انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انزعهُى واالعزًبد

نًىرج ()23
جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالي
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية-التجمع الخامس
قسم  :عام

رىطُف يقشس دساسٍ نهفظم انذساسٍ األول – نهعبو انجبيعٍ ()3122/3122
 -2ثُبنبد انًقشس
انشيض انكىدٌ:

5412

انزخظض  :ػاو

 -2هذف انًمزر

انفشقخ  /انًسزىٌ:

اسى انًقشس :طثٍؼح دٍح

انزاتؼح/انفظم انذراطى االول

عذد انىحذاد انذساسُخ :إجًبنً ( )5نظشٌ (  + ) 3عًهٍ ( ) 3
اكرظاب انًفاهٍى وأطاطٍاخ دراطح انظًاخ انرشزٌذٍح نؼضالخ انجظى اإلَظاًَ فً أوضاع
يخرهفح يٍ انظكىٌ وانذزكح ويؼزفح ذأثٍز انضىء وانظم ػهى انجظى اإلَظاًَ ،وأٌضا
دراطح أوضاع انجظى يغ انخهفٍاخ ويجًىػاخ يٍ األشخاص .

 -3انًظرهذف يٍ ذذرٌض انًمزر :

أٌ ٌكىٌ انطانة فى َهاٌح انًمزر لادراً ػهى أٌ :

أ) انًؼزفح وانفهى:

أٌ )1ذكز انخظائض انفٍُح انًظرخذيح فً انرزجًح انظهٍح نألوضاع انًخرهفح نجظى اإلَظاٌ
أٌ )2ىضخ األطض انثُائٍح نزطى أوضاع انجظى يغ انخهفٍاخ ويجًىػاخ األشخاص
أٌ )3شزح انرمٍُاخ انفٍُح وذىظٍفها فً رطى انجظى اإلَظاًَ

ة) انًهبساد
انزهنُخ

بٌ )1ذذد انًىاطفاخ انًظرخذيح فً رطى انجظى اإلَظاًَ ويرطهثاخ اإلضاءج
بٌ )2ذهم يفزداخ انجظى اإلَظاًَ يغ انخهفٍاخ ويجًىػاخ األشخاص ػهى أطض تُائٍح
بٌ )3زتظ دراطح ػاللاخ انجظى االَظاًَ يغ يجًىػاخ األشخاص

جـ) انًهبساد
انًهنُخ انخبطخ
ثبنًقشس :

جٌُ )1شىء يفزداخ انجظى اإلَظاًَ وانًؼانجح انثُائٍح نهضىء انًظهظ ػهٍها
جٌ )2ؼانج يفزداخ انجظى اإلَظاًَ يٍ دٍث انظالل انهىٍَح
جٌ )3طثك يفزداخ انجظى االَظاًَ يغ يظادر ضىئٍح

د) انًهبساد انعبيخ

دٌ )1رًٍش تانمذرج ػهى انذىار وانًُالشح .
دٌ )2رؼاوٌ يغ سيالئه فى فزٌك انؼًم .
دٌ ) 3جًغ انًؼهىياخ تأطرخذاو شثكح األَرزَد.

 -5يحزىٌ انًقشس

يذرىي انًمزر

األطثىع

انًذاضزج

ػذد انظاػاخ

انذرص

انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انزعهُى واالعزًبد

إػالو انطالب ترىطٍف انًمزر
دراطح يفزداخ انجظى االَظاًَ يغ يظادر
ضىئٍح .
دراطح ػاللاخ انجظى االَظاًَ يغ انخهفٍاخ.
دراطح ػاللاخ انجظى االَظاًَ يغ يجًىػاخ
األشخاص
انًؼانجح انفٍُح نهظالل انهىٍَح نًفزداخ انجظى
االَظاًَ
اخرثار يُرظف انفظم انذراطى
انًؼانجح انفٍُح نهظالل انهىٍَح نًفزداخ انجظى
االَظاًَ
ذذذٌذ انًىاطفاخ انفٍُح انًظرخذيح فً رطى
يفزداخ انجظى االَظاًَ ويالتظه
ذذذٌذ انًشاكم وفما نؼاللاخ انجظى االَظاًَ
انًزكثح وطزق ػالجها
طٍاغح انذهىل ويالءيرها فٍُا .
ذمٍٍى َهائى (نجُح ثالثٍح)
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 )1-5يذاضزاخ.
 -6أسبنُت انزعهُى وانزعهى  )2-5ذًارٌٍ ذطثٍمٍح .
)3-5اذؼهٍى انرؼاوَى

 -7أسبنُت انزعهُى وانزعهى
نهطالة روي انقذساد
انًحذودح

 ) 2-7صَبساد يُذانُخ.
 ) 3 -7ينبقشبد (رفعُم انسبعبد انًكزجُخ).

 -2رقىَى انطــالة :
-2أ) األسبنُت
انًسزخذيخ

 -1إيرذاٌ يُرظف انفظم انذراطً (ذمٍى يثذئً).
 -2يُالشاخ وذمٍٍى أداء طفً.
 -3ذمٍٍى َهائً نجُح ثالثٍح

.

()8

-2ة) انزىقُذ

-2جـ) رىصَع
انذسجبد

األطثىع
ايرذاٌ يُرظف انفظم انذراطً
انرمٍٍى 1
كم اطثىع
يُالشاخ وذمٍٍى أداء طفً
انرمٍٍى 2
األطثىع ()15
ذمٍٍى َهائً نجُح ثالثٍح
انرمٍٍى 3
انزقًُبد اننهبئُخ  %211وَزى رقسًُهب ثنبء عهً اِرٍ :
 %71خبطخ ثهجنخ انزحكُى عهً اٌ ركىٌ يقسًخ عهً انًعبَُش انزقُى اِرُخ :

%26
انذساسبد
األثزكبس واألطبنخ %26
%26
انذقخ وانجىدح
األظهبس واإلخشاج %26
 %51خبص ثأسزبر انًبدح رقُى عهً اِرٍ:
%2
انًزبثعخ وانحضىس
%2
انذساسبد
%2
األثزكبس واألطبنخ

انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انزعهُى واالعزًبد

%2
%2

انذقخ وانجىدح
األظهبس واإلخشاج

:  قبئًخ انكزت انذساسُخ وانًشاجع-2
ال َىجذ

أ) يزكشاد-2

ال َىجذ

ة) كزت يهضيخ-2
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جـ) كزت يقزشحخ-2
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د) دوسَبد عهًُخ-2
 انخ... أو نششاد
 كريم عبد المطمب القريطى/د. م:أسزبر انًبدح

