انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًبد

ًَىرج ()23
جايؼح  /أكادًٛٚحٔ :صاسج انرؼهٛى انؼانٙ
كهٛح  /يؼٓذ :انًؼٓذ انؼان ٙنهفٌُٕ انرطثٛقٛح -انرجًغ انخايس
قسى :انضخشفـــح

تىصيف يقشس دساسي انفصم انذساسي األول  -نهعبو انجبيعي ()3122/3122
 -1تٛاَاخ انًقشس
انشيض انكٕد٘0011 :
اسى انًقشس  :تصميم تكسيات زخرفية
انرخصص :انضخشفح

انفشقح  /انًسرٕ٘:األولى /ممتــد

ػذد انٕحذاخ انذساسٛح َ ( 2:ظش٘ ( ) --

ػًه) )2 ( ٙ

اكتساب الطالب لممهارات الالزمة لتصميم التكسيات الزخرفية باستخدام خامات مواد

ْ -2ذف انًقشس :

البناء الحديثة في العمارة الخارجية  .والتكسيات الزخرفية لوحدات البالط االسمنتي
لمشوارع واالرصفة وحمامات السباحة  .و التشكيل الزخرفي لمحوائط سابقة التجهيز ،
والعجائن االسمنتية الممونة.

 -3انًسرٓذف يٍ ذذسٚس انًقشس:أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح ذذسٚس انًقشس قادساً ػهٗ أٌ:
أ -انفٓى
ٔانًؼشفح:

أ )1يشرح أسس تصميم التكسيات الجدارية
أ )2يصف التكسيات الزخرفية لوحدات البالط االسمنتي
أ )3يشرح أسس العلوم المختلفة المتعلقة بالفن ومجال الزخرفة

ب -انًٓاساخ
انزُْٛح:

ب )1يطور مهارات التفكير االبتكاري والتشكيل الفني والتخيل
ب )2يجد الحلول التصميمية المتعددة والبدائل للتكسيات الزخرفية
ب )3يجيد مهارات التحول بين أساليب التعبير الفني المختلفة بحسب احتياج التصميم

ج -انًٓاساخ
انًُٓٛح
انخاصح
تانًقشس:
د – انًٓاساخ
انؼايح:

ج )1يطور المهارات العملية في الدراسات الفنية التي تمهد للتصميم
ج )2يستخدم التقنيات المختلفة للخامات الفنية والوسائل الحديثة
ج )3يطور التصميم الفني والتشكيل الزخرفي
د )1يناقش خطوات إتمام العمل الفني والتعديل أثناء العمل
د )2يستخدم الحاسب واألجهزة الحديثة والتقنيات المستحدثة
د )3يطبق نظم وأسس التصميم الخاصة بمجال تطبيقي معين

انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًبد

عذد انسبعبد

يحبضشح

1

انرؼشٚف تانًقشس ٔيرطهثاذّ ٔاْذافّ ٔيٓاساذّ

2

-

2

5-2

انرؼشف ػه ٙانركسٛاخ انجذاسٚح

8

-

8

11

-

11

األسجىع

انًٕضٕع

تذسيت عًهى

 -4يحرٕٖ
انًقشس:

كٛفٛح ػًم ذكسٛح صخشفٛح

11-6

 +ذقٛٛى نًا ذى ( االسثٕع ) 8
ٔضغ أفكاس ذصًًٛٛح نهًششٔع انًقرشح نؼًم
ذصٕٚش جذاس٘ نرُفٛزِ ف ٙأحذ انًُشاخ
انخاصح ٔانؼايح

12

-

12

14

-

14

22-24

ذُفٛز انرصًٛى تاسرخذاو انرقُٛح انًُاسثح

12

-

12

31

انرقٛٛى انُٓائ ٙيٍ خالل نجُح ثالثٛح

2

-

2

16-11

 +ذقٛٛى نًا ذى ( االسثٕع ) 15

اخرٛاس انُقُٛاخ انًُاسثح نهرصًٛى انًقرشح ذُفٛزج

23-11

 - 5أسانٛة
انرؼهٛى
ٔانرؼهى

 +ذقٛٛى نًا ذى ( االسثٕع ) 22












يحبضشاد
يُبقشبد وعشوض تعهيًيخ
تًبسيٍ تطجيقيخ
حم يشكالد
يشبسيع تطجيقيخ
إجشاء ثحىث
تجبسة يعًهيخ
صيبساد ييذاَيخ
انتعهى انتعبوَي
انتعهى اإلنكتشوَي



انعصف انزهُي
تًبسيٍ تطجيقيخ
 يحبضشاد (سبعبد يكتجيخ)
 يُبقشبد وعشوض تعهيًيخ
 تًبسيٍ تطجيقيخ
 حم يشكالد
 يشبسيع تطجيقيخ
 إجشاء ثحىث



 - 6أسانٛة
انرؼهٛى
ٔانرؼهى
نهطالب

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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رٖٔ
انقذساخ
انًحذٔدج






تجبسة يعًهيخ
صيبساد ييذاَيخ
انتعهى انتعبوَي
انتعهى اإلنكتشوَي



انعصف انزهُي
تًبسيٍ تطجيقيخ



☐
☐
☐
☐
☐
☐

 – 1ذقٕٚى انطالب
أ -األسانٛة انًسرخذيح

إيرحاٌ َظش٘
ذقٛٛى يششٔػاخ ذصًًٛٛح
ذكانٛف ٔٔجثاخ يُضنٛح
يُاقشاخ ٔذقٛٛى أداء صفٙ
اخرثاس شفٕ٘
اخرثاس ػًهٙ
انًالحظح
انًقاتالخ
انرقٕٚى انشخص ٙنهطانة
يهف اإلَجاص
ذكانٛف ٔٔجثاخ

ب -انرٕقٛد

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

يُضنٛح  :االسجىع 33 / 26 / 2

انتقىيى انشخصي نهطبنت  :اسجىعيب

ذقٛٛى يششٔػاخ ذصًًٛٛح

( يٍ خالل نجُخ ثالثيخ)  :االسجىع 41

انتقييى انُهبئي  %211ويقسى عهي انُحى انتبني
 %51خبصخ ثأستبر انًبدح وتقسيًهب ثُبءاً عهى اآلتي:

ج -ذٕصٚغ انذسجاخ

(تكبنيف وواججبد يُضنيخ ،)%31
(تقىيى شخصي نهطبنت )%31

%2
انًتبثعخ وانحضىس
%2
انذساسبد
%2
االثتكبس واألصبنخ
%2
انذقخ وانجىدح
%2
اإلظهبس واإلخشاج
 %71خبصخ ثهجُخ انحكى وتقيى تقسيًهب ثُبءاً عهى األتي:
%26
انذساسبد
%26
االثتكبس واألصبنخ
%26
انذقخ وانجىدح
اإلظهبس واإلخشاج %26

(تقييى َهبيخ انعبو )%71

انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًبد

 – 8قائًح انكرة انذساسٛح ٔانًشاجغ :
أ – يزكشاخ

--------------------------------

ب -كرة يهضيح

االسجىَىييكس فٍ انتصًيى نشاحخ وسفبهيخ انجشش –احًذ وحيذ
يصطفى – يشكض يعهىيبد اسجىَىييخ انتصًيى – 3121

جـ  -كرة يقرشحح

ثالثٛح االتذاع انًؼًاس٘  :أ.د /ػه ٙسافد  ،أسرار انؼًاسج جايؼح انقاْشج

د -دٔسٚاخ ػهًٛح
أٔ َششاخ  ...انخ
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أسرار انًادج  :أ.و.د سٓٚاو حهًٗ شهثٙ
انقائى تأػًال سئٛس يجهس انقسى انؼهًٗ  :أ.و.د /سايٛح فٕص٘ ػهٙ

