الهُئخ القىهُخ لضوبى جىدح الزؼلُن واالػزوبد 9002

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

نوىرج ()29
رىصُف هقشس دساسٍ ()9022/9022
 -2ثُبنبد الوقشس
الشهض الكىدٌ:

4205

الزخصص  :ػاو

ْ -2ذف انًمزر

اسن الوقشس :يذخم انى ػهى انُفض

الفشقخ  /الوسزىٌ:
انزاتؼح /انفصم انذراطى
االٔل

ػذد الىحذاد الذساسُخ  :إجوبلً ( )9نظشٌ (  + ) 2ػولٍ ( )0
أٌ ٌكٌٕ انطانة فً َٓاٌح انًمزر لادرا ػهى أٌ:
االنًاو تانًفاٍْى ٔأطاطٍاخ دراطح ياٍْح ػهى انُفض ٔيجاالخ ذطثٍمّ َٔظزٌاذّ ٔ ،يؼزفح
انطانة تانًحذداخ األطاطٍح نُظزٌاخ ػهى انُفض ٔأًٍْح انؼاللح تٍٍ انؼهٕو انُفظٍح ٔانفٍ
ٔانصُاػح ٔانًجرًغ.

 -3انًظرٓذف يٍ ذذرٌض انًمزر :

أٌ ٌكٌٕ انطانة فى َٓاٌح انًمزر لادراً ػهى أٌ :

-3أ) انًؼهٕياخ
ٔانًفاٍْى

أٌ )1ذكز ػهى انُفض َٔشأذّ ٔذطٕرِ ٔيذارطح.
إٌٔ )2ضخ انًحذداخ األطاطٍح نُظزٌاخ ػهى انُفض.
أٌ )3شزح أطض انؼاللح تٍٍ انؼهٕو انُفظٍح ٔانفٍ ٔانصُاػح ٔانًجرًغ.

-3ة) الوهبساد
الزهنُخ

بٌ )1حهم انًذارص انًخرهفح فً ػهى انُفض.
بٌ )2مٍى َظزٌاخ ػهى انُفض .
بٌ )3حهم ذظزٌح انذٔافغ األٔنٍح انثإٌَح

-3جـ) الوهبساد
الوهنُخ الخبصخ
ثبلوقشس :

جٌٕ )1ظف ذظزٌاخ ػهى انُفض نرحذٌذ انذٔافغ انُفظٍح
جٌ ) 2مٕو ترًٍُح انمذراذّ فً يجاالخ ػهى انُفض
جٌ ) 3زتط انؼاللاخ تٍٍ ػهى انُفض ٔانًجرًغ ٔانفٍ ٔانصُاػح

-3د) الوهبساد
الؼبهخ

دٌ )1رًٍش تانمذرج ػهى انحٕار ٔانًُالشح .
دٌ )2رؼأٌ يغ سيالئّ فى فزٌك انؼًم .
دٌ ) 3جًغ انًؼهٕياخ تأطرخذاو شثكح األَرزَد.

 -4هحزىٌ الوقشس

هحزىٌ الوقشس

األسجىع

الوحب
ضشح

ػذد
السبع د

الذسط
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إػالو انطالب ترٕصٍف انًمزر
—1يفٕٓو ػهى انُفض.
َ -3ظزٌح انذٔافغ األٔنٍح انثإٌَح
 -4يجاالخ ػهى انُفض
اخرثار يُرصف انفصم انذراطى
 -5يجاالخ ػهى انُفض
 -6انؼاللح تٍٍ ػهى انُفض ٔانًجرًغ ٔانفٍ ٔانصُاػح
 -7ذحذٌذ انًشاكم ٔفما نهؼهٕو انُفظٍح ٔطزق ػالجٓا
-8إجزاء يمارَاخ نرمٍٍى انؼاللاخ تٍٍ ػهى انُفض ٔانًجرًغ
ٔانفٍ ٔانصُاػح

1
2
3,4
5,6
7
8
9
11,11
12,13

1
1
2
2
1
1
1
4
2

4
4
2
2
2
4
4

14

2

2

ايرحاٌ َٓاٌح انفصم انذراطى

15

2

2

 -2ذشأج ػهى انُفض ٔذطٕرِ ٔيذارطّ

2
--

2

 )1-5يحاضزج
 )2-5يُالشاخ ٔػزٔض ذؼهًٍٍح
 -5أسبلُت الزؼلُن والزؼلن  )3-5إجزاء تحٕز .
 )4-5ذؼهٍى ذؼأَى
 -6أسبلُت الزؼلُن والزؼلن  )2-6إجشاء ثحىس (رفؼُل السبػبد الوكزجُخ).
للطالة روي القذساد
 )9-6رؼلُن رؼبونٍ ( رقسُن الطالة الً هجوىػبد صغُشح).

الوحذودح

 -2رقىَن الطــالة :
-2أ) األسبلُت
الوسزخذهخ

 -1إيرحاٌ يُرصف انفصم انذراطى .
 -2يُالشاخ ٔذمٍٍى اداء صفى .
 -3إيرحاٌ َٓاٌح انفصم انذراطً .
()8

-2ة) الزىقُذ

-2جـ) رىصَغ
الذسجبد

األطثٕع
انرمٍٍى  1ايرحاٌ يُرصف انفصم انذراطً
كم أطثٕع
يُالشاخ ٔذمٍٍى أداء صفى
انرمٍٍى 3
األطثٕع()15
انرمٍٍى  4ايرحاٌ َٓاٌح انفصم انذراطً
%11
اػًال انفصم (ذممٍى أداء ذذرٌة ػًهً)
% 11
إَٔاع أخزي نهرمٍٍى (ذجًٍغ يؼهٕياخ)
%21
ايرحاٌ يُرصف انفصم انذراطً
%61
ايرحاٌ َٓاٌح انفصم انذراطً
______________________________________________
%111
اإلجًانً

 -2قبئوخ الكزت الذساسُخ والوشاجغ :

-
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.يذكزج يؼرًذج يٍ يجهض انًؼٓذ

أ) هزكشاد-2

ال َىجذ

ة) كزت هلضهخ-2
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:الزبسَخ

جـ) كزت هقزشحخ-2

د) دوسَبد ػلوُخ-2
 الخ... أو نششاد

ً هحوذ السُذ ػل/د. م:أسزبر الوبدح

