الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واألعتمبد أغسطس 9002

جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى

نمىرج سقم ( ) 29

كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية

قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم

تىصيف مقشس دساسً
 -2ثيبنبت المقشس
الشمز الكىدي0011 :
التخصص :النحت والتشكيل

اسم المقشس  :تكنولوجيا النحت المعماري

الفشقة  /المستىي :الفرقةاألولى ،الفصل

الدراسى الثانى 7102 /7101

عذد الىحذات الذساسية  )3( :سبعبت مقسمة إلى نظشي ()9

عملً ()2

المعمارى والترميم

 -2هذف الوقرر :

يهدف الي تذويد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة لمعرفة الخامات واالدوات والمعدات
المستخدمة في النحت المعماري وتأسيس التذجه واالعمال التي تقوم عميها وكيفية عمل
كرانيش مستقيمة ودائرية و عمل دوالب الخرط وعمل الكور والبرامق واالحواض واقامة

السقاالت المختمفة
 -3الوسخهذف هي حذريس الوقرر  :أى يكىى الطالب فى ًهايت الوقرر قادراً على أى:
أ -الوعلىهاث والوفاهين :

أ)0-

يتعرف عمى االدوات والمعدات المستخدمة في النحت المعماري.

أ)7-

يتذكر الخامات المستخدمة وطرق صياغتها.

أ)3-

يشرح بعض العمميات التطبيقية مثل (أقامة السقاالت – تأسييس التذجية –
عمل الكرانيش والبرامق).

ة -المهبسات الزهنية :

جـ  -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر :
د – المهبسات العبمة :

 -4محتىي المقشس :

ب)0-

يستنتج الحمول التشكيمية لممشاكل التصميمية.

ب)7-

يوظف الخامات المناسبة الخاصة بكل عممية او تطبيق.

ب)3-

يقترح المراحل العممية لمتطبيق والعمل.

جي )0-يميز أنواع الخامات واالدوات والعمميات الخاصة لمتشكيل.
جي )7-يؤدي العمميات االولية المطبقة في النحت المعماري.
جي )3-يقيس البيانات والمعمومات االنتاجية لكل مرحمة.

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

لاسبوع مجموع
أ
الساعات

املحاضرة العملي
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الفصل الدراس ي لاولأ
إعالم الطالب بالتوصيف

1
2

3
3

2
2

1
1

الخامات المستخدمة فى النحت المعمارى

3

3

2

1

األدوات والمعدات المستخدمة فى النحت

4

3

2

1

تعريف المقرر

المعمارى
تأسيس التزجة

5

3

2

1

عمل الكرانيش المستقيمة والدائرية

6

3

2

1

مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف

7

3

2

1

الفصل الدراسى

أختبار منتصف الفصل الدراسى

8

3

2

1

دوالب الخرط وعمل الكور والبرامق

9

3

2أ

1

واألحواض

إقامة السقاالت

11

3

2أ

1

توظيف الخامات المناسبة لكل عممية

11

3

2أ

1

كيفية التعامل مع المشاكل التصميمية

12

3

2أ

1

متابعة كل مرحمة في العممية االنتاجية

13

3

2أ

1

المراجعة اانهائية قبل األختبار

14
15

3

2أ
أ

1

األختبار النهائى لممادة حسب الموعد المعمن
بجدول األمتحانات

 -5أسبليت التعليم والتعلم

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

 -6أساليب التعميم والتعمم
لمطالب

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

ذوى القدرات المحدودة
 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب المستخدمة

 -1هٌاقاشاث وأداء صفى

أ
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 -2إخخبار هٌخصف الفصل الذراسى.
 -3إخخبار ًهائيت الفصل الذراسى.
ب -التوقيت

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

جـ  -توزيع الدرجات

الخقيين ( : )3األسبىع الخاهس عشر.
هٌاقاشاث وأداء صفى
إخخبار هٌخصف الفصل الذراسى
تقييم نهائي
المجموع

% 71
%71
% 01
%011

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

0. Stagg w.d and pegg plastering, BSP professional books,
London 0323.
7. Taylor J.B-plasteing-lecturer in plastering at Bolton technical
colleges-second edition, george London,0311.
3. Wager, victor plaster casting for the student scoplptor 0393.

د -دوريات عممية
أو نشرات  ...الخ

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

أسحاذ املادة :د/

