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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 0-0-022-ف د

 

 لولىاال: المستوىالفرقة /  (3) رسم :أسم المقرر 

 لولالفصل الدراسي اال

 

 : الديكورالتخصص

 

      0     عملى       0نظرى              عدد الوحدات الدراسية         

 

 

 هدف المقرر -0

 

 

 

  تدريب الطالب على كيفية صياغه رؤية الطبيعه لكل ما تشتمله تلك الدراسات

 ضاءه / اللون .من عناصر مثل الشكل / الملمس / اإل

 . اختالف الصياغه لرؤية الطبيعه بإختالف أساليب التعبير 

 طبيعه باختالف الوسائط .اختالف الصياغه لرؤية ال 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 لوالمفاهيم

 

 

 

 ن يكون الطالب قادرا على :أ 

 (.الشكل لوالحجم لوالكتله )بقواعد المنظور ، لوالنسب المختلفه للعناصر أن يلم 1-أ-3

درجات دراسة الضوء لوالظل بدرجاته لوالتعبير عنه سواء بالخط الو بأن يميز بين  0-أ-3

 بيض .سود لواألاأل

 عن الخامات لوالمالمس المتنوعه . أن يعبر 3-أ-3

جادة استخدام الوسائط المختلفه للتعبير عن القيم الجماليه لوالتشكيليه إ أن يكتسب 4-أ-3

. 

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

ماهية الطبيعه الصامته لوالطبيعه الخلويه لومفهوم الفراغ السلبى  أن يستكشف 1-ب-3

  .جابىلواالي

 .تحليل العناصر لوصياغة التكوين أن يتبنى 0-ب-3

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 استخدام المنهج العلمى السليم لوالذى يتناسب مع طبيعة الدراسه . أن يربط بين 1-ج-3

 المعارف العمليه السابقه .أن يطبق  0-ج-3

ل المناقشات الشفهيه لوالعرلو  يجابيات لوذلك من خالالسلبيات لواإل أن يحلل 3-ج-3

 التفاعليه .

 المهارات العامة: -د

 

 المختلفة للخاماتاستخدامه  من خالللتعبير عن الشكل المعطي له أن يستجيب ل 1-د -3

 الضوء لوالظل في الطبيعة المعطاه . لو ابراز
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 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

ماده لوالهدف المنشود تحقيقه من التعريف بالمحتوى العلمى لل 1األسبوع 

 دراستها .

 منفذ بالقلم الرصاص . 32* 33مشرلوع  0األسبوع 

 منفذ بالفحم . 32* 32اسكتشات ابعادها  6عدد  3األسبوع 

 منفذ بالفحم . 32* 32اسكتشات ابعادها  6عدد تابع  4األسبوع 

 منفذ بالفحم . 32*32مشرلوع ابعاده  3األسبوع 

 منفذ بالحبر السود . 32* 32اسكتشات ابعادها  6 عدد 6األسبوع 

 منفذ بالحبر السود . 32* 32اسكتشات ابعادها  6عدد  7األسبوع

 اختبار منتصف الفصل الدراسى االلول  8األسبوع 

 . لحبرمنفذ با 32*32مشرلوع ابعاده  9األسبوع 

 البنىمنفذ بالحبر 32* 32اسكتشات ابعادها  6عدد  12األسبوع 

 منفذ بالحبرالبنى 32* 32اسكتشات ابعادها  6عدد تابع  11األسبوع 

 . حبر البنىمنفذ بال 32*32مشرلوع ابعاده  10األسبوع 

 منفذ بالفحم . 32*32مشرلوع ابعاده  13األسبوع 

 .منفذ باالحبار 32* 33مشرلوع  14األسبوع 

لتعبير عن للطالب حرية اختيار الوسيط ل 32*32مشرلوع ابعاده  13األسبوع 

  .القيم التشكيليه للطبيعه
أساليب التعليم  -3

 لوالتعلم 

 محاضرات باستخدام وسائل العرض)داتا شو(. -5-1
لتدريب الطالب للوصول القيام بالعديد من الكروكيات التدريب العملي من خالل  -5-2

  للتكوين المثالي .

 التعليم الذاتى  3-3

 التعليم التعالونى  3-4

 يم التنافسىالتعل 3-3

 المناقشة لو الحوار -3-6

 المشرلوع  -3-7

 

أساليب التعليم  -6

لوالتعلم للطالب ذلوى 

 القدرات المحدلودة

 

 بالصور  لوالنماذج لوعر  البيانات 6-1

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 مشاريع اسبوعيه 1-أ-7

 تدريبات منزليه 0-ا-7

 امتحان 3-أ-7

 التوقيت -ب

 

الفصلل الدراسلي منتصف ) امتحان  الثامنفي االسبوع   1-ب -7االولالتقييم  -
 .االول (
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في االسبوع الخامس عشر ) تقييم الدوسيه الخاص  2-ب -7التقييم الثاني  - 

 .بالمشاريع المجمعة ( 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 M.T 03امتحان منتصف الفصل الدراسي % 

  % 73متوسط أعمال السنة 

 %122المجموع الكلي 

 

 

 قائمة الكتب الدراسية لوالمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 ال يوجد

 كتب ملزمة  -ب

 

 الكتب الدراسيه الكتب المقترحه ، مجالت دلوريه ، مواقع انترنت ، الخ..

 كتب مقترحة  -ج

 

 ال يوجد

دلورات علمية ألو  -د

 نشرات ...الخ 

 ال يوجد

 

 شحاته نجوانا.د/رئيس مجلس القسم العلمى :                            نجوان شحاته د/ م.:أ. منسق الفرقه

 

 التوقيع: ................................................   التوقيع :................................

 

 0219-0218تاريخ اعتماده من مجلس القسم :   0219-0218تاريخ تحرير المقرر :
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