وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

5

1

1

1

1

6

7

8

9

51

55

51

51

51

51

إعالم الطالب بالتوصيف القرر

مقدمة باملنهج

تعريف النحت فى العصور الوسطى ألاوربية

النحت فى القرون املسيحية املبكرة

مقدمة عن النحت الرومانسكى

العوامل التى أثرت على النحت الرومانسكى

مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف الفصل الدراسى

امتحان منتصف الفصل الدراس ي

مقدمة عن النحت القوطى

العوامل التى أثرت على النحت القوطى

مقدمة عن الحضارة ألاسالمية

أثر العامل الدينى على األسلوب المتبع فى النحت

النحت والحفر فى العصر اإلسالمى

املراجعة قبل ألاختبار النهائى

امتحان هظزي نهاية الفصل الدراس ي الاول

محاضزات

مىاقشات وػزوض تؼليمية

حل مشكالت

تماريه تطثيقية

إجزاء تحىث

عمى حدة

ب -2يربط بين العامل الدينى وأسموب النحت فى ىذه الحضارات
ب -3يقارن بين أحكام جمالية خاصة من المقارنة بين أساليب ىذه
الحضارات
جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1يميز رؤى شخصية ألعمال نحتية من تحميل أعمال ىذه
الحضارات
ج -2يتعرف استاطيقيا لممصادر التشكيمية ألعمالو النحتية
ج -3يكتب محاوالت لشرح مزايا ومميزات األعمال النحتية فى كل
طراز
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1ينظر نظرة غير متحيزة لمحضارات السابقة
د -2يتخذ مفردات تشكيمية من الحضارات المتنوعة تنمى قدراتو
التصميمية
د -3يحقق الوحدة األسموبية فى أعمالو الفنية

منسق المقرر  :د /صبحى حسين

منسق القسم العلمي :د /عرفة شاكر

تاريخ7102/7102 :

تقييم مشزوػات تصميمية

تجارب مؼملية

ب -1يستخدم السمات المشتركة بين أعمال النحت فى كل طراز

تكاليف ووجثات مىشلية

التؼلم التؼاووي

الطرز
ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :

مىاقشات وتقييم أداء صفي

سيارات ميذاوية

أ -3يحدد األثر الدينى عمى شكل كل من أساليب النحت فى ىذه

اختثار ػملي

الؼصف الذهىي

أ – 2يعرف بالعالقة الوثيقة بين النحت فى الطرز المحددة وعمارتيا

اختثار شفىي

التؼلم اإللكتزووي

والقوطى واإلسالمى

المالحظة

إمتحان وظزي

أ -املعزفة والفهم :
أ –1يشرح خواص كل أسموب من أساليب النحت الرومانسكى

المقاتالت

الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر

استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي

التقىيم
الختامي
أو
الىهائي

التقىيم الشخصي للطالة

المىضىػات في األسثىع
استزاتيجية
التؼليم
المثاشز

استزاتيجية
التؼليم الغيز
مثاشز

استزاتيجية
التؼلم الذاتي

مشاريغ تطثيقية

استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم
استزاتيجية
التؼلم
التجزيثي

أسالية وطزق التقييم
التقىيم الثىائي أو التكىيىي

ملف اإلوجاس

مصفوفة مقرر  /تاريخ وتذوق النحت

الفرقة  :الثالثة
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