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ًوىرج رقن ()12

جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية
قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم
رىصُف مقزر دراسٍ
 -1ثُبوبد المقزر
الفزقخ  /المسزىٌ:الثبوً
الزمش الكىدٌ3222:

اسم المقزر :نحت الطبيعة الحية

الزخصص:الىحذ
والزشكُل المؼمبري
والززمُم

ػذد الىحذاد الذراسُخ  )2( :سبػبد مقسمخ إلً وظزٌ (ـــ) ػملٍ
( )2

الفصل الدراسى الثانى / 3122
3122

 -2هذف الوقرر :

عمل دراسة لمجسم البشرى بالطين بنسب تصغير من الحجم الطبيعى وعمل
دراسات رسم الطبيعة الحية الستخدامها فى التصميمات

 -3الوسخهذف هي حذريس الوقرر :أى يكىى الطالة فى ًهايت الوقرر قادراً على أى:
أ -الوعلىهاث والوفاهين :أ)1يعرف الدعامات " حديد ـ صاج " واستخدامها
أ )2يصف الطبيعة الحية الستخدامها فى التصميمات
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ة -المهبراد الذهىُخ:
ب )1يربط بين معرفة أنواع الدعامات وطرق التنفيذ لمجسم البشرى
ب )2يستوعب رسم الطبيعة الحية

جـ -المهارات المهنية

الخاصة بالمقرر :

ج )1يجمع أنواع الدعامات من أسياخ الحديد والرصاص
ج )2يصيغ طرق تشكيل الجسم البشرى بالطين بتصغير من الحجم الطبيعى
ج )3يرسم الطبيعة الحية

د – المهبراد الؼبمخ:
د )1-يقذم عروض حفاعليت.
د )2-يسخخذم شبكت األًخرًج.
د )3-يعول فى فريق.
املوضوع

 -4محزىٌ المقزر :

ألاسبوع مجموع
الساعات
الفصل الدزاس ي ألاول

إعالم الطالب بالخىصيف القرر
مقذمت عن اإلاحخىي
مقذمت وشرح عن دراست الجسم البشري
دراسة أنواع الدعامات لمجسم البشرى
دراسة استخدام الدعامات فى دراسة

املحاضسة العملي

1
2
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2
2
2
2
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2
2
2
2

5

2

-

2

الجسم البشرى

دراسة الطرق العممية لتنفيذ دراسة

6

الجسم البشرى
عمل جصميماث من الطبيعت الحيت
ثنفير هموذج من التصميمات من خامة
الطين
ثجهيز الدعامات لعمل التصميم

2

-

2
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2

-
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11
11

2
2

-

2
2

التعامل مع الخامات المختمفة بمهارة

12
13

2
2

-

2
2

الدشطيب النهائى قبل الخقييم

14
15

2
2

-

2
2

ثصميم نهائى للدعامات قبل التنفير
البدء فى التشكيل على الدعامات
بالطين

تنفيذ عممى لمتصميم النهائى
التقييم النهائى لمفصل الدراسى

(المجنة الثالثية)

 -5أسبلُت الزؼلُم
والزؼلم

 -6أساليب التعميم

والتعمم لمطالب

ذوى القدرات المحدودة

 (1-5محاطرة.
 (2-5مناقشاث وعروض حعليميت .
 ( 3-5جمارين جطبيقيت.
 (4-5مشاريع جطبيقيت.
 )1-6محاطرة (جفعيل الساعاث اإلاكخبيت)

 )2-6الخعليم الخعاوني (قسيم الطلبه الي مجمىعاث صغيره).
 )3-6مناقشاث (جفعيل الساعاث اإلاكخبيت)

 -7أساليب تقويم الطــالب :
أ -األساليب المستخدمة

ب -التوقيت

جـ  -توزيع الدرجات

 .-1جكاليف وواجباث منزليت

 -2مناقشت وجقييم أداء صفي.
-3جقييم مشروعاث جصميميت
الخقييم  :1اسبىعيا
التقييم  : 2مناقشت وجقييم مشاريع جطبيقيت .
ا األسبوع ()8
التقييم  :3تقييم مشاريع عملية
األسبوع النهائي من الفصل الدراسي الثاين
الخقييم النهائي ( اإلاناقشاث )
ويقسم علي النحى الخالي:

%111

 %41خاص بأسخار اإلاادة وجقسم علي اإلاعايير آلاجيت :مناقشت وجقييم أداء صفي -جقييم
جكاليف وجباث منزليت
اإلاخابعت والحظىر
الذرساث

%8
%8
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%8
الابخكار وألاصالت
%8
الذقت والجىدة
%8
ألاظهار و ألاخراج
 %61خص بلجنت الخحكيم وجقسم علي اإلاعايير آلاجيت :جقييم مشروعاث جصميميت
%15
الذرساث
%15
الابخكار وألاصالت
%15
الذقت والجىدة
الاظهار وؤلاخراج

%15

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ  -مذكزاد

اليىجذ

ب -كتب ممزمة
جـ -كتب مقترحة

القائم بأعمال رئيس القسم العلمي :د /عرفت شاكر
الخاريخ2118/2117:

أسخار اإلاادة :د/
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المىضىػبد فٍ األسجىع

أسبلُت وطزق الزقُُم

اسززارُجُخ وطزق الزؼلُم والزؼلم
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التعريف ما تم بالعام السابق منالماادة

التعريف عن التوصيف والمحتوى المقرر

مقذمت وشرح عن دراست الجسم البشري

دراسة أنواع الدعامات لمجسم البشرى

دراسة استخدام الدعامات فى دراسة الجسم البشرى

عمل ثصميمات من الطبيعة الحية

ثنفير هموذج من التصميمات من خامة الطين

ثجهيز الدعامات لعمل التصميم

ثصميم نهائى للدعامات قبل التنفير

البدء فى التشكيل على الدعامات بالطين

التعامل مع الخامات المختمفة بمهارة

تنفيذ عممى لمتصميم النهائى

الدشطيب النهائى قبل الخقييم

متابعة التصميم والمشروع النهائى لمتقيم النهائى

محبضزاد

الزؼلم اإللكززووٍ

إمزحبن وظزٌ

15

أسخار الوادة:

رئيس هجلس القسن العلوى:

حاريخ:

الؼصف الذهىٍ

رمبرَه رطجُقُخ

يقدم عروض تفاعلية
يستخدم شبكة األنترنت
يعمل فى فريق

ركبلُف ووججبد مىشلُخ

مىبقشبد وػزوض رؼلُمُخ

د .المهارات العامة والقابلة للنقل:

رقُُم مشزوػبد رصمُمُخ

حل مشكالد

يجمع أنواع الدعامات من أسياخ الحديد والرصاص
يصيغ طرق تشكيل الجسم البشرى بالطين بتصغير من الحجم الطبيعى

اخزجبر شفىٌ

مشبرَغ رطجُقُخ

يرسم الطبيعة الحية

جـ  -المهارات المهنية والعملية

مىبقشبد ورقُُم أداء صفٍ

إجزاء ثحىس

يستوعب رسم الطبيعة الحية

المالحظخ

رجبرة مؼملُخ

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
يربط بين معرفة أنواع الدعامات وطرق التنفيذ لمجسم البشرى

اخزجبر ػملٍ

سَبراد مُذاوُخ

يصف الطبيعة الحية الستخدامها فى التصميمات

المقبثالد

الزؼلم الزؼبووٍ

أ -المعرفة والفهم :
يعرف الدعامات " حديد ـ صاج " واستخدامها

ملف اإلوجبس

اسززارُجُخ
الزؼلم
الزجزَجٍ

الزقىَم
الخزبمٍ أو
الىهبئٍ

الزقىَم الشخصٍ للطبلت

دراسة الطرق العممية لتنفيذ دراسة الجسم البشرى

الىزبئج الزؼلُمُخ المسزهذفخ مه المقزر
اسززارُجُخ
الزؼلُم
المجبشز

اسززارُجُخ
الزؼلُم الغُز
مجبشز

اسززارُجُخ
الزؼلم الذارٍ

اسززارُجُخ الزؼلُم
والزؼلم الزفبػلٍ

الزقىَم الجىبئٍ أو الزكىَىٍ

