الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واألعتمبد أغسطس 9002

جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى

نموذج رقم ( ) 21

كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية

قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم

توصيف مقرر دراسي
 -2بيانات المقرر
الرمز الكودي1119 :

اسم المقرر  :مدخل لفن العمارة

التخصص :النحت والتشكيؿ

عدد الوحدات الدراسية  )1( :ساعات مقسمة إلى نظري ( )1

المعماري والترميـ

 -7هدؼ المقرر :

الفرقة  /المستوي :الفرقة األولى ،الفصؿ

الدراسى الثانى7112 /7112

عممي () -

فهـ المفهوـ الحديث لمعمارة ػ النظريات المعمارية الحديثة ػ الفراغ والزمف وعالقة البناء
بالبيئة المحيطة ػ العالقات التشكيمية داخؿ المبنى وخارجه

 -3المستهدؼ مف تدريس المقرر  :أف يكوف الطالب فى نهاية المقرر قاد اًر عمى أف:
أ -المعمومات والمفاهيـ :

أ )1-يحدد المفهوـ الحديث لمعمارة وكذلؾ النظريات المعمارية الحديثة
أ )7-يعرؼ الفراغ والزمف وعالقة البناء بالبيئة المحيطة
أ )3-يفسر العالقات التشكيمية داخؿ المبنى وخارجه

ب -المهارات الذهنية :

جـ  -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر :
د – المهارات
العامة :

 -4محتوي المقرر:

ب) 1-

يصيغ الحموؿ التشكيمية لممشاكؿ التصميمية

ب) 7-

يقترح المراحؿ العممية لمتطبيؽ والعمؿ

جػ )1-يتناوؿ بمهارة إيجاد العالقة بيف البناء والبيئة المحيطة
جػ )7-يجد التوافؽ بيف العناصر المختمفة

د )1-يقذم عروض حفاعليت.
د )2-يسخخذم شبكت األنخرنج.
د )3-يعول فى فريق
املوضوع

إعالـ الطالب بالتوصيؼ
مقدمة عف فف العمارة

ألاسبوع مجموع
الساعات
الفصل الدراس ي ألاول
1
2

2
2

املحاضرة العملي

2
2

-

الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واألعتمبد أغسطس 9002

المفهوـ الحديث لمعمارة

3

2

2

-

النظريات المعمارية الحديثة

4

2

2

-

الفراغ فى العمارة الحديثة

5

2

2

-

الزمف لفف العمارة

6

2

2

-

مراجعة لما سبؽ قبؿ األختبار منتصؼ

7

2

2

الفصؿ الدراسى

أختبار منتصؼ الفصؿ الدراسى

8

2

2

-

عالقة البناء بالبيئة المحيطة

9

2

2

-

العالقات التشكيمية داخؿ المبنى

11

2

2

-

العالقات التشكيمية خارج المبنى

11

2

2

-

التوافؽ فى فف العمارة

12

2

2

-

13

2

2

-

إدراؾ

الحموؿ

التصميمية

التشكيمية

لممشاكؿ

المراجعة اانهائية قبؿ األختبار
األختبار النهائى لممادة حسب الموعد المعمف

14
15

بجدوؿ األمتحانات

 -5أساليب التعميم والتعمم

 )1-5هحاضرة.
 )2-5حذريباث وحطبيقاث عوليت.
 )3-5هناقشاث وعروض حعليويت.

 -6أساليب التعميم والتعمم
لمطالب

 )4-5إجراء بحىد
 )1-6محاضرة (ثفعيل الساعات املكحبية)
)2-6جعليم جعاوني (ثقسيم الطالبة الي مجموعات صغيره).

ذوى القدرات المحدودة
 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة

 -1هناقاشاث وأداء صفى
 -2إخخبار هنخصف الفصل الذراسى.
 -3إخخبار نهائيت الفصل الذراسى.

ب -التوقيت

الخقيين ( : )1كل أسبىع.
الخقيين (: )2األسبىع الثاهن.

2

2

-
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الخقيين ( : )3األسبىع الخاهس عشر.
جـ  -توزيع
الدرجات

هناقاشاث وأداء صفى
إخخبار هنخصف الفصل الذراسى
تقييـ نهائي
المجموع

% 71
%71
% 01
%111

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -مذكرات
ب -كتب ممزمة
جـ  -كتب مقترحة

د -دوريات عممية
أو نشرات  ...الخ

Grec Sculpture,the archaic period,1990.، John Boardman

Joseph De Chiara, Time-Saver Standers,
د /محمد شمبي ،اإلظهار المعماري
د /محمد عبد اهلل  ،التفاصيؿ المعمارية

