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  وصف المقرر

  

  
ة من دٌوفر وصف المقرر اٌجازا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها وتنفٌذها مبٌنا اذا كان قد حقق الفائ

  . فعلٌافرص االستفادة القصوى من فرص التعلم الموجودة 
 
 
 
 
 
 

 

  

المؤسسةالتعلٌمٌة  -1 كلٌة الفنون الجمٌلة   

القسم العلمً / المركز-2 قسم التصمٌم / فرع الصناعً   

اسم / رمز المقرر  -3 الورشة )نماذج صناعٌة (  

اشكال الحضور المتاحة  -4 ٌومً  

2118-2117سنوي / الفصل / السنة  -5   

256عملً    عدد الساعات الدراسٌة الكلً  -6   

2118/2/22  تارٌخ اعداد هذا الوصف 
 
 

- 

اهداف المقرر-8   

اكساب الطالب المعرفة باسالٌب عمل النماذج الصناعٌة وتنمٌة  -أ
قدراتهم العقلٌة على تطبٌق االسلوب العلمً والعملً فً عمل النماذج 

 الصناعٌة من المواد المختلفة 
التفاعل والتطور واجراء تحوٌر وتعدٌل على تمكٌن الطالب من -ب

توافرة من خالل التغٌٌر باالفكار والعمل بما االفكار التصمٌمة الم
 ٌتوافق مع االفكار التصمٌمة 

اٌضاح المفاهٌم المتنوعة للورشة والنماذج الصناعٌة وتمكٌن-ج  
 
 

الطالب من التفاعل مع المواد والخامات المتاحة للسٌطرة على تنفٌذ  
العمال والمتعلقة بكل جانب من جوانب اظهار الفكرة التصمٌمٌة ا

 للوجود وعلى وفق المتغٌرات من تقنٌات حدٌثة  وخامات متنوعة  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-9  
 

االهداف المعرفية -أ  
اكتساب القدرة والمهارة فً اخراج الفكرة التصمٌمٌة على وفق -1

التطور فً نوع الخامة والتقنٌات الحدٌثة  اي وفق المتغٌرات 
 التصمٌمٌة 

اكساب الطلبة المعرفة والفهم والخبرة بمختلف االنواع -2

والمواضٌع وطرائق العمل الحدٌثة بما ٌتوافق مع التطورات 
العمل المتطورة الجدٌدة والحدٌثة وطرق   

العلمً بما ٌتوافق متطلبات التصمٌم تطوٌر وتربٌة الذوق الفنً و-3

 المعاصر
 

.االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر-ب  
التقنٌات  مهارات االظهار الشكلً والوظٌفً على وفق1ب

والمستجدات العلمٌة والتكنولوجٌة الحدٌثة بما ٌخص النماذج 
بمهارات تتعلق بقدرة  الصناعٌة وتنوع االفكار العلمٌة والعملٌٌة

--------------الطالب على التنوع فً االفكار والروى التصمٌمٌة  
---                    -                     

  : طرائق التعليم والتعلم
 

من خالل المفردة  المحاضرة الوصفٌة العملٌة المطروحة
  المطروحة 

طرح ورؤٌة منتجات تصمٌمٌة لمنتجات حدٌثة وتغٌٌر بعض من 
اشكالها او تغٌٌر اجزاء منها او دمج بٌن وظائف او االلمام بعملٌات 
الحذف واالضافة لبناء قدرة التقٌٌم العلمً لطبٌعة الخامات والمواد 

كمٌة التفاعل معها وعرض منتجات صناعٌة من المستخدمة و
معرفة المدارس الفنٌة واالتجاهات واألسالٌب التصمٌمٌة  خالل

الحدٌثة والمعاصرة واحالتها بما ٌتوافق وفق السٌاقات المحلٌة 
 تماشٌا مع منطقٌة الطلب المحلً وفق أسس علمٌة حدٌثة

 طرائق التقييم
ق وطبٌعة المفردة التمرٌنات والنشاطات الصفٌة بما ٌتواف

 المطروحة
:األهداف الوجدانية والقيمية   

تطوٌر مهارة الطالب وقدرته على االبتكار والتخٌل واألداء فً -1

 التنفٌذ.
تطوٌر القدرة الفكرٌة للطالب من حٌث النقد والتحلٌل واالبتكار.-2  

تطوٌر المهارة الجماعٌة من حٌث تطوٌر الطالب على األداء -3

ة وفق نظام فرٌق العمل المشرك فً حل المشاكل والعمل الجماع
التصمٌمة والقدرة على المناقشة وابداء الرأي واٌجاد وسائل وآلٌات 

 للتفاهم المشترك .
 طرائق التعليم والتعلم :

القدرة فً ادارة المحاضرة على نحو تطبٌقً  ٌرتبط بواقع الحٌاة -1

مواضٌح الحٌاة الٌومٌة لتنشٌط ذهنٌة الطالب الى الدرس فً صلب 
لها قابلة للفهم  مرونة وجعلتحوٌل المحاضرة لتكون أكثر سالسة و

 والتحلٌل .
تفعٌل نشاط الطالب من خالل تكلٌفه ببعض الواجبات -2

 والنشاطات .
تخصٌص نسبة من الدرجة للواجبات والنشاطات الٌومٌة  -3

 واالختبارات .
 طرائق التقييم :



كة الفاعلة نظرٌا وأدائٌا .ٌلتزم الطالب من خالل المشار-1  

تقدٌم الواجبات والبحوث فً موعدها المحدد.-2  

تعبر االختبارات الفصلٌة والنهائٌة عن االلتزام والتحصٌل -3

 المعرفً والمهاري.
 المهارات العامة والتأهيلية والتطور الشخصي:

على التعامل مع الوسائط تطوٌر وتنمٌٌة قدرات الطالب -1

الرئٌسٌة والبدٌلة والمعدلة .والخامات   
التعامل مع األفكار التصمٌمة المختلفة وتغٌٌر أنماطها بما -2

 ٌتناسب والمحددات الوظٌفٌة والبٌئٌة والذوقٌة .
تنمٌة قدرة الطالب على التعامل مع األنماط المختلفة من -3

المستخدمٌن باختالف رغباتهم وأذواقهم بوصفهم محدد رئٌسً فً 
مٌمة لدى الطالب.القدرة التص  

  تنمٌة القدرة الفكرٌة والنقاسٌة والحوارٌة للطالب.-4

. 
 
 

 
 
 
  

 

 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة 

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم 

تنمٌة قدرة الطلبة  4 1
األداء الشكلً على 

 والوظٌفً 

التعرف على أهم 
المكائن واألدوات 

المستخدمة فً 
 الورشة 

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 2
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

التعرف على 
الخواص الفٌزٌائٌة 

 للمواد

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 3
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

تطبٌقات فً 
استخدام األدوات 

 البسٌطة

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 4
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

تطبٌقات فً 
استخدام المكائن 

 والمعدات 

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 5
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

التعرف على طرق 
الربط المستخدمة 
فً ربط ووحدات 

 األخشاب 

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 6
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

تطبٌقات فً 
استخدام المسامٌر 
المحورٌة والغراء 

واللواصق 
 الصناعٌة 

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 7
على األداء الشكلً 

تطبٌقات فً 
استخدام مادة 

 تقٌٌم التمرٌن عملً



الخشب وعملٌات  والوظٌفً
 الطالء

 تقييم االختبار عملي اختبار أولي عملي اختبار أولي عملي 4 8

تنمٌة قدرة الطلبة  4 9
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

رسم مخططات 
كسٌتج لمنتج 

صناعً من مادة 
 الخشب

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 11
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

تصمٌم تنفٌذي لمنتج 
صناعً أنموذج 

مادة  مصغرمن
 الخشب

 تقٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 11
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

االخراج النهائً 
 للمنتج الصناعً

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 12
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

التعرف على طرق 
الربط المستخدمة 

لربط الوحدات 
المعدنٌة بالبراغً 

 والبراشٌم

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 13
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

تطبٌقات فً 
استخدام أنواع 

البراغً المستخدمة 
فً ربط المعادن 
كبرغً الماكنة 
 وبرغً العربة

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 14
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

تطبٌقات فً 
استخدام البراشٌم 

ستخدمة فً ربط الم
 المعادن

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 15
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

تطبٌقات فً 
استخدام أنواع 

اللحام الكهربائً ) 
لحام  –لحام الغاز 
 المقاومة(

 تقٌٌم التمرٌن عملً

 تقييم التمرين  تقييم عملي  اختبار ثاني عملي اختبار ثاني عملي 4 16

تنمٌة قدرة الطلبة  4 17
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

تطبٌقات فً 
استخدام المواد 

المعدنٌة عملٌات 
 الطالء باألصباغ

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 18
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

رسم مخططات 
سكٌتج مصنع من 

 مواد معدنٌة 

 تقٌٌم التمرٌن عملً

  عمليتقييم   اختبار عملي 4 19

تنمٌة قدرة الطلبة  4 21
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

االخراج النهائً 
 للمنتج الصناعً

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 21
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

التعرف على تقنٌات 
الربط المستخدمة 
فً وحدات المواد 

 اللدائنٌة

 تقٌٌم التمرٌن عملً



تنمٌة قدرة الطلبة  4 22
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

تطبٌقات فً 
استخدام اللواصق 

المستخدمة فً ربط 
 وحدات اللدائن

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 23
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

تطبٌقات فً 
استخدام مادة اللدائن 
وتقنٌات الطالء فً 

 دهانات الراتنج

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 24
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

رسم مخططات 
سكٌتج لمنتج مصنع 

 من مادة اللدائن

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 25
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

تصمٌم منتج 
صناعً أنموذج 
مصغر من مادة 

 اللدائن

 تقٌٌم التمرٌن  عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 26
لى األداء الشكلً ع

 والوظٌفً

رسم مخطط سكٌتج 
لمنتج صناعً من 

مادة الخشب 
 والمعادن

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 27
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

رسم مخطط سكٌتج 
لمنتج صناعً 

 مصنع من الفلٌن

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 28
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

تصمٌم تنفٌذي 
ألنموذج مصغر من 

 مادة الفلٌن

 تقٌٌم التمرٌن عملً

تنمٌة قدرة الطلبة  4 29
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

الطٌن االصناعً 
 والطبٌعً

 تقٌٌم التمرٌن عملً 

تنمٌة قدرة الطلبة  4 31
على األداء الشكلً 

 والوظٌفً

أعمال حرة من 
 الكارتون واألغلفة 

 تقٌٌم التمرٌن عملً

على األداء الشكلً  4 31
 والوظٌفً

تصمٌم تنفٌذي حر 
من مواد مختلفة 

 قابلة للتدوٌر

 تقٌٌم التمرٌن عملً

 التقييم تقييم عملي  اختبار عملي 4 32

  البنية التحتية 

 ال ٌوجد الكتب المقررة-1

,هٌرت, أشغال النجارة العامة, األسس التكنولوجٌة ,دار  وارنر المراجع الرئٌسٌة )المصادر(-2
 1978األهرام ,دار النشر الشعبٌة للتألٌف ,

 الدورٌات-التقارٌر –المجالت العلمٌة  الكتب والمراجع التً ٌوصً بها-3

 http://www.pinterest.com مواقع االنترنٌت –المراجع االكترونٌة -4
  خطة تطوير المقرر الدراسي 

تعتمد خطة التطوٌر على وفق المستجدات فً وسائط التشكٌل 
للخامات والمعادن والتعرف على قدراتها ومطاوعتها واألسالٌب 

االظهارٌة والتقنٌات المتوفرة ومدى تأثٌرها فً اخراج المنتج 
 الصناعً باختالفه

 

 


