الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واألعتمبد أغسطس 9002

جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى

نموذج رقم ( ) 21

كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية

قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم

توصيف مقرر دراسي
 -2بيانات المقرر
الرمز الكودي0011 :
التخصص :النحت والتشكيل
المعمارى والترميم

 -7هدف المقرر :

اسم المقرر :تكنولوجيا النحت البارز

الفرقة  /المستوي :الفرقةاألولى ،الفصل

الدراسى األول 7102 /7102

عدد الوحدات الدراسية  )4( :ساعات مقسمة إلى نظري (  ) 3عممي ( )2
فهم ومعرفة كيفية التجهيز لمتشكيل بالطين ـ وكيفية أستخدام األدوات والعدد الالزمة
لذلك  ،وكيفية عمل كال من ( الطين المحروق  ، Terre Cottaتركيب الجبس ،
خميط الصب ،بالطة جصية والحفر فيها  ،القالب الجصى البارز)

 -3المستهدف من تدريس المقرر  :أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قاد اًر عمى أن:

أ -المعمومات والمفاهيم :

ب -المهارات الذهنية :

جـ  -المهارات

أ)0-

يعدد األدوات المستخدمة فى التشكيل

أ)7-

يحدد الخامات المستخدمة فى التشكيل

أ)3-

يشرح الطرق العممية لمتشكيل والصب

ب)0-

يصيغ الحمول التشكيمية فى إنتاج بالطة جصية

ب)7-

يعطى امثمة لمطرق العممية لمتشكيل واخراج نسخة جصية

جـ )0-يستخرج وينظم النتائج فى كل المراحل

المهنية الخاصة بالمقرر :

جـ )7-يصميم مراحل التنفيذ

د – المهارات

د )1-يقذم عروض حفاعليت.

العامة :
 -4محتوي المقرر :

د )2-يسخخذم شبكت األنخرنج.
د )3-يعول فى فريق
املوضوع

إعالم الطالب بالتوصيف

ألاسبوع مجموع
الساعات
الفصل الدراس ي ألاول
1

4

املحاضرة العملي

3

1
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مقدمة عن تكنولوجيا النحت البارز

2
3

4
4

3
3

1
1

األدوات والعدد الالزمة

4

4

3

1

الطين المحروق

5

4

3

1

تركيب الجبس وعمل خميط لمصب

6

4

3

1

مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف

7

4

3

1

التجهيز لمتشكيل بالطين

الفصل الدراسى

أختبار منتصف الفصل الدراسى

8

4

3

1

عمل بالطة جصية والحفر فيها

9

4

3

1

القالب الجصى البارز

11

4

3

1

الطرق العممية لمتشكيل واستخراج

11

4

3

1

نسخة جصية
الحمول التشكيمية في إنتاج بالطة

12

4

3

1

جصية
إستخراج النتائج لكل المراحل

13

4

3

1

المراجعة اانهائية قبل األختبار

14
15

4

3

1

األختبار النهائى لممادة حسب الموعد

المعمن بجدول األمتحانات

 -5أساليب التعميم والتعمم

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

 -6أساليب التعميم والتعمم
لمطالب
ذوى القدرات المحدودة
 -7تقويم الطــالب :

 )4-5إجراء بحىد
 )1-6محاضرة (ثفعيل الساعات املكحبية)
)2-6جعليم جعاوني (ثقسيم الطالبة الي مجموعات صغيره).
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أ -األساليب المستخدمة

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

ب -التوقيت

الخقيين ( : )1كل أسبىع.
الخقيين (: )2األسبىع الثاهن.

جـ  -توزيع الدرجات

الخقيين ( : )3األسبىع الخاهس عشر.
% 71
هناقاشاث وأداء صفى
%71
إخخبار هنخصف الفصل الذراسى
% 01
تقييم نهائي
%011
المجموع

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

0-Robert Dauson,Starting With Sculpture,0602.

7-Brule ANGERave,Sculpture in paper,0612.

د -دوريات عممية
أو نشرات  ...الخ

القائم بأعمال رئيس القسم العلمي :د /عرفة شاكر
الحاريخ2112/2112:

أسحاذ املادة :د/

