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

تىصيف يقسز دزاسي انفصم اندزاسي األول  -نهعبو انجبيعي ()3122/3122
 -1تٛاَاخ انًقشس
انشيض انكٕد٘ 3112

انرخصص :انضخشفح

اسى انًقشس  :ذصًٛى انًؼهقاخ ٔانهٕحاخ
انجذاسٚح

انفشقح  /انًسرٕ٘ :الثانية ـ/
ممتد

ػذد انٕحذاخ انذساسٛح َ ( 4 :ظش٘ (  ) --ػًه))4 ( ٙ

ذصًٛى انًؼهقاخ ٔانهٕحاخ انجذاسٚح انذاخهٛح ٔانخاسج ّٛتخاياخ األكشٚهك
ٔاالٚثٕكسٔ ٙانًٕصاٛٚك ٔخاياخ يخرهفح حذٚثح ٔيذ٘ إسذثاطٓا تانؼًاسج
ْ -3ذف انًقشس :
يٍ انُاحٛح انجًانٛح ٔانٕظٛفٛح.
ً
 -2انًسرٓذف يٍ ذذسٚس انًقشس :أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح انًقشس قادسا ػهٗ:
أ -انفٓى ٔانًؼشفح:

ب -انًٓاساخ انزُْٛح:

أ )1التعرف عمي أنواع الموحات الجدارية.
أ )2شرح وفهم أساسيات تصميم الموحات الجدارية.
أ )3التعرف عمي الخامات المستخدمة في الموحات الجدارية ومدي
ارتباطها بالتصميم.
ب )1ذحهٛم ًَارج انرصًًٛاخ يٍ انهٕحاخ انجذاسٚح ٔيذ٘ اسذثاطٓا
تانخاياخ انًسرخذيح.
ب )3اسرُاج ًَارج حهٕل ذصًًٛح يٍ انهٕحاخ انجذاسٚح.
ب )2انقٛاو تؼًم ذصًًٛاخ انهٕحاخ انجذاسٚح تخاياخ يخرهفح يُاسثح
نهرصًٛى.

ج -انًٓاساخ انًُٓٛح انخاصح ج )1ذًُٛح انًٓاساخ االتركاسٚح نرصًٛى انهٕحاخ انجذاسٚح.
تانًقشس:

د – انًٓاساخ انؼايح:

ج )3ػًم انرجاسب انؼًهٛح نرُفٛز انهٕحاخ انجذاسٚح .
جٚ )2سرؼًم ذقُٛاخ حذٚثح ف ٙانرصًٛى انًقرشح ذُفٛزِ ف ٙانهٕحاخ
انجذاسٚح
د )1تطوير معارفة ومهاراتة بالتعميم الدائم المستمر.
د )2التعامل مع وسائل االتصال الحديثة.
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د )3العمل كفريق في تنفيذ االعمال الجدارية.
األسجىع

عدد انسبعبد

 - 6أسانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى نهطالب رٖٔ
انقذساخ انًحذٔدج

4-1

أساسٛاخ ذصًٛى انهٕحاخ انجذاسٚح يٍ خالل ػشض نٕحاخ
جذاسٚح تاسرخذاو خاياخ يسرحذثح

8–5

ذحهٛم ًَارج نرصًًٛاخ يٍ انهٕحاخ انجذاسٚح الػًال نهفُاٍَٛ
يؼاصش + ٍٚذقٛٛى ( االسثٕع )8

-9
15

ٔضغ أفكاس ذصًًٛٛح نهًششٔع سقى ()2( ٔ )3انًقرشح نؼًم
ذصٕٚش جذاس٘ نرُفٛزِ ف ٙأحذ انًُشاخ انخاصح ٔانؼايح +ذقٛٛى
( االسثٕع )15

-16
32

اخرٛاس انُقُٛاخ انًُاسثح نهرصًٛى انًقرشح ذُفٛزج  +ذقٛٛى(
االسثٕع )33

-34
39

ذُفٛز انرصًٛى تاسرخذاو انرقُٛح انًُاسثح

21

االخشاج انُٓائ ٙنهًششٔع ٔيُاقشح االػًال( نجُح ثالثٛح )












يحبضساد
يُبقشبد وعسوض تعم ييخ
تًبزيٍ تطجيقيخ
حم يشكالد
يشبزيع تطجيقيخ
إجساء ثحىث
تجبزة يعًهيخ
شيبزاد ييداَيخ
انتعهى انتعبوَي
انتعهى اإلنكتسوَي



انعصف انرهُي
 يحبضساد (سبعبد يكتجيخ )
 يُبقش د وعسوض تعهيًيخ
 تًبزيٍ تطجيقيخ
 ح يشكالد
 يشبزيع تطجيقيخ
 إجساء ثحىث
 تجبزة يعًهيخ
 شيبزاد ييداَيخ
 انتعهى انتعبوَي
 انتعهى اإلنكتسوَي



انعصف انرهُي

☑
☑
☑
☑
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

يحبضسح

 - 5أسانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى

انًٕضٕع

تدزيت عًهى

 -4يحرٕٖ انًقشس:
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 – 7ذقٕٚى انطالب
إيرحاٌ شفٕ٘
ذقٛٛى يششٔػاخ ذصًًٛٛح
ذكانٛف ٔٔجثاخ يُضنٛح
يُاقشاخ ٔذقٛٛى أداء صفٙ
اخرثاس ػًهٙ
انًالحظح
انًقاتالخ
انرقٕٚى انشخص ٙنهطانة
يهف اإلَجاص

أ -األسانٛة انًسرخذيح

-

ب -انرٕقٛد

-

☐
☑
☑
☑
☐
☐
☐
☐
☐

يُاقشاخ ٔذقٛٛى أداء صف : ٙاالسثٕع 33 ، 15 ، 8
ذكانٛف ٔٔاجثاخ يُضنٛح  :أسثٕػٛا
َٓاٚح انؼاو انذساسٙ
ذقٛٛى يششٔػاخ ( نجُح ثالثٛح) :

انتقييى انُهبئي  %211ويقسى عهي انُحى انتبني :
 %01خبصخ ثأستبذ انًبدح ويتى تقسيًهب ثُبءاً عهى اآلتي:
(يُبقشبد وتقييى اداء صفي ( ،)%31تكبنيف وواججبد يُصنيخ )%31
انًتبثعخ وانحضىز
اندزاسبد
االثتكبز واألصبنخ
اندقخ وانجىدح
اإلظهبز واإلخساج

ج -ذٕصٚغ انذسجاخ

%2
%2
%2
%2
%2

 %21خبصخ ثهجُخ انحكى (نجُخ ثالثيخ نتقييى انًشسوعبد انتصًيًيخ َهبيخ انعبو اندزاسي) ويتى
تقسيًهب ثُبءاً عهى األتي:
اندزاسبد
االثتكبز واألصبنخ
اندقخ وانجىدح
اإلظهبز واإلخساج

%21
%21
%21
%21

 – 8قائًح انكرة انذساسٛح ٔانًشاجغ :
------------------------------------

أ – يزكشاخ
ب -كرة يهضيح

التذوق و جماليات الفنون  .يوسف خميفة غراب .العالمية لمفنون

-

جـ  -كرة يقرشحح

-

أمل عبد اهلل " التعبيرية الرمزية في الجداريات المعاصرة كاحد مداخل
التذوق الفني"
فاطمة درويش"العمارة والزخارف الشعبية كمدخل لمتواصل الثقافي بين
الشعوب "
مريم محمد فؤاد "إستخدام وحدات من التراث الشعبي المصري في
التصوير المصري المعاصر.

http://www.enviromentalmuseum.com
د -دٔسٚاخ ػهًٛح
أٔ َششاخ  ...انخ

يحًٕد أتٕ انؼضو "انسًاخ انًصشٚح ف ٙانرصٕٚش انًؼاصش"
سسانح ياجسرٛش.

أسرار انًادج  :أ.و.د .سايٛح فٕص٘ ػهٙ

انقائى تأػًال سئٛس يجهس انقسى انؼهًٗ  :أ.و.د /سايٛح فٕص٘ ػهٙ
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