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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 الكىدٌ3014 :

الفشقة  /المسحىٌ:

اسم المقشس :

الرابعة ـ الفصل الدراسى األول / 7102

تصميم النحت المجسم

الحخصص :النحث
والحشكيل المعمبسي
والحشميم
 -2هذف المقرر :

7102

عذد الىحذات الذساسية  )6( :سبعبت مقسمة إلً نظشٌ ( )-عملٍ
()6
التحضير لمشروع التخرج واإللمام بمعايير المنتج الوظيفى والوصول إلى تصور مبدئى
لمشروع التخرج من خالل نموذج مجسم

 -3المستهذف مه تذريس المقرر  :أن يكىن الطالب فى وهاية المقرر قادراً على:
أ -المعلىمات والمفاهيم
أ )0يعدد متطمبات وآليات التفاعل مع سوق العمل
:
أ )7يحدد جوانب متطمبات التصميم لممنتج الوظيفى
أ)4

يذكر اتجاهات التصميم

ة -المهبسات
الزهنية :

ب) 0

يطبق استخدام التأمل والخيال فى وضع االفكار

ب) 7

يربط بين االبداع واالبتكار فى توضيح افكاره

جـ  -المهارات

ج )0يربط بين القدرة التصميمية بجوانبها المتعددة جمالياً وظيفياً

ب) 4

المهنية الخاصة
بالمقرر :

د – المهبسات
العبمة :

يتناول التحميل واالستنباط لتنفيذ افكاره

ج )7يستخدم أساليب التنفيذ المالئمة

ج )4يختار الخامات المالئمة ألفكار التصميم

د )0القدرة عمى الحوار والتحميل
د )7العرض المالئم لمفكرة
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 -4مححىٌ المقشس:

ألاسبىع

املىضىع

مجمىع
الساعات

املحاضرة العملي

ألاولأ
الفصل الدراس ي أ
التعريف بالتوصيف المقرر

1

6أ

-

6أ

مقدمة عن محتوى المقرر

2

6أ

-

6أ

دراسة لمعايير الجمال لمشكل

3

6أ

-

6أ

متابعة العمل الفنى أ

4

6أ

-

6أ

تحديد القيم الوظيفية لممنتجات

5

6أ

-

6أ

متابعة العمل الفنى

6

6أ

-

6أ

عمل كروكيات تصميمية لمنتج وظيفى

7

6أ

-

6أ

تقييم منتصف الفصل الدراسى

8

6أ

-

6أ

متابعة العمل الفنى

9

6أ

-

6أ

اختيار أحد الدراسات وتنفيذها

11

6أ

-

6أ

متابعة العمل الفنى

11

6أ

-

6أ

تحضير العمل للتشطيب ألخراجه

12

6أ

-

6أ

متابعة العمل الفنى

13

6أ

-

6أ

إخراج العمل الفنى

14

6أ

-

6أ

لتقييم النهائى لمفصل الدراسى (المجنة الثالثية)

15

 -5أسبليت الحعليم
والحعلم

 (1-5محاطرة
 (2-5مناقشات وعروض جعليمية .
 ( 3-5ثمارين ثطبيقية.
 (4-5مشاريع ثطبيقية.

 -6أساليب التعميم

 )1-6محاطرة (ثفعيل الساعات اإلاكحبية)
 )2-6الحعليم الحعاوني (قسيم الطالبه الي مجمىعات صغيره).

والتعمم لمطالب
ذوى القدرات

المحدودة

 -7تقويم الطــالب :

 )3-6مناقشات (ثفعيل الساعات اإلاكحبية)

أ -األساليب
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 .-1ثكاليف وواجبات منزلية
المستخدمة

 -2مناقشة وثقييم أداء صفي.

-3ثقييم مشروعات ثصميمية

ب -التوقيت

التقييم ( : )1كل أسبىع.
التقييم (: )2األسبىع الثامه.
التقييم ( : )3األسبىع الخامس عشر.

جـ  -توزيع الدرجات

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

Brende Putnam ,The sculptures' way, ,0690.

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

أسحار اإلاادة :د/

