مواصفات خريج القطاع
-1استيعاب العلوم المختلفة والربط بينها في التصميم واالنتاج
-2تطبيق التكنولوجيا المناسبة لحل المشكالت
-3االبتكار في تصميم منتجات ذات قيم جمالية ووظيفية
-4االستخدام االمثل للموارد المتاحة
-5القدرة على التعليم الذاتي والتعليم المستمر
-6استيعاب الثقافات الفنية والجمالية والتفاعل معها
-7احترام القوانين والتشريعات المرتبطة بطبيعة العمل
-8اتباع التفكير والمنهج العلمي في البحث وحل المشكالت
-9تطويع قدراته الشخصية مع متطلبات العمل
-10المشاركة االيجابية مع مؤسسات المجتمع المدني وتلبية احتياجاته
أ )1-معنى النحت كشكل ثالثى األبعاد  ,و العالقة ما بين الكتلة و الفراغ .
النحت

أ )2-أسس التشكيل بالطمى  ,أعمال الخشب  ,تشكيل المعادن و الخامات الصناعية المستخدمة فى

أ )3-قواعد العمارة و تطورها و اساليبها الحديثة
أ )4-خواص البوليمرات و استخداماتها فى النحت

أ )5-الحضارات المختلفة و المفاهيم المؤثرة فى العمل النحتى

أ )6-أساليب استخدام األحجار الطبيعية و الصناعية في العمل النحتي.

أ )7-نظريات العمارة الداخلية و الخارجية و العالقة بينهما.

أ )8-مراقبة الجودة على المنتجات ثالثية األبعاد.

أ )9-أساسيات عمل األرضيات و الساللم.

أ )10-أساسيات التصميم لوحدات اإلضاءة و اللعب و المقاعد.

ب –  )1تحليل الجسم البشري البتكار تصميمات نحتية حديثة.

ب –  )2التأثر بالطبيعة و الحضارات القديمة إلنتاج أشكال نحتية حديثة

ب )3 -حل المشكالت الخاصة بالعمارة من حيث القياسات الحرارية  ,العزل الحرارى

ب –  )4تطويع البوليمرات الحديثة إلنتاج منحوتات مرنة

ب–  )5إظهار المسحة و االنطباعات الشخصية في األعمال النحتية

ب –  )6اإلبتكارية في تصميم و عمل الميداليات

ب –  )7تحليل الوحدات الزخرفية و المعمارية و الخامات المستخدمة

ب –  )8تحليل و حل بعض المشاكل المعمارية (عزل الحرارة ،عزل الصوت).....،

ب –  )9ربط األعمال الفنية النحتية بالمكان ( العالقة بين الكتلة و الفراغ).

ب –  )10تطوير بعض الخامات البوليمرية و تطبيقاتها في النحت.

ج –  )1تطوير عناصر تستخدم فى تصميم نحتى ثالثى األبعاد للحدائق و الميادين العامة .

ج –  )2االستخدام األمن للخامات المختلفة و األدوات لكل من النحت و الحفر .

ج –  )3مهارات أعمال الشمع  ,و تلميع المعادن .

ج )4 -تطوير خامات لونية ألعمال النحت المرن .

ج  )5-تصميم و ابتكار مجموعة من األعمدة ,القباب و النافورة .

ج )6 -عمل النماذج و العينات النحتية من الجبس .

ج – )7اتقان العمل بأدوات النحت و طرق التشغيل و الصياغة .

ج – )8اكتساب المهارات الفنية المختلفة للرسم و األلوان.

د )1-اكساب الطالب القدرة على انجاز العمل بطرق مختلفة

د )2-اكساب الطالب قدرة التغلب على المشكالت في المجتمع.
د )3-اكساب الطالب مهارة التعامل مع الكمبيوتر فى المراحل المختلفة النتاج تصميمات
ثالثية البعد .

د )4-ممارسة مهارات التصميم الجماعي بالتعاون مع اآلخرين من األقران.

د )5-حث الطالب على االطالع على ثقافة العالم.

د )6-اكساب الطالب مهارة االتصال االداري والتواصل مع اآلخرين.
د )7-اكساب الطالب مهارة التفكير االبداعي في حل المشكالت التصميمية بالنحت و
التشكيل المعمارى و الترميم والتنطيمية واالنتاجية.

د )8-اكساب الطالب مهارة ادارة استراتيجيات تسويق المنتج النحتى

المهارات المعرفية
المهارات الذهنية
المهارات المهنية
د )9-التعرف على مهارات العمل مع فريق تصميم من مهندسين ومتخصصي العلوم
وأصحاب خبرة عملية في السوق.
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أ2
أ3
أ4
أ5
أ6
أ7
أ8
أ9
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جـ3
جـ4
جـ5
جـ6
جـ7
جـ8
د1
د2
د3
د4
د5
د6
د7
د8
د9

د )10-التعرف على مهارات العمل مع فريق تصميم من مهندسين ومتخصصي العلوم
وأصحاب خبرة عملية في السوق.

قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم
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د )11-استخدام التقنيات المستحدثة في أداء المهام التصميمية والتعامل معها وعرض
األفكار التصميمية.

وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد  :العالى للفنون التطبيقية

مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرنامج التعليمى مع مواصفات خريج القطاع 2018-2017

نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج
د11

المهارات العامة

