انهُئت انقىيُت نضًبٌ جىدة انتعهُى واالعتًبد

نًىرج سقى ()23
جامعة /أكاديمية :وزارة التعليم العالى
كلية/معهد :المعهد العالي للفنون التطبيقية
قسم :الزخرفة
تىصٍف يقشس دساسً انفصم انذساسى االول -نهعاو انجايعى 3122 -3122
 -2تٍاناخ انًقشس
انشيز انكىدي:

اسى انًقشس :

4114

انتخصص:
 -2هذف انًقشس
:

انفشقح  /انًستىي:
الرابعة ـ فصل دراسي أول

مورفولوجيا الزخرفة

عذد انىحذاخ انذساسٍح :إجًانً ()3

(نظشي (  +) 1عًهً ( )) 1

 -مدخل لعمم التشكل االسموبي لمتصميمات الزخرفية النباتية وارتباطها بالعمارة في

بعض النماذج من المساقط المعمارية داخمية وخارجية  ،لوحات حائطية  ،حوائط حول
الفتحات المعمارية  ،االفريزات  ،االرضيات  ،االسقف والقباب .

 تتبع أساليب االرتباطات المتبادلة بالعمارة التاريخية والمعاصرة . -أنواع التقنيات المستخدمة في التنفيذ

 -3انًستهذف يٍ تذسَس انًقشس  :أٌ َكىٌ انطبنب فً َهبَت انًقشس قبدساً عهً:
أ -انًعهىيبث
وانًفبهُى :

أ)1

َُعشف عهى انًىفىنىجٍ وعالقته ببنتصًُى انضخشفٍ .

أ) 2

يشرح ارتباط عمم مورفولوجيا النبات بعمم التصميم الزخرفي عمى مر العصور

أ) 3

ب -انًهاساخ
انزهنٍح :

والحضارات القديمة.

يعدد أساليب التصميم في التصميمات الزخرفية.

1ب) يحدد أحد العناصر النباتية ذات القيمة الجمالية .
2ب) يميز القيم الجمالية والتشكيمية في عالم النبات.
3ب) يستمهم من أشكال الطبيعة أشكال تصميمية .
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جـ  -المهارات

ج -1يحور الشكل الطبيعي إلى عنصر زخرفي.

المهنية الخاصة

ج -3يبتكر تصميم بواسطة أساليب التصميم .

بالمقرر :

د – انًهاساخ
انعايح :

ج -2يصمم وحدات زخرفية نباتية.

د -1استخدام تكنولوجيا المعمومات في عمميات البحث والتصميم.
د -2نقد وتحميل االعمال مع المشروعات المقدمة .
د -3يتعاون مع زمالئه في حل المشكالت .

 -4يحتىي
انًقشس :

يحتىي انًقشس

االسثىع

عذد

يحاضشج

انساعاخ

تذسٌة
عًهً

تعشَف ببنًبدة وانًحتىي

1

2

1

1

تعشَف يصطهح
انًىسفىنىجٍ .وتحذَذ انقُى
انجًبنُت فٍ انطبُعت

2

2

1

1

يىسفىنىجُب انُببث واستببطه
بعهى انتصًُى انضخشفٍ
وانتصًُى انبُئٍ

3

2

1

1

دساست انتصًًُبث انضخشفُت
انُببتُت واستببطهب ببنعًبسة
عهٍ يش انعصىس.

4

2

1

1

االستههبو يٍ يىسفىنىجُب
انُببث

5

2

1

1

انتحىَش

6

2

1

1

أسبنُب انتصًُى

7

2

1

1

اختببس يُتصف انفصم
انذساسٍ

8

2

1

1

دساست يششوع يتصم
ببنعًبسة وانعًبسة انذاخهُت
ويتطهببته.

9

2

1

1

تحذَذ أسبنُب انتُفُز

11

2

1

1

إخشاج انًششوع

14-12

6

3

3
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اختببس َهبَت انفصم انذساسٍ

 -5أسانٍة
انتعهٍى وانتعهى















 -6أساليب
التعميم والتعمم
لمطالب

ذوى القدرات

المحدودة

2

15

محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجراء ب وث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني
التعلم اإللكتروني
العصف الذهني
تمارين تطبيقية
 محاضرات ( ساعات مكتبية )
 مناقشات وعروض تعليمية
 تمارين تطبيقية
 حل مشكالت
 مشاريع تطبيقية
 إجراء بحوث
 تجارب معملية
 زيارات ميدانية
 التعلم التعاوني
 التعلم اإللكتروني
 العصف الذهني
 تمارين تطبيقية

☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

 -7تقويم الطــالب  :مناقشات ومتابعة
أ-
األساليب

المستخدمة

التوقيت

إيتحبٌ َظشٌ
تقُُى يششوعبث تصًًُُت
تكبنُف ووجببث يُضنُت
يُبقشبث وتقُُى أداء صفٍ
اختببس شفىٌ
اختببس عًهٍ
انًالحظت
انًقببالث
انتقىَى انشخصٍ نهطبنب
يهف اإلَجبص

تقييم المشروع التطبيقي
تكاليف وواجبات منزلية  :اسبوعيا
مناقشات وتقييم اداء صفي  :اسبوعيا
امتحان تحريري نهائي  :االسبوع ، 8

☒
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

نهاية الفصل الدراسي االول

1

1
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15
تقييم المشروع التطبيقي %22
تكاليف وواجبات منزلية %12 :ا
مناقشات وتقييم اداء صفي %12 :ا
امتحان نظري%62 :

جـ -
توزيع

الدرجات

المجموع % 122 :

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
 مذكرات" :مورفولوجيا الزخرفة النباتية"  ،إعداد " :نها سيد محمد عفيفي"  ،المعهد العالي لمفنون التطبيقية  ،القاهرة ،2218
 كتب يهضيت :-The Ecology of building materials , Bjorn Berge ,Architectural press,2009
 كتب مقترحة :-1مورفولوجيا وتشريح النبات  ،حسين العروسي  ،مكتبة المعارف الحديثة  ،االسكندرية 2228 ،
 -2نها عفيفي  :مورفولوجيا الزخرفة النباتية وأساليب التصميم التطبيقي  :بحث  ،مجمة العموم والفنون التطبيقية  ،كمية
الفنون التطبيقية  ،جامعة دمياط  ،المجمد الخامس  ،ص .2218 ، 8
 -3نها عفيفي  :تطبيقات مورفولوجيا الزخرفة النباتية في إنتاج المعمقات البيئية" ،بحث منشور  ،مجمة العمارة والفنون ،
. 2218

3-Botany for Artist,Sarah Simblet,Botany for The Artist,An Inspiartional guide to Drawing
Plants,University Oxford Botanie Garden and Oxford uni, Herbaria, 2015.
4-Ecological Aesthetics: Art in Environmental Design : Theory and Practice. Initiated by Herman
Prigann ; edited by Heike Strelow in co-operation with Vera David. Basel ; Boston : Birkhäuser, 2004

د -دوريات عممية أو نشرات  ...الخ

:ا.م.د /نها سيد محمد عفيفي

أستبر انًبدة
انقبئى بأعًبل سئُس يجهس انقسى انعهًٍ  :أ.م.د /سامية فوزي عمي

