الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واألعتمبد أغسطس 9002

نموذج رقم ( ) 21

جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى

كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية

قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم

توصيف مقرر دراسي
 -2بيانات المقرر
الرمز الكودي0016 :
التخصص :النحت والتشكيل
المعمارى والترميم

 -1هدف المقرر :

اسم المقرر  :تكنولوجيا النحت المجسم

الفرقة  /المستوي :الفرقةاألولى ،الفصل

الدراسى الثانى 7108 /7107

عدد الوحدات الدراسية  )3( :ساعات مقسمة إلى نظري ( ) 1

عممي ()2

ان يكتسب الطالب المعارف المرتبطة بتكنولوجيا النحت المجسم و المهارات الالزمة
الهم الطرق المتداولة لتنفيذ ( دعامات التشكيل – طرق التشكيل االولية )

 -3المستهدف من تدريس المقرر  :أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قاد ارً عمى أن:
أ -المعمومات والمفاهيم:

أ)0-

يتعرف عمى الخامات ( الطين -الجبس – الشمع ) الخاصة بالتشكيل المجسم .

أ)3-

يذكر طرق التشكيل لمنحت المجسم .

أ)7-
أ)4-

ب -المهارات الذهنية :

جـ  -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر :

يعدد أنواع دعامات التشكيل .

يعدد انواع العدد و االدوات الالزمة لتشكيل النحت المجسم.

ب)0-

يستنتج العالقة بين كل خامة و أسموب تشكيمها فى النحت المجسم.

ب)7-

يحمل تقنيات دعامات التشكيل لمنحت المجسم.

ب)3-

يقارن بين طرق التشكيل بالطين و التشكيل بالشمع و التشكيل المباشر بالجبس

جـ )0-يؤدى بعض التجارب العممية لمقوالب الجصية و قوالب المطاط لمنحت المجسم.
ج ـ ـ )7-يش ــخض أفر ــل ط ــرق التش ــكيل لمنح ــت المجس ــم م ــن الط ــين و الش ــمع و الج ــبس
المباشر لمنحت المجسم .

جـ )3-يحل المشكالت الخاصة بأعمال ( دعامات التشكيل ) لمنحت المجسم .
د – المهارات العامة :

د )1-يقذم عروض حفاعليت.
د )2-يسخخذم شبكت األنخرنج.
د )3-يعول فى فريق
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 -4محتوي المقرر:

املوضوع

ألاسبوع مجموع
الساعات
الفصل الدراس ي ألاول

إعالم الطالب بالتوصيف

املحاضرة العملي

1
2
3
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

طرق التشكيل بالشمع

5

3

2

1

طرق التشكيل المباشر بالجبس

6

3

2

1

مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف

7

3

2

1

مقدمة عن تكنولوجيا النحت المجسم
شرح دعامات التشكيل المجسم

دعامات التشكيل المجسم

الفصل الدراسى
أختبار منتصف الفصل الدراسى

8

3

2

1

المقارنة بين طرق التشكيل بالطين

9

3

2

1

والتشكيل

بالجبس
حل

بالشمع

المشكالت

والتشكيل
الخاصة

المباشر
بدعامات

11

3

2

1

التشكيل لمنحت المجسم
عمل القوالب ( الجصية – قوالب

11

3

2

1

المطاط)
التعرف عمي العدد واالدوات الالزمة

12

3

2

1

لتشكيل النحت المجسم
استنتاج العالقة بين كل خامة وأسموب

13

3

2

1

تشكيمها
المراجعة اانهائية قبل األختبار
األختبار النهائى لممادة حسب الموعد المعمن
بجدول األمتحانات

 -5أساليب التعميم والتعمم

 )1-5هحاضرة.
 )2-5حذريباث وحطبيقاث عوليت.
 )3-5هناقشاث وعروض حعليويت.
 )4-5إجراء بحىد

14
15

3

2

1
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 -6أساليب التعميم والتعمم
لمطالب

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

ذوى القدرات المحدودة
 -7تقويم الطــالب :
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.
هناقاشاث وأداء صفى
إخخبار هنخصف الفصل الذراسى
تقييم نهائي
المجموع

% 71
%71
% 61
%011

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

0- Dorothy Arthur- modeling in clay – London- 0993
7- Charlotte speight – images in clay sculpture – London
3- Robert Dawson- practical sculpture – London- 0971
4- Robert Dawson- starting with sculpture – London- 0988
5- Lanteri Ed- modeling for armatures – 0914

6- Mario Molteni – The clay modeling handbook - 0996
د -دوريات عممية
أو نشرات  ...الخ

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

أسحاذ املادة :د/

