الهيئة القىمية لضمبن جىدة الحعليم واالعحمبد  -أغسطس 9002

نمىرج سقم ( ) 29

جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى

كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية

قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم

جىصيف مقشس دساسٍ
 -2ثيبنبت المقشس
الشمز الكىدٌ:

6014

اسم المقشس :
تكنولوجيا النحت المجسم

الحخصص :النحث
والحشكيل المعمبسي
والحشميم
 -2هدف المقرر :

الفشقة  /المسحىٌ:
ال اربعة ـ الفصل الدراسى األول /7102
7102

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

قادر عمى فهم ومعرفة األحجار الطبيعية والحفر عميها واألحجار الصناعية والعمل
بالخرسانة المسمحة وطرق استخدام آالت النحت

 -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 )0يعدد األدوات والمعدات المستخدمة فى التشكيل
أ )7يحدد الخامات المستخدمة فى التشكيل المجسم
أ )3يدرس الطرق العممية لمتشكيل وعمل المجسم
ب )0يصيغ الحمول التشكيمية فى النحت المجسم
ب )7يصيغ الحمول التشكيمية فى استخراج نسخة من خامات مختمفة
ب )3يدرس الطرق العممية لمتشكيل واخراج نسخة
ج )0يجمع المعمومات وتحميل النتائج والبيانات الخاصة بمواد المقرر
ج )7يستخرج وتنظيم النتائج فى كل مرحمة
ج )3يصمم مراحل التنفيذ

د)0
د)7
د)3
د)6

يقدر عمى اتباع التعميمات
يحل المشكالت الناتجة عن النحت المجسم
يدير الحوار
يعرف طرق عرض التصميم
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املوضوع

 -4مححىٌ المقشس:

ألاسبوع مجموع
الساعات
الفصل الدراس ي ألاول

التعريف بالتوصيف المقرر

الحفر عمى األحجار الطبيعية

1
2
3
4

4
4
4
4

2
2
2
2

-

التعريف باألحجار الصناعية

5

4

2

-

طرق عمل األحجار الصناعية وقوالبها

6

4

2

2

مراجعة قبل أختبار منتصف الفصل الدراسى

7

4

2

2

أختبار منتصف الفصل الدراسى

8

4

2

2

مقدمة عن الخرسانة المسمحة

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

مقدمة عن محتوى المقرر
التعريف باألحجار الطبيعية

العمل بالخرسانة المسمحة
التعريف طرق تكبير النحت
األدوات المستخدمة فى تكبير النحت
طرق تكبير النحت وآالته
المراجعة النهائية قبل األختبار
األختبار النهائى 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

املحاضرة العملي

 )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

 -1مىاقاشات وأداء صفى
 -2إختبار مىتصف الفصل الدراسى.
 -3إختبار وهائية الفصل الدراسى.

ب -التوقيت

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

جـ  -توزيع الدرجات

مىاقاشات وأداء صفى
إختبار مىتصف الفصل الدراسى
تقييم نهائي
المجموع

% 71
%71
% 41
%011

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

Brende Putnam ,The sculptures' way, ,0640.

د -دوريات عممية
أو نشرات  ...الخ
القائم بأعمال رئيس القسم العلمي :د /عرفة شاكر
الحاريخ 2118 / 2117 :

أسحار املادة :د/

