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إعالم الطالب بالتوصيف +تعريف النحت

النحت بالنسبة لمفنون األخرى

أنواع النحت بالنسبة لمفراغ

أنواع النحت بناء عمى طريقة التنفيذ

النحت فى حياة اإلنسان

نشأة النحت فى عصور ما قبل التاريخ

النحت فى العصور التاريخية القديمة

العناصر التشكيمية فى النحت

امتحان نظري منتصف الفصل الدراسي

الخط -المممس السطحى – اإلضاءة – المون +الكتمة والفراغ -الزمن

والحركة
مبادئ تنظيم العمل النحتى

القيم التشكيمية  +أساليب التعبير النحتى

تطبيقات النحت فى التصميمات الوظيفية

النحت والعمارة الداخمية والخارجية  +النحت فى التصميم الداخمى

األختبار النهائى لممادة حسب الموعد المعمن بجدول األمتحانات

محاضزات

تماريه تطثيقية

مىاقشات وػزوض تؼليمية

حل مشكالت

المطموب فى النحت

ج - 2يتوصل إلى المصادر المناسبة لمرؤية الفنية لإلعمال النحتية
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يقدم عروض تفاعلية .
د 2-يستخدم شبكة ألانترنت .
د -3-يعمل فى فريق.

منسق المادة:

منسق القسم العلمي :د /عرفة شاكر

تاريخ7102/7102:

إمتحان وظزي

مشاريغ تطثيقية

ج -1يستخمص العالقة بين الخامات وطرق التنفيذ لتحقيق التعبير

الؼصف الذهىي

إجزاء تحىث

التشكيل والقيم النحتية
جـ  -املهارات املهنية والعملية

تكاليف ووجثات مىشلية

تجارب مؼملية

والعوامل الحضارية
ب -2يوصف ويحميل أعمال النحت القديم فى ضوء المعرفة بعناصر

تقييم مشزوػات تصميمية

سيارات ميذاوية

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :
ب -1يستخمص العالقة بين أساليب النحت فى العصور القديمة

اختثار شفىي

التؼلم التؼاووي

أ - 2يوضح الفرق بين أنواع النحت المختمفة
أ - 3ي ذكر تاريخ نشأة وتطور النحت حتى نهاية العصور القديمة

مىاقشات وتقييم أداء صفي

التؼلم اإللكتزووي

أ -املعزفة والفهم :
أ 1يشرح الفرق بين أعمال النحت وأعمال الفنون اآلخرى

المالحظة

استزاتيجية
التؼليم
المثاشز

استزاتيجية
التؼليم
الغيز
مثاشز

استزاتيجية
التؼلم
الذاتي

استزاتيجية
التؼلم
التجزيثي

استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي

التقىيم
الختامي
أو الىهائي

اختثار ػملي

المىضىػات في األسثىع
الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر

استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم

أسالية وطزق التقييم
التقىيم الثىائي أو التكىيىي

المقاتالت

كود 1111 /

ملف اإلوجاس

مصفوفة مقرر  /تاريخ وتذوق النحت

الفرقة (األولى)

التقىيم الشخصي للطالة

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

