الهيئة القىمية لضمبن جىدة الحعليم واالعحمبد  -أغسطس 9002

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:

7014

الحخصص :النحث
والحشكيل المعمبسي
والحشميم
 -2هدف المقرر :

اسم المقشس :

الفشقة  /المسحىٌ:

تكنولوجيا النحت المعمارى

الرابعة ـ الفصل الدراسي األول 7102/ 7104

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

ييدف الي تزويد الطالب بالمعارف والميارات الالزمة حول االتجاه االيجابي لمعرفة
كيفية تنفيذ أعمال الجص الخارجي في الواجيات المعمارية-أعمال البياض-أعمال
الحجر الصناعي-النحت الشبكي وكيفية أستخدامو-المالمس الخشنة والناعمة.

 -3المستهدف مه تدريس المقرر  :أن يكىن الطالب فى وهاية المقرر قادراً على:
أ -المعلىمات
والمفاهيم :
ة -المهبسات
الزهنية :
جـ  -المهارات
المهنية الخاصة بالمقرر:
د – المهبسات
العبمة :

أ) 0
أ) 7
أ) 3

يشرح االدوات والمعدات المستخدم في التشكيل المعماري.
يحدد الخامات المستخدمة في الصب والتشكيل.
يصف الطرق العممية لمتشكيل واخراج النسخة.

ب )0يوظف الحمول التشكيمية في تصميم النحت البارز والمجسم.
ب )7يربط بين معرفة أنواع الخامات المستخدمة في التنفيذ وطرق التنفيذ.
ب )3يقترح أفضل طرق التشكيل والتنفيذ.
ج )0يختار الخامات المستخدمة في الوجيات وتطويرىا.
ج )7يــيدي تجــارب مص ـ رة مــن أعمــال الجــص الخارجيــة كوابيل-مقرنصــات-حش ـوات
زخرفية)
ج )3يميز الطرق المختمفة لمتنفيذ وتقيم كل مرحمة.
د )0يعمل في فريق.
د )7يدير الحوار وتقديم عروض شفوية.
د )3يقدر عمى المالحظة والتواصل والتحميل.
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املوضوع

 -4مححىٌ المقشس :

ألاسبوع مجموع
الساعات
الفصل الدراس ي ألاول

التعريف بالتوصيف المقرر

املحاضرة العملي

أعمال الجص الخارجية فى الواجيات

1
2
3
4

4
4
4
4

2
2
2
2

-

مقدمة عن النحت الشبكى

5

4

2

-

طرق النحت الشبكى

6

4

2

2

مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف الفصل

7

4

2

2

مقدمة عن محتوى المقرر
التعريف عن أعمال الجص الخارجية

الدراسى
أختبار منتصف الفصل الدراسى

8

4

2

2

أعمال األحجار الصناعية

9
11
11
12
13
14
15

4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

أساليب أعمال األحجار الصناعية
مقدمة عن المالمس فى النحت
السطوح ذات المالمس الخشنة
السطوح ذات المالمس الناعمة
المراجعة اانيائية قبل األختبار
األختبار النيائى لممادة حسب الموعد المعمن
بجدول األمتحانات

 -5أسبليت الحعليم والحعلم  )1-5محاضرة .
 )2-5ثذريبات وثطبيقات عملية.
 )3-5مناقشات وعروض جعليمية.

 -6أساليب التعميم
والتعمم لمطالب

ذوى القدرات المحدودة

 )4-5إجراء بحوث
 )1-6محاضرة (ثفعيل الساعات املكحبية)
)2-6جعليم جعاوني (ثقسيم الطالبة الي مجموعات صغيره).
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 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب المستخدمة

 -1مناقاشات وأداء صفى
 -2إخحبار منحصف الفصل الذراس ى.
 -3إخحبار نهائية الفصل الذراس ى.

ب -التوقيت

الحقييم ( : )1كل أسبوع.
الحقييم (: )2ألاسبوع الثامن.
الحقييم ( : )3ألاسبوع الخامس عشر.

\جـ  -توزيع الدرجات

مناقاشات وأداء صفى
إخحبار منحصف الفصل الذراس ى
ثقييم نهائي
املجموع

% 22
%22
% 62
%122

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

0. stagg w.d and pegg plastering, BSP professional books, London
0121.
7. taylor J.B-plasteing-lecturer in plastering at Bolton technical
colleges-second edition, george London,0144.
3. wager, victor plaster casting for the student scoplptor 0171.

د -دوريات عممية
أو نشرات  ...الخ
القائم بأعمال رئيس القسم العلمي :د /عرفة شاكر
الحاريخ 2218 / 2217 :

أسحار املادة :د/

