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1

مقدمة عن محتوى المقرر

التعرف عمى المعنى المتغير لمنحت منذ عصر النهضة األوربية وحتى

القرن العشرين
ما قبل النحت الحديث :عصر النهضة -الباروك والروكوكو -الكالسيكية

الجديدة
من رودان إلى ماتيس

االنتقائية فى النحت

مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف الفصل الدراسى

امتحان منتصف الفصل الدراس ي

من التكعيبية إلى البنائية

من المستقبمية إلى السيريالية

الصورة الحيوية

تشعب األساليب وشيوعها

النحت المصرى الحديث والمعاصر

المراجعة اانهائية قبل األختبار

األختبار النهائى لممادة حسب الموعد المعمن بجدول األمتحانات

محاضزات

تماريه تطثيقية

مىاقشات وػزوض تؼليمية

حل مشكالت

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب مؼملية

سيارات ميذاوية

التؼلم التؼاووي

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

اختثار شفىي

مىاقشات وتقييم أداء صفي

1

د -2يربط بين الخبرات المتماثمة فى كيانات جديدة

1

د .المهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1ينظر فى التفاصيل وأثرها عمى الشكل العام

1

ج .3يكتب المقدمات التى تشرح مزايا ومميزات األعمال النحتية

6

ج .2يحمل اإلستاطيقى لممصادر التشكيمية ألعماله النحتية

7

ج .1يصنيف المعمومات المرتبطة بالمشروعات النحتية المشارك فيها

8

المعاصرة
جـ  -املهارات املهنية والعملية

9

الثقافية
ب -3يستخمص رؤى شخصية ألعمال نحتية من تحميل األعمال

51

المعاصر
ب .2يصن ف أعمال النحت المصرى المعاصر بناء عمى اإلتجاهات

55

ب .1يستخمص العوامل المشتركة بين أعمال النحت العالمى والمحمى

51

المعاصرين
ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :

51

النحتية
أ .3يحدد العوامل المحمية المؤثرة فى أساليب النحاتين المصريين

51

أ .2يذكر األفكار التى بنى عميها أهم النحاتين المعاصرين اشكالهم

51

أ .1يشرح خواص كل أسموب من أساليب النحت الحديث والمعاصر

المالحظة

التعريف بالتوصيف المقرر
أ -المعرفة والفهم :

استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي

اختثار ػملي

الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر

استزاتيجية
التؼليم
المثاشز

استزاتيجية
التؼليم الغيز
مثاشز

استزاتيجية
التؼلم الذاتي

التقىيم
الختامي أو
الىهائي

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع

استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم
استزاتيجية
التؼلم
التجزيثي

أسالية وطزق التقييم
التقىيم الثىائي أو التكىيىي

ملف اإلوجاس
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