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كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية-التجمع الخامس
قسم  :عام

نمىرج()20
رىصُف مقشس دساسٍ ()0222/0222
 -2ثُبنبد المقشس
الشمض الكىدٌ:

0620

الزخصص  :عاو

 -2هذف انًمشس

الفشقخ  /المسزىٌ:

اسم المقشس :نغاخ

انشاتعح /انفصم انذساسى
انثاَى

ػذد الىحذاد الذساسُخ  :إجمبلً ( )0نظشٌ (  + ) 2ػملٍ ( ) -
اكرساب انًفاهٍى وأساسٍاخ ويصطهحاخ انرخصص تانهغح األجُثٍح واسذثاطها تانًجاالخ
انفٍُح انًخرهفح.

 -3انًسرهذف يٍ ذذسٌس انًمشس :

أٌ ٌكىٌ انطانة فى َهاٌح انًمشس لادساً عهى أٌ :

-3أ) انًعهىياخ
وانًفاهٍى

أ )1يفاهٍى انهغح.
أٌ )2زكش انًصطهحاخ انفٍُح انًخرهفح فً يجال انفُىٌ انرطثٍمٍح.
أٌ )3ششح طشق كراتح انحىاساخ انفٍُح انًخرهفح.

-3ة) المهبساد
الزهنُخ

بٌ )1ماسٌ تٍٍ انمٍى انفٍُح تانهغح األجُثٍح.
بٌُ )2الش انحىاساخ انهغىٌح انًشذثطح تانفُىٌ انرطثٍمٍح
بٌٍ )3كرة سٍشج راذٍح.

-3جـ) المهبساد
المهنُخ الخبصخ
ثبلمقشس :

جٌ )1ىظف لىاعذ انهغح فً كراتح يماالخ وذماسٌش يرخصصح
جٌ )2صٍغ جًم حىاسٌح صحٍحح َحىٌا
جٌ )3طثك انمٍى انفٍُح فً انحىاساخ انهغىٌح
دٌ )1رًٍض تانمذسج عهى انحىاس وانًُالشح .

-3د) المهبساد
الؼبمخ
 -0محزىٌ المقشس

دٌ )2رعاوٌ يع صيالئه فى فشٌك انعًم .
دٌ ) 3جًع انًعهىياخ تأسرخذاو شثكح األَرشَد.
محزىٌ المقشس
إعالو انطالب ترىصٍف انًمشس

األسجىع
1

المحب
ضشح
1

ػذد
السبػبد
2

الذسط

الهُئخ القىمُخ لضمبن جىدح الزؼلُم واالػزمبد 0220

جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالي
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية-التجمع الخامس
قسم  :عام
-1يفاهٍى انهغح .
 -2كٍفٍح تُاء انجًم انهغىٌح
 -3انًصطهحاخ انفٍُح فً انفُىٌ انرطثٍمٍح
 -4انمٍى انفٍُح فً انحىاساخ انهغىٌح .
اخرثاس يُرصف انفصم انذساسى
 -5انمٍى انفٍُح فً انحىاساخ انهغىٌح .

-6كراتح انحىاساخ انهغىٌح انًشذثطح تانفُىٌ انرطثٍمٍح.
-7صٍاغح جًم حىاسٌح صحٍحح َحىٌا.
 -8كٍفٍح كراتح سٍشج راذٍح.
ايرحاٌ َهاٌح انفصم انذساسى

2
3,4
5,6
7
8
9
11,11
12,13
14
15

1
2
2
1
1
1
4
2
2
2

2
4
4
2
2
2
4
4
2
2

 )1-5يحاضشاخ
 )2-5يُالشاخ وعشوض ذعهًٍٍح
 -5أسبلُت الزؼلُم والزؼلم  )3-5إجشاء تحىز.
 )4-5ذعهٍى ذعاوَى
 -6أسبلُت الزؼلُم والزؼلم  )2-6إجشاء ثحىس (رفؼُل السبػبد المكزجُخ).
للطالة روي القذساد
 )0-6رؼلُم رؼبونٍ ( رقسُم الطالة الً مجمىػبد صغُشح).

المحذودح

 -2رقىَم الطــالة :
-2أ) األسبلُت
المسزخذمخ

 -1إيرحاٌ يُرصف انفصم انذساسً.
 -2يُالشاخ وذمٍٍى أداء صفى .
 -3إيرحاٌ َهاٌح انفصم انذساسً .
()8

-2ة) الزىقُذ

-2جـ) رىصَغ
الذسجبد

األسثىع
انرمٍٍى  1ايرحاٌ يُرصف انفصم انذساسً
كم اسثىع
يُالشاخ وذمٍٍى أداء صفى
انرمٍٍى 2
األسثىع ()15
انرمٍٍى  3ايرحاٌ َهاٌح انفصم انذساسً
%11
اعًال انفصم (ذممٍى أداء ذذسٌة عًهً)
% 11
أَىاع أخشي نهرمٍٍى (ذجًٍع يعهىياخ)
%21
ايرحاٌ يُرصف انفصم انذساسً
%61
ايرحاٌ َهاٌح انفصم انذساسً
_______________________________________________
%111
اإلجًانً

 -2قبئمخ الكزت الذساسُخ والمشاجغ :
-2أ) مزكشاد

يزكشج يعرًذج يٍ يجهس انًعهذ.

--

-
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