؤية الفنية لإلعمال النحتية

د )1-يقذم عروض حفاعليت.
د )2-يسخخذم شبكت األنخرنج.
د )3-يعول فى فريق

 -4محتوي المقرر :

لاوبسعوع مجموع
أ
الساعات

املوضوع

املحاضرة العملي

الفصل الذراس ي ألاول
إعالم الطالب بالتوصيؼ +تعريؼ النحت

1

4

2

2
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النحت بالنسبة لمفنون األخرى

2

4

2

2

أنواع النحت بالنسبة لمفراغ

3

4

2

2

أنواع النحت بناء عمى طريقة التنفيذ

4

4

2

2

النحت فى حياة اإلنسان

5

4

2

2

نشأة النحت فى عصور ما قبل التاريخ

6

4

2

2

النحت فى العصور التاريخية القديمة

7

4

2

2

أختبار منتصؼ الفصل الدراسى

8

4

2

2

العناصر التشكيمية فى النحت

9

4

2

2

11

4

2

2

الخط -المممس السطحى – اإلضاءة –
المون +الكتمة والفراغ -الزمن والحركة
مبادئ تنظيم العمل النحتى

11

4

2

2

القيم التشكيمية  +أساليب التعبير النحتى

12

4

2

2

تطبيقات النحت فى التصميمات الوظيفية

13

4

2

2

النحت والعمارة الداخمية والخارجية  +النحت

14

4

2

2

فى التصميم الداخمى
األختبار النيائى لممادة حسب الموعد المعمن

15

بجدول األمتحانات
 -5أساليب التعميم والتعمم

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

 )4-5إجراء بحىد
 )1-6محاضرة (ثفعيل الساعات املكحبية)
 -6أساليب التعميم والتعمم
)2-6جعليم جعاوني (ثقسيم الطالبة الي مجموعات صغيره).

لمطالب ذوى القدرات المحدودة
 -7تقويم الطــالب :

أ -األساليب المستخدمة

 -1هناقاشاث وأداء صفى
 -2إخخبار هنخصف الفصل الذراسى.
 -3إخخبار نهائيت الفصل الذراسى.

ب -التوقيت

الخقيين ( : )1كل أسبىع.
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الخقيين (: )2األسبىع الثاهن.
جـ  -توزيع الدرجات

أ -األساليب المستخدمة

الخقيين ( : )3األسبىع الخاهس عشر.
هناقاشاث وأداء صفى
إخخبار هنخصف الفصل الذراسى
تقييم نيائي
المجموع

% 11
%11
% 01
%111

 -1هناقاشاث وأداء صفى
 -2إخخبار هنخصف الفصل الذراسى.
 -3إخخبار نهائيت الفصل الذراسى.

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -مذكرات

مطبوعات من عروض المحاضرات hand outs

ب -كتب ممزمة

 عبد الرحمن المصرى ،وشوقى شوكينى ،فن النحت ،دار األمل  ،إربد ،األردن1991 ،

جـ  -كتب مقترحة

lincoln Rothschild, Sculpture through the ages, London,
1991
Harman Bondi, The Story of sculpture, London,1909.

د -دوريات عممية أو نشرات
 ...الخ

القائم بأعمال رئيس القسم العلمي :د /عرفة شاكر
الحاريخ2118/2117:

أسحار املادة :د/

