جامعة  /أكاديمية  -:األسكندرية
كلية  /معهد :الفنون الجميلة
قسم  :التصميمات المطبوعه

توصيف مقرر دراسى
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودى
ف1_2_000/1

أسم المقرر  :ماده تصميم جرافيكي الفرقة  /اعدادي
الفصل الدراسي االول

التخصص
_- -2هدف المقرر

عدد الوحدات الدراسية

نظرى

2

عملى

4

أن يكون لدي الطالب على معرفة ب :
 . -1طبيعه القسم التعليمي وطبيعه العمل بالشعب المختلفه

 -3المستهدف من تدريس المقرر
أ -المعلومات
والمفاهيم

ب -المهارات
الذهنية :

ت -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر :

ث -المهارات العامة :

-1التعرف على عناصر واسس وقواعد واصول التصميم الجرافيكى  ،والتدريب على
كيفية وامكانية النقد والتحليل على اسس علمية وفنية حديثة .
 -2االطالع على االتجاهات والدراسات واالبحاث الفنية الحديثة فى مجال
التخصصواستعاب المراحل الفنية التاريخية والطرز المختلفةوكذلك مراحل تاريخ الفن
القديم والوسيط وفهم الخصائص الفنية لكل مرحلة تاريخية .
 -3اتقان المهارات المهنية اعتمادا على المهارات اليدوية او باستخدام النظم التكنولوجية
العالمية الحديثة .
 -1التدريب على التفكير المرئى من خالل العصف الذهنى كوسيلة لتنمية القدرة على
التخيل واال بتكار.
 -2القدرة على اتخاذ القرار وايجاد الحلول المتنوعة فى الوقت المناسب.
 -3التدريب على التذوق الجمالى والحس الفنى فى مجاالت الفنون المختلفة
كاالعمارة والنحت والتصوير والموسيقى والمسرح والسينما......الخ
القدرة على تقديم وتطبيق االفكار التصميمية بشكل علمى واسلوب فنى مبتكر  ،متفق مع
االدوات والخامات المناسبة والمالئمة لطبيعة فكرة التصميم خالل التنفيذ.

ادارة التصميم والوقت بمعرفة المواصفات والمواد القياسية المتوافرة والتعامل معها
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بشكل غير تقليدى .

 -4محتوى المقرر

األسبوع
األسبوع 1

الموضوع
المشروع االول  :النقطه واالثر :وهو من خالل ذلك التمرين يقوم الطالب بالتعرف علي احد عناصر
التصميم وهي النقطه حيث يقوم الطالب بالتعرف عليها من خالل مبدأ
االثر في الحصول علي شكل النقطه وذلك باستخدام المالمس والعناصر
المختلفه التي يمكن تحقيق شكل النقطه من خاللها .

األسبوع 2
األسبوع 3

متابعه المشروع االول
المشروع الثاني -:الخط وتحقيق التدرج الظلي وفيه يتم تدريب الطالب
علي كيفيه الحصول علي التدرج الظلي المتتابع من خالل قرب الخطوط
وتباعدها في الشكل خطوط عرضيه متجاوره مع استخدام اقالم حبر ال
( )unipenبثخانات مختلفه ()1،3،٥،٩او ( )2،4،٦،٨وايضا
تحقيق تلك القيمه في شكل شبكي من خالل مجموعه من الخطوط
الطوليه والعرضيه في الجزء السفلي من التمرين.

األسبوع 4

متابعه المشروع الثاني

األسبوع ٥

التمرين الثالث :الملمس باالثر واالقالم ()unipen
وفيه يتم تدريب الطالب للحصول علي مالمس مختلفه ومتنوعه بشكل
االثر في الجزء العلوي من التمرين وذلك من خالل االستعانه
بالمالمس والخامات المختلفه التي يمكن نقل تلك المالمس الي سطح
الورقه.ثم في الجزء السفلي من التمرين يقوم الطالب بالحصول علي
المالمس لكن من خالل االقالم ال( )unipenلتحقيق المالمس
المختلفه والمتنوعه ما بين المنتظمه والغير منتظمه منها .
متابعه المشروع الثالث

األسبوع ٦
األسبوع7
األسبوع ٨
األسبوع ٩

األسبوع 10

تكمله متابعه المشروع الثالث
متابعه التمرين الرابع
امتحان ال : mid term
استخدام احد االشكال الهندسيه المنتظمه او شبه المنتظمه او
العضويه في حل الفراغ المربع مقاس 1٦ x 1٦وذلك باستخدام اقالم
الحبر االسود ()unipenفي تحبير ذلك الشكل داخل حدود ذلك
الفراغ المربع للحصول علي وحده لتكوين ملمس ذو طبيعه خاصه
بتكرار تلك الوحده داخل حدود الفراغ المربع بمقاس 1٦ 1٦xفي
عالقه متبادله بين الشكل واالرضيه باالسود واالبيض في صوره
صفوف واعمده متكرره
التمرين الرابع :المساحه:
يتم تعليم الطالب في هذا التمرين كيفيه االحساس بالفراغ والمساحه
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األسبوع 11
األسبوع 12

 -٥أساليب التعليم
والتعلم

 -٦أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة

 -7تقويم الطالب
أ -األساليب
المستخدمة

ب-التقييم

ج -توزيع الدرجات

ومدي تاثير الفراغ في فاعليات الحجوم تطبيقا لمبدا الجيشتالت في
االدراك والرؤيه لتلك الحجوم بالتبادل بين الشكل واالرضيه.
وذلك بهدف توضيح مدي الفرق بين كيفيه الحصول علي الملمس
المتكرر من خالل تكرار الوحدات التي يبتكرها الطالب ويتعامل معاها.
( المتابعة والتوجيه للطالب )

المتابعة والتوجيه للطالب )
 ( تقويم المشروع )األسبوع 13
 مناقشة الطالب في نتيجة التقويم ومدى ما تحقق من اهداف منخالل المشروع
األسبوع  14مناقشة الطالب فيما تحقق من اهداف المقررورصد االيجابيات
والسلبيات
-1-5مناقشة /عصف ذهنى----------------------------------
-2-5محاضرات وعرض للوسائط ----
-3-5تدريبات و بحوث -----------------------------------------------------
-----------------------------4-5تطبيقات عملية ( المشروعات المطلوبة )

اليوجد

أ .-1-متابعة الطالب -------------------------------------------------------
------------------أ -2-إمتحان عملي لتقييم --------------------------------------------------
---------------------أ– 3-إمتحان عملي لتقييم أمكانية الطالب في --------------------------------
-----------------------االسبوع الثالث
االسبوع الخامس
االسبوع السابع
االسبوع العاشر
االسبوع الثالث عشر
% 30
امتحان نصف الترم
% 4٥
اعمال السنة  /الفصل الدراسى
% -7٥امتحان نهايه الترم
% 1٥0
المجموع
-أى تقييم أخر بدون درجات
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 -٨قائمة الكتب الدراسية والمراجع
أ -مذكرات

ال يوجد

ب -كتب ملزمة
ج -كتب مقترحة

د -دورات علمية أو
نشرات ...الخ

_________

أستاذ المادة :
د /هادي برعي
د  /طاهر حموده

رئيس مجلس القسم العلمى  :ا.د  /مها درويش

التوقيع
...........................................
..........................................

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

تاريخ تحرير المقرر .................:

تاريخ اعتماده من مجلس القسم :
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