انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انزعهٍى واالعزًبد

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

رىصٍف يقشس دساسً انفصم انذساسً األول  -نهعبو انجبيعً ()3122/3122
 -1تٛاَاخ انًقشس
انشيض انكٕد٘3111:

اسى انًقشس :ذصًٛى انًؼهقاخ ٔانهٕحاخ
انجذاسٚح

انرخصص :انضخشفح

ْ -2ذف انًقشس :

انفشقح  /انًسرٕ٘:الثالثة /االول

ػذد انٕحذاخ انذساسٛح َ(3 :ظش٘ ( ) --

ػًه) ) 3( ٙ

اكساب الطالب مهارات البحث عن الشخصية المصرية في األعمال التشكيمية من
خالل أعمال الفنانين الرواد والتعبير عن الروح والوجدان المصري في العمل الفني.

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

ب -انًٓاساخ انزُْٛح:

ج -انًٓاساخ انًُٓٛح انخاصح
تانًقشس:

أ) 1
أ) 2
أ) 3
ب) 1
ب) 2
ب) 3

يعدد أعمال الرواد في الفن التشكيمي المصري.
يعدد أعمال الرواد في الفن التشكيمي األوروبي.
يحدد المدارس الفنية والمعاصرة والتعرف عميها
يقوم بعمل دراسات من البيئة المصرية لمتعرف عمى رؤية جديدة.
يصل إلى أفكار متعددة ومبتكرة من خالل التجارب التصميمية.
يطوع هذه األفكار إلى تصميميات تخدم البيئة المصرية.

ط )2يعمل تصميمات برؤية جديدة.

طٌ)3جًع يىضىعبد يزُىعخ رخذو انعًهٍخ انزصًًٍٍخ.
طٌ)4جذ حهىل يجزكشح نًشبكم انزصًٍى وانخبيبد.

د – انًٓاساخ انؼايح:

دٚ )1ؼشض االفكاس ٔانرصًًٛاخ تصٕسج يثركشج.
دٚ )2ؼًم ف ٙفشٚق .

انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انزعهٍى واالعزًبد

األسجىع

عذد انسبعبد

يحبضشح

1

انًٕضٕع

رذسٌت عًهى

 -4يحرٕٖ انًقشس:

انرؼشٚف تانًقشس ٔيرطهثاذّ ٔاْذافّ ٔيٓاساذّ

3

--

3

2
3
4

انرؼشف ػهٗ أساسٛاخ ذصًٛى انهٕحاخ انجذاسٚح يٍ خالل ػشض نٕحاخ جذاسٚح
يُفزج ف ٙانًُشاخ انؼايح ٔانخاصح الػًال فُاَ ٍٛيؼاصشٍٚ

12

--

12

5
7
2

ٔضغ أفكاس ذصًًٛٛح نهًششٔع انًقرشح نؼًم ذصٕٚش جذاس٘ نرُفٛزِ ف ٙأحذ
انًُشاخ انخاصح ٔانؼايح

2

12

--

12

 +ذقٛٛى نًا ذى اَجاصِ ( االسثٕع انثايٍ )

9
-11
-11
-12
13

ػًم ذصًًٛاخ َٓائٛح نهًششٔع انًقرشح

-25
-26
-27
-22
22

ٔضغ ذصٕس َٓائ ٙنهرصًًٛاخ انُٓائٛح يٍ ذهٕٔ ٍٚػًم ًَٕرج ذصٕس٘

15

--

15

9

--

9

-23
-24
25

ذُفٛز انرصًٛى تاسرخذاو انرقُٛح انًُاسثح

9

--

9

-37
-32
32

يراتؼح ذُفٛز انرصًٛى تاسرخذاو انرقُٛح انًُاسثح

9

--

9

39

االخشاج انُٓائ ٙنهًششٔع

3

--

3

41

يُاقشح االػًال ( نجُح ثالثٛح )

3

--

3

-19
-21
-21
22

 - 5أسانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى

12

--

12

اخرٛاس انرقُٛاخ انًُاسثح نهرصًٛى انًقرشح ذُفٛزج
 +ذقٛٛى نًا ذى اَجاصِ ( االسثٕع انثأَ ٙانؼششٌٔ )












يحبضشاد
يُبقشبد وعشوض رعهًٍٍخ
رًبسٌٍ رطجٍقٍخ
حم يشكالد
يشبسٌع رطجٍقٍخ
إجشاء ثحىس
رجبسة يعًهٍخ
صٌبساد يٍذاٍَخ
انزعهى انزعبوًَ
انزعهى اإلنكزشوًَ

☒
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انزعهٍى واالعزًبد



انعصف انزهًُ
رًبسٌٍ رطجٍقٍخ
يحبضشاد ( سبعبد يكزجٍخ)
يُبقشبد وعشوض رعهًٍٍخ
رًبسٌٍ رطجٍقٍخ
حم يشكالد
يشبسٌع رطجٍقٍخ
إجشاء ثحىس
رجبسة يعًهٍخ
صٌبساد يٍذاٍَخ
انزعهى انزعبوًَ
انزعهى اإلنكزشوًَ



انعصف انزهًُ
رًبسٌٍ رطجٍقٍخ













 - 6أسانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى نهطالب رٖٔ
انقذساخ انًحذٔدج



☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐

 – 7ذقٕٚى انطالب
إيرحاٌ َظش٘

أ -األسانٛة انًسرخذيح

ذقٛٛى يششٔػاخ ذصًًٛٛح (نجُخ صالصٍخ )

ذكانٛف ٔٔاجثاخ يُضنٛح
يُاقشاخ ٔذقٛٛى أداء صفٙ
اخرثاس شفٕ٘
اخرثاس ػًهٙ
انًالحظح
انًقاتالخ
انرقٕٚى انشخص ٙنهطانة
يهف اإلَجاص

ب -انرٕقٛد

ج -ذٕصٚغ انذسجاخ

-

☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

ركبنٍف وواججبد يُضنٍخ ( اسجىعٍب )
رقٍٍى يششوعبد رصًًٍٍخ  :االسجىع 33 ،2
رقٍٍى يششوعبد رصًًٍٍخ َهبئً  :االسجىع  ( 41اخش انفصم انذساسً انضبًَ يٍ خالل نجُخ
صالصٍخ )

انزقٍٍى انُهبئً  %211وٌقسى عهً انُحى انزبنً
 %51خبصخ ثأسزبر انًبدح ورقسًٍهب ثُبءاً عهى اَرً(:ركبنٍف وواججبد يُضنٍخ ،)%31
(رقٍٍى يششوعبد رصًًٍٍخ)%31
%2
انًزبثعخ وانحضىس
%2
انذساسبد
%2
االثزكبس واألصبنخ
%2
انذقخ وانجىدح
%2
اإلظهبس واإلخشاط
 %71خبصخ ثهجُخ انحكى ورقٍى رقسًٍهب ثُبءاً عهى األرً(:رقٍٍى َهبٌخ انعبو )%71
%26
انذساسبد
%26
االثزكبس واألصبنخ
%26
انذقخ وانجىدح
اإلظهبس واإلخشاط %26

انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انزعهٍى واالعزًبد

 – 8قائًح انكرة انذساسٛح ٔانًشاجغ :
أ – يزكشاخ
ب -كرة يهضيح

-------------------------------------
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َشيٍٍ فزحً انًصشي  " :انجذاسٌبد انًعبصشح ورًٍُخ انضقبفخ انجصشٌخ فً انًجزًع انًصشي "
ثحش يقذو انى يؤرًش فُىٌ جًٍهخ انقبهشح . 3112

-2

اكشو قبَصى  :انزصىٌش انشعجً انعشثً  ،عبنى انًعشفخ  ،انكىٌذ ،

-3

أيم عجذ هللا " انزعجٍشٌخ انشيضٌخ فً انجذاسٌبد انًعبصشح كأحذ يذاخم انززوق انفًُ " ثحش يقذو
إنى انًؤرًش انعشثً االول – انفُىٌ انزشكٍهٍخ وخذيخ انًجزًع

-4

إٌُبط أحًذ عضد ":انجٍئخ وانزشاس فً اَزبط انًصىساد انًصشٌبد "سسبنخ يبجسزٍش " غٍش
يُشىسح "  ،كهٍخ انزشثٍخ انفٍُخ  ،جبيعخ حهىاٌ

-5

صكشٌب اثشاهٍى  :فهسفخ انفٍ فً انفكش انًعبصش  ،انقبهشح  ،داس يصش نهطجبعخ

-6

سعذ انخبدو  :رصىٌشَب انشعجً خالل انعصىس  ،انًؤسسخ انًصشٌخ انعبيخ نهزبنٍف وانُشش وانزشجًخ

-7

عضح عجذ انُجً  " :انطبقخ انكبيُخ نشيىص انضخبسف انشعجٍخ كًذخم نهزىاصم انضقبفً ثٍٍ انشعىة "
ثحش يقذو انى يؤرًش فٍال دنفٍب صقبفخ انزىاصم

-2

فبطًخ فبسوق دسوٌش  " :انعًبسح وانضخبسف انشعجٍخ فً يُطقزً انُىثخ وعسٍش " ثحش يقذو انى
يؤرًش فٍال دنفٍب – صقبفخ انزىاصم  3121و

-2

يحسٍ عطٍخ  :انفُبٌ وانجًهىس  ،انقبهشح  ،انفكش انعشثً

-9

يحًىد اثى انعضو  " :انسًبد انًصشٌخ فً انزصىٌش انًعبصش " سسبنخ يبجسزٍش " غٍش يُشىسح "
كهٍخ انفُىٌ انجًٍهخ  ،جبيعخ حهىاٌ

جـ  -كرة يقرشحح

د -دٔسٚاخ ػهًٛح
أٔ َششاخ  ...انخ

 -21يشٌى يحًذ فؤاد  " :اسزخذاو وحذاد يٍ انزشاس انشعجً انًصشي فً انزصىٌش انًصشي انًعبصش
سسبنخ دكزىساح " غٍش يُشىسح " كهٍخ انفُىٌ انجًٍهخ  ،جبيعخ حهىاٌ .
 -22يصطفى احًذ عٍذ  :انزشاس انشعجً دائشح فً انزكىٌٍ انفًُ نهطفم  ،وصاسح االعالو  ،انهٍئخ انعبيخ
نالسزعاليبد .
 -23يصطفى انشصاص  :انشسىو انزىضٍحٍخ نكزت االطفبل فً يصش  ،انُذوح انذونٍخ حىل انقشاءح نهجًٍع ،
افبق انًسزقجم  ،جًعٍخ انشعبٌخ انًزكبيهخ .
َ -24جٍم ودٌع سصق  " :انجٍئخ انشعجٍخ واصشهب فً فٍ انحفش انعشثً " سسبنخ دكزىساح " غٍش يُشىسح "
كهٍخ انفُىٌ انجًٍهخ  ،جبيعخ حهىاٌ .
َ -25حًذِ خهٍفخ عجذ انًُعى صبنح  :صٍبغبد رصًًٍٍخ نهززكبساد انسٍبحٍخ يسزًذح يٍ انزشاس
انًصشي كًذخم نزًٍُخ صقبفخ انزىاصم انحضبسي ثحش يقذو انى يؤرًش فٍال دنفٍب – صقبفخ انزىاصم
3121
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أسرار انًادج  :ا.و.د /سٓٚاو حهً ٙشهثٙ
انقائى تأػًال سئٛس يجهس انقسى انؼهًٗ  :أ.و.د /سايٛح فٕص٘ ػهٙ

