انهُئخ انمىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد

ًَىرج ()23
جايؼح  /أكادًَُح :وصاسج انرؼهُى انؼانٍ
كهُح  /يؼهذ :انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انرطثُقُح -انرجًغ انخايس
قسى :انضخشفـــح

تىصُف يمشس دساسٍ انفصم انذساسٍ األول  -نهؼبو انجبيؼٍ ()3122/3122
 -1تُاَاخ انًقشس
انشيض انكىدٌ3113:
انرخصص :انضخشفح

اسى انًقشس  :دساساخ طشص صخشفُح

انفشقح  /انًسرىٌ:الثالثة

ػذد انىحذاخ انذساسُح َ ()2( :ظشٌ (  + ) 1ػًهٍ ( ))1

ا لتعرف عمي االساليب التحميمية والوصفية الرتباطات التصميمات الزخرفية الجدارية بالعمارة في

 -2هذف انًقشس :

بعض من نماذج الطرز المعمارية المختمفة عبر العصوروتتبع عالقة التصميم الزخرفي بالطرز
في كل مرحمة -اسموب تشكل الطرز الزخرفي في العمارة و يحدد أساليب تشكيل الطرز الزخرفية
فى العمارة التاريخية المعاصرة

 -3انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس:أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح ذذسَس انًقشس قادساً ػهً أٌ:
أ -انفهى وانًؼشفح:

أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادساً ػهً أٌ :
يعدد أساليب الزخارف الجدارية المعمارية عبر التاريخ
أ)

ب -انًهاساخ انزهُُح:

أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادساً ػهً أٌ :
يستنبط العالقة بين التصميم الزخرفى والطراز المعمارى
ب) 1

يصف أساليب تشكيل الطرز الزخرفية فى العمارة التاريخية
أ2
أ )3يعرف الطرز المعمارية المختمفة عبر العصور

يكتسب مهارة تحميل التصميم الزخرفى لمطرز المعمارية المختمفة

ب) 2
ب) 3

ج -انًهاساخ انًهُُح انخاصح
تانًقشس:

يستنتج أفضل الحمول الزخرفية المعمارية المعاصرة لمتصميمات

أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادساً ػهً أٌ :
ج )1يختار أفضل األساليب لتحميل العنصر الزخرفى لمطراز المعمارى

ج )2يتدرب عمى وصف التصميم الزخرفى لمطراز المعمارى عبر العصور
ج )3ينمي أساليب تشكيل التصميم الزخرفى المعمارى

د – انًهاساخ انؼايح:

أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادساً ػهً أٌ :
 يعمل كفريق مع مجموعة من االفراد-

يتعامل مع وسائل االتصال الحديثة الخاصة بالتصميم الزخرفي لمطراز المعماري

يحل المشكالت في موقع العمل

انهُئخ انمىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد

ػذد انسبػبد

يحبضشح

1

انرؼشَف تانًقشس ويرطهثاذه واهذافه ويهاساذه

2

1

1

2

أساليب تحميل الطرز المعمارية نهفٍ انفشػىٍَ

2

1

1

3

أساليب تحميل الطرز المعمارية نهفٍ انفشػىٍَ

2

1

1

4

دراسة الطرز المعمارية عبر مراحل التاريخ نهقٍ االساليٍ

2

1

1

5

دراسة الطرز المعمارية عبر مراحل التاريخ نهقٍ االساليٍ

2

1

1

6

دراسة التصميمات الزخرفية عبر مراحل التاريخ نهفٍ انقثطٍ

2

1

1

7

يشاجؼح ػهً ياسثق

2

1

1

3

اخرثاس يُرصف انفصم انذساسٍ

2

1

1

9

دراسة التصميمات الزخرفية عبر مراحل التاريخ نهفٍ انقثطٍ

2

1

1

11

ارتباط مفردات التصميم المعمارى بالبيئة نهفٍ انُىَاٍَ

2

1

1

11

ارتباط مفردات التصميم المعمارى بالبيئة نهفٍ انُىَاٍَ

2

1

1

12

دراسة التكوين المعمارى نهفٍ االغشَقٍ

2

1

1

2

1

1

14

يشاجؼح ػهً ياسثق

2

1

1

15

اخرثاس َهاَح انفصم انذساسٍ

2

1

1

األسجىع

انًىضىع

تذسَت ػًهً

 -4يحرىي انًقشس:

13

 - 5أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى

عمل نشاط عممي مستوحي من نوعين من الطرز الزخرفية وعمل
مقارنة بينهم












يحبضشاد
يُبلشبد وػشوض تؼهًُُخ
تًبسٍَ تطجُمُخ
حم يشكالد
يشبسَغ تطجُمُخ
إجشاء ثحىث
تجبسة يؼًهُخ
صَبساد يُذاَُخ
انتؼهى انتؼبوٍَ
انتؼهى اإلنكتشوٍَ



انؼصف انزهٍُ

☒
☒
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐

انهُئخ انمىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد

 - 6أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج












يحبضشاد ( سبػبد يكتجُخ )
يُبلشبد وػشوض تؼهًُُخ
تًبسٍَ تطجُمُخ
حم يشكالد
يشبسَغ تطجُمُخ
إجشاء ثحىث
تجبسة يؼًهُخ
صَبساد يُذاَُخ
انتؼهى انتؼبوٍَ
انتؼهى اإلنكتشوٍَ



انؼصف انزهٍُ
تًبسٍَ تطجُمُخ



☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

 – 7ذقىَى انطالب
أ -األسانُة انًسرخذيح

إيرحاٌ َظشٌ
ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح (نجُح ثالثُح)
ذكانُف ووجثاخ يُضنُح
يُاقشاخ وذقُُى أداء صفٍ
اخرثاس شفىٌ
اخرثاس ػًهٍ
انًالحظح
انًقاتالخ
انرقىَى انشخصٍ نهطانة
يهف اإلَجاص

☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

اختجبس يُتصف انفصم انذساسٍ  :األسجىع انثبيٍ

ب -انرىقُد

تمُُى يششوػبد تصًًُُخ  :االسجىع انشاثغ ػشش
تكبنجف وواججبد يُضنُخ  :دوسَب كم اسجىع
اختجبس َهبَخ انؼبو  :األسجىع انخبيس ػشش

ج -ذىصَغ انذسجاخ

إيرحاٌ َظشي
ذكانُف ووجثاخ يُضنُح
ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح
 .1انًجًىع انكهً

%61
%21
%21
%111

انهُئخ انمىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد

 – 3قائًح انكرة انذساسُح وانًشاجغ :
أ – يزكشاخ

عبد الواحد عطية :التكنولوجيا الحديثة في النحت المعاصر –جامعه عين شمس.
أحًذ سفمٍ ػهٍ  :انتزوق وانُمذ انفٍُ – انشَبض – انًفشداد 2121هـ .
أحًذ انًغبصٌ  :اإلػالو وانُمذ انفٍُ – انمبهشح – داس انًؼبسف 2722و .

ب -كرة يهضيح

يؼتض سُذ ػجذ هللا وآخشوٌ  :دساسبد َفسُخ فٍ انتزوق انفٍُ – انمبهشح – يكتجخ غشَت 2727و .
ػهٍ ػجذ انًؼطٍ  :اإلثذاع انفٍُ وتزوق انفُىٌ انجًُهخ –اإلسكُذسَخ– داس انًؼشفخ انجًُهخ
2721و.

جـ  -كرة يقرشحح

َشىي صالح ػجذ انفتبح  " :انجًبل وانتشكُم فٍ انؼًبسح – ثٍُ انُظشَخ وانتطجُك "  .سسبنخ
يبجستُش  .كهُخ انهُذسخ  .جبيؼخ انمبهشح 311٢

د -دوسَاخ ػهًُح

َشىي صالح ػجذ انفتبح  " :انجًبل وانتشكُم فٍ انؼًبسح – ثٍُ انُظشَخ وانتطجُك "  .سسبنخ
يبجستُش  .كهُخ انهُذسخ  .جبيؼخ انمبهشح 311٢

أو َششاخ  ...انخ

http://artstudymanosha.blogspot.com.eg/

أسرار انًادج  :د /كشَى ػثذ انًطهة انقشَطٍ
انقائى تأػًال سئُس يجهس انقسى انؼهًً  :أ.و.د /سايُح فىصٌ ػهٍ

