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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 متطلب كلية

)فن  2مادة اختيارية  :أسم المقرر 

 ( الفسيفساء

الفصل لثالثة / ا : مستوىالفرقة / ال

 ولاألالدراسي 

 

 عمارة داخلية: شعبة ال

 

  2     نظرى              عملى              3عدد الوحدات الدراسية   

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

  تنمية قدرات الطالب التصميمية والتنفيذية ومعرفته بتكنولوجيا المواد

 الخاصة بفن الفسيفساء .

  تنمية قدرات الطالب بتقنية فن الفسيفساء حيث يتكون برنامج الفسيفساء

 : من مرحلتين

 المرحلة االولى : التصميم واختيار الموضوع المناسب . -1

 المرحلة الثانية : تنفيذ التصميم بخامات الفسيفساء . -2

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يكون للطالب القدرة على أن :

 . مواد الخاصة بفن الفسيفساءتكنولوجيا ال يتعرف 1- أ

ركات الفنية والمعاني االيحائية للنقطة والخط والمسطحات كأحد مفردات لحا يميز 2-أ

 اللغة التشكيلية .

 . الب بتقنية فن الزجاج الفسيفساءالمخرجات من خالل تنمية قدرات الط دركي 3-أ

 االمكانيات الالزمة التقان فن الفسيفساء .على تعرف ي 4-أ

الولية لالزم اتباعها في التصميم حتى درك الدراسات السابقة واألسس والقواعد اي 5-أ

 يكون التصميم صالح تنفيذه بالفسيفساء .

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 يكون للطالب القدرة على أن :

 .فيذه بأسلوب وتقنية الفسيفساء ح تنتحليل التصميم المقترح ليصل يطبق مبادئ 1-ب 

يب معالجة األسطح الداخلية حل مشاكل العمارة الداخلية من خالل التعرف على أسالي 2-ب

8 
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 . ميم وهي فن الفسيفساءيتضمنها التصوالخارجية التي  

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 يكون للطالب القدرة على أن :

م عمل تشكيلي متكامل بتجميع عناصر التصميم المختلفة كمفردات اللغة يصم 1- ج

 المرئية التشكيلية .

 . خدام خامات الفسيفساءستاتقان ا ذلك من خالل ينجز 2-ج

اجادة قدراته التصميمية والتنفيذية ومعرفته بتكنولوجيا المواد الخاصة  يربط بين 3-ج

 بفن الفسيفساء .

 المهارات العامة : -د

 

 

 يكون للطالب القدرة على أن :

يستجيب لعقد حلقات نقاشية نقدية لتدريب الطالب على كيفية استخدام تقنية  1- د

 لفسيفساء .ا

يعمل في الفريق من خالل التدريب على كيفية استخدام االدوات والخامات الالزمة  2-د

 المستخدمة في فن الزجاج الفسيفساء .

يتواصل من خالل مناقشة االبحاث المقدمة التي يظهر من خاللها فهمه السس  3-د

 وقواعد التصميم واجادته لتنفيذ ذلك باالدوات المطروحة .

 توى المقرر مح -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

من حيث التصميم والتقنية وشرح  فن الفسيفساءمحاضرة عن  1األسبوع 

 موضوع المشروع واالبحاث .

وعرض نماذج مختلفة لفن الفسيفساء فسيفساء الفن محاضرة عن  2األسبوع 

 بتكوينات مختلفة .

 سم . 32*22حة االسكتشات وتصليحها على مسااالبحاث ومتابعة  3األسبوع 

مراجعة موضوع المشروع ومطابقته مع تصميم استالم االبحاث و  4األسبوع 

 الطالب .

 سم . 32*22متابعة االسكتشات على مساحة  2األسبوع 

متابعة االسكتشات مع وضع الخطة اللونية للتصميم وعالقتها  6األسبوع 

 بموضوع التصميم .

 المشروع ) التصميم الملون ( . تسليم المرحلة االولى من 7األسبوع 

 اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني . 8األسبوع 

بمقاس  وتكبير التصميم الموافقة على موضوع وتكوين التصميم 9األسبوع 

 والخامات المطلوبة . شرح لتقنية الفسيفساءسم مع  70*20
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 . امة الفسيفساءتنفيذ التصميم بخ 10األسبوع 

 متابعة التنفيذ والتصميم . 11األسبوع 

 متابعة التنفيذ والتصميم . 12األسبوع 

 . والتصميم التنفيذمتابعة  13األسبوع 

 .موزاييك م المشروع منفذا بخامة التسلي 14األسبوع 

 تحكيم المشروع واعالن درجات مراحل المشروع على الطلبة . 12األسبوع 
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 ( .Power Point Presentationباستخدام وسائل العرض ) رات محاض -1

 القيام بابحاث مرتبطة بالمحتوى العلمي للمادة ومناقشتها . -2

 .صميم بخامة الفسيفساءا لتنفيذ التتدريب عملي عن كيفية استخدام االدوات واتقانه -3

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 لناحية االبداعية لدى الطالب من خالل تشجيعهم على البحث في شبكة المعلوماتتنشيط ا

وطرق تنفيذها وطرق استخدام االدوات الالزمة  ض نماذج من تصميمات الفسيفساءوعر

 لتنفيذ ذلك .

 تقويم الطالب  -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 مناقشة االبحاث . 1-أ

صميم من خالل التسلسل واالستمرارية في تطبيق متابعة الطالب في مرحلة وضع الت 2-أ

     كل ما يسند اليهم من تعليمات وطرق تنفيذ .

 اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني . 3-أ

تنفيذ مشروع عملي لتقييم امكانية الطالب في فهم واداء وتنفيذ ما قد سبق تناوله  4-أ

 خالل السنة الدراسية .

 التوقيت -ب

 

 

 الرابع .سبوع األ 1-بالتقييم 

 . سابعالاألسبوع  2-بالتقييم 

 . الثامناألسبوع  3-بالتقييم 

 . عشر خامسالالرابع عشر واألسبوع  4-بالتقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

M.T 25امتحان منتصف الفصل الدراسي % 

  % 75متوسط أعمال السنة 

 درجة 41  -  % 111اعمال السنة مجموع 

 درجة 61االمتحان النهائي 

 111الدرجة من  -المجموع الكلي 
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 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 محاضرات نظرية. .1

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

(a) Kelly , Sarah , The Complete Mosaic Handbook: Projects , 

Techniques , Designs , Firefly Books, US, 2004 . 

(b) King , Sonia , Mosaic Techniques &traditions : Projects 

&Designs from around The World , Sterling publishing co., NY , 

2003 . 

(c) Dierks , Leslie , Making Mosaics : Designs , Techniques & 

Projects , Sterling , NY , 2004 . 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

www.mozaico.net   

www.mosaicarts.co.za  

www.mosaicartnow.com 

www.thejoyofshards.co.uk 

www.americanmosaics.org  

 

 نجوان شحاتهرئيس مجلس القسم العلمى : أ.د/                                                    د أ.  أستاذ المادة :

 

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

 

 2112-2118 تاريخ اعتماده من مجلس القسم :        2112-2118 تاريخ تحرير المقرر :
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