الهيئة القىمية لضمبن جىدة الحعليم واالعحمبد  -أغسطس 9002

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:
2014

الحخصص :النحث
والحشكيل المعمبسي
والحشميم
 -2هذف المقرر :

الفشقة  /المسحىٌ:
اسم المقشس :

تصميم النحت البارز

الرابعةـ الفصل الدراسى األول -4102
4102

عذد الىحذات الذساسية  )6( :سبعبت مقسمة إلً نظشٌ ( )-عملٍ
()6
يكتسب الطالب المعارف المرتبطة بتصميم النحت البارز الحر و الحديث و يؤدى
المهارات التشكيمية و يتجه اتجاها ايجابيا نحو تصميم النحت البارز لمجداريات الكبيرة.

 -3المستهذف مه تذريس المقرر  :أن يكىن الطالب فى وهاية المقرر قادراً على:
أ -المعلىمات
والمفاهيم :
ة -المهبسات
الزهنية :
جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر :

د – المهبسات
العبمة :

أ) 0
أ) 4

يذكر المدارس المختمفة لمنحت البارز فى العصر الحديث .
يعرف بعض التصميمات الجدارية من النحت البارز فى مصر .

ب) 0
ب) 4
ب) 3
ب) 2

يربط بين تصميم النحت البارز و العمارة.
يقترح حمول تصميمية لمنحت البارز لموحات الجدارية كبيرة الحجم .
يحمل جماليات القيم التشكيمية فى تصميم النحت البارز.
يربط بين المعرفة بعناصر التصميم و االستخدام لممنتج.

ج )0يجم ــل العناص ــر التش ــكيمية المرتبط ــة بالموح ــات الجداري ــة لمنح ــت الب ــارز
لصياغة النماذج التجريبية .
ج )4يؤدى الحمول التصميمية لممنتجات المنفذة من النحت البارز.
ج )3يؤدى الحمول التصميمية لموحات الجدارية من النحت البارز .
ج )2يحل مشكالت التكوين لموحات الكبيرة
د )0يعمل فى فريق .
د )4يقدم حمول وعروض شفوية.
د )3يستخدم االدوات التكنولوجية الحديثة.
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املوضوع

 -4مححىٌ المقشس :

ألاسبوع

مجموع
الساعات

املحاضرة العملي

الفصل الدراس ي ألاول
التعريف بالتوصيف المقرر

1

6

-

6

مقدمة عن محتوى المقرر

2

6

-

6

دراسة تشكيمية لمتصميمات الجدارية من النحت البارز

3

6

-

6

المصرية القديمة و تحميمها

دراسة لبعض تصميمات الجدارية من النحت البارز

4

6

-

6

فى مصر

 -5أسبليت الحعليم
والحعلم
 -6أساليب التعميم
والتعمم لمطالب
ذوى القدرات

المحدودة

وضل تصميم لوحة جدارية مقترحة

5

6

-

6

تجميل العناصر المرتبطة بالموحة الجدارية

6

6

-

6

كروكيات و الفحص والتحميل الفنى

7

6

-

6

تقييم منتصف الفصل الدراسى

8

6

-

6

وضل الحمول التصميمية ومناقشتها

9

6

-

6

حل مشكالت التكوين

11

6

-

6

ادارة حوار عام

11

6

-

6

عرض التصميم

12

6

-

6

دراسة الطرق العممية المناسبة لتنفيذ التصميم

13

6

-

6

تنفيذ الموحة الجدارية بمقياس رسم

14

6

-

6

التقييم النهائى لمفصل الدراسى (المجنة الثالثية)

15

 (1-5محاطرة
 (2-5مناقشات وعروض جعليمية .
 ( 3-5ثمارين ثطبيقية.
 (4-5مشاريع ثطبيقية.
 )1-6محاطرة (ثفعيل الساعات اإلاكحبية)

 )2-6الحعليم الحعاوني (قسيم الطالبه الي مجمىعات صغيره).
 )3-6مناقشات (ثفعيل الساعات اإلاكحبية)

-
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 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة

ب -التوقيت
جـ  -توزيع الدرجات

 .-1ثكاليف وواجبات منزلية

 -2مناقشة وثقييم أداء صفي.
-3ثقييم مشروعات ثصميمية
التقييم ( : )1كل أسبىع.
التقييم (: )2األسبىع الثامه.
التقييم ( : )3األسبىع الخامس عشر.تقييم وهائى (لجىة ثالثية)
الحقييم النهائي ( اإلاناقشات )
ويقسم علي النحى الحالي:

%111

 %41خاص بأسحار اإلاادة وثقسم علي اإلاعايير آلاثية :مناقشة وثقييم أداء صفي -ثقييم ثكاليف
وجبات منزلية
اإلاحابعة والحظىر
%8
%8
الذرسات
%8
الابحكار وألاصالة
%8
الذقة والجىدة
%8
ألاظهار و ألاخراج
 %61خص بلجنة الححكيم وثقسم علي اإلاعايير آلاثية :ثقييم مشروعات ثصميمية
%15
الذرسات
%15
الابحكار وألاصالة
%15
الذقة والجىدة
%15
الاظهار وؤلاخراج

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

0. 0 Relief Carving with Nora Hall ,Nora Hall, Publisher: Schiffer
Publishing Ltd (42 Dec 4100).

4. Relief Carving Treasury ,William F. Judt (Author), Publisher:
Fox Chapel Publishing; illustrated edition edition (Dec 0992).
3. Material World: The Modern Craft Bible ,Perri Lewis
(Author), Publication Date: 0 Nov 4104.
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2. -Geoffrey Clarke , stroud cornok – a sculptor′s manual- studio
vista – London – 0921

د -دوريات عممية
أو نشرات  ...الخ
القائم بأعمال رئيس القسم العلمي :د /عرفة شاكر
الحاريخ 2118 / 2117 :

أسحار اإلاادة :د/

