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جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى

نمىرج سقم ( ) 29

كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية

قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم

جىصيف مقشس دساسٍ
 -2ثيبنبت المقشس
الشمز الكىدٌ:

اسم المقشس :

الفشقة  /المسحىٌ:

4014

تصميم النحت المعمارى

الرابعة ـ الفصل الدراسى األول /7102
7102

الحخصص :النحث
والحشكيل المعمبسي
والحشميم

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

 -2هدف المقرر :

ييدف الي تذويد الطالب بالمعارف والميارات الالزمة حول االتجاه االيجابي
لمفيوم دراسة الوحدات الزخرفية المعمارية المعقدة مثل االعمدة وتيجانيا
المختمفة والقباب الزخرفية والنافورات والمدفئات وابتكار حمول تصميميو و
تشكيمية جديدة وتنفيذىا بالطرق التكنولوجيا المستفاده من تكنولوجيا النحت
المعماري .أختيار أحدى ىذه العناصر

 -3المستهدف مه تدريس المقرر  :أن يكىن الطالب فى وهاية المقرر قادراً على:
أ -المعلىمات
والمفاهيم :

ة -المهبسات
الزهنية :

أ )0يعدد الوحدات الزخرفية المعمارية المعقدة (االعمده و تيجانيـا -قبـاب -نـافورات
– مدفئات)
أ )7يصف ىذه الوحدة الزخرفية البتكار أشكال جديدة مستوحاه منيا.
أ )3يحدد طريقة تشكيل ىذه الوحدة الزخرفية.

ب )0يقارن بين الحمول التصميمية لموحدات الزخرافيو المجسمو والتصميم المعمارى.
ب )7يجمع بين ىذه الوحدات المبتكره والتصميم المعمارى.
ب )3يقت ــرح التص ــميم المناس ــب (االعم ــده و تيجاني ــا -قب ــاب -ن ــافورات – م ــدفئات)
وتوظيفيا فى العماره الخارجيو.
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جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر :

د – المهبسات
العبمة :

ج )0يستنتج عنصر من العناصر الزخرافيو (االعمـده و تيجانيـا -قبـاب -ج)7
نافورات – مدفئات) وتحميميا من حيث الشكل والزخارف التى تحتوييا.
ج )3يؤدي تجارب تصميمية في تكوينات معبرة.
ج )4يتبــع الطــرق المختمف ـة فــي تصــميم الوحــدات الزخرافيــو مــن خــالل تجــارب
تصميميو.
د )0يشارك بين الزمالء في المناقشات الجماعية.
د )7يعرض الموضوعات بطريقة سميمة واضحة.
د )3يستخدم برامج الحاسب االلي في كتابة التقرير العممية.
املوضوع

 -4مححىٌ المقشس :

لاوبسعوع
أ

مجموع
الساعات

املحاضرة العملي

الفصل الدراس ي لاو أل

 -5أسبليت الحعليم
والحعلم
 -6أساليب التعميم
والتعمم لمطالب

التعريف بالتوصيف المقرر

1

4

2

2

مقدمة عن محتوى المقرر

2

4

2

2

تجميع ماده عممية عن المقرر

3

4

2

2

عرض الصور الخاصة بالموضوع

4

4

2

2

ومناقشو الصور الخاصة بالموضوع مع كتابو تقرير

5

4

2

2

يشمل التقرير تحميل التصميم

6

4

2

2

عمل اسكتشات توضح الفكرة المطموبة

7

4

2

2

تقييم منتصف الفصل الدراسى

8

4

2

2

متابعة العمل

9

4

2

2

تحميل الفكرة ووضعيا في تصميم

11

4

2

2

متابعة العمل

11

4

2

2

دراسة التصميم بالحجم المناسب وتنفيذه

12

4

2

2

متابعة العمل الفنى

13

4

2

2

إخراج العمل الفنى

14

4

2

2

التقييم النيائى 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 الطلبة الي مجموعات صغيره).
 )3-6مناقشات (ثفعيل الساعات اإلاكحبية)
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ذوى القدرات
المحدودة
 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة
ب -التوقيت

جـ  -توزيع الدرجات

 .-1ثكاليف وواجبات منزلية

 -2مناقشة وثقييم أداء صفي.
-3ثقييم مشروعات ثصميمية
الحقييم ( : )1كل أسبوع.
الحقييم (: )2ألاسبوع الثامن.
الحقييم ( : )3ألاسبوع الخامس عشر.
الحقييم النهائي ( اإلاناقشات )
ويقسم علي النحو الحالي:

%111

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

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

0) Kowalczyk Georges . la sculpture decorative
7) Stephe Callaway . the elements of style . London 7115
3) Judy A.Juracek . Architectural surfaces. NEW YORK
7115
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د -دوريات عممية
أو نش ارت  ...الخ
القائم بأعمال رئيس القسم العلمي :د /عرفة شاكر
الحاريخ 2118 / 2117 :

أسحار اإلاادة :د/

