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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 (1)أسس تصميم  :أسم المقرر  1-1-111-ف د 
 اعدادي: المستوىالفرقة / 

 الفصل الدراسي االول

 

 : الديكورالتخصص

 

  3      نظرى              عملى               عدد الوحدات الدراسية   

 

 

االهداف العامة  -2

 للمقرر

 

  ، ( للتصميمات ذات البعدين )المسطحةأن يصبح الطالب على معرفة بعناصر التصميم 

  أن يصبح الطالب على معرفة بأسس ومبادئ التكوين وتطبيقاتها في التصميمات ذات

 البعدين ) المسطحة (

 ب قادرا على عمل تكوينات وتصميمات باستخدام عناصر التصميم أن يصبح الطال

 ومن خالل أسس وقواعد التصميم .

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر -3

 علوماتالم -أ

 والمفاهيم

التعرف على عناصر التصميم للتكوينات ذات البعدين وسماتها المختلفة ) الخط ،  -1-أ

 والقياس ( . الشكل ، اللون والملمس ، الموضع ،

( يقاع ، مركز التأثير ، .........التعرف على مبادئ التصميم ) التوازن ، التناسب ، اال -2-أ

عمل تكوينات وتصميمات ) ثنائية األبعاد (  –من خالل فهم كيفية تحقيقها  –وكيف يمكن 

 ذات قيمة .

 المهارات الذهنية : -ب

 

  ناسب مع الفكرة .القدرة على اختيار عناصر التصميم بما يت –1-ب

ت باستخدام اسس ومبادئ التصميم القدرة على وضع األفكار لتكوينات وتصميما -2-ب

 ( .)ثنائي األبعاد 

 

8 

mailto:qaufinearts@yahoo.com
mailto:qaufinearts@yahoo.com


 

   

 

 

 

 0886671558-3185113فاكس  (875) 3156305تليفون   -االسكندرية   –جليم   -شارع عبد السالم عارف  801

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

8 

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

القدرة على عمل تكوينات وتصميمات باستخدام عناصر التصميم ومن خالل أسس  -1-ج

 ومبادئ التصميم .

 استخدام االدوات الهندسية واأللوان في التصميم . القدرة على -2-ج

 المهارات العامة : -د

 

 تدريب الطالب على التفكير الجماعي والمناقشة وعرض االفكار . -1-د

في تنمية خبراته في مجال  تدريب الطالب على كيفية االستفادة مما درسه -2-د

 .التخصص

 محتوى المقرر  -4

 

 

 الموضوع األسبوع

 1ع األسبو

 مقدمة وشرح لمحتويات المقرر والهدف منه 

 (داتا شو ( وعرض ) 1 –عناصر التصميم الهندسية محاضرة )  -

 ( 1 –محاضرة ) اسس التصميم ذي البعدين  -

 شرح التدريب التطبيقي األول -

 2األسبوع 
 ( وعرض ) داتا شو ( 2 –) عناصر التصميم الهندسية محاضرة 

 لتطبيقي االول   تطبيق عملي ومناقشة التدريب ا -

 3األسبوع 
 ( وعرض ) داتا شو ( 3 –) عناصر التصميم الهندسية محاضرة 

 ( 2 –محاضرة ) اسس التصميم ذي البعدين  -

 التدريب التطبيقي الثاني -

المشروع االول ) استخدام عناصر التصميم الهندسية في عمل تكوين من خالل  4األسبوع 

 .. بالقلم الرصاص تطبيقات على اسس ومبادئ التصميم (

المشروع االول ) استخدام عناصر التصميم الهندسية في عمل تكوين متابعة  5األسبوع 

 من خالل تطبيقات على اسس ومبادئ التصميم (

 6األسبوع 

 ( وعرض ) داتا شو ( 4 –) عناصر التصميم غير الهندسية محاضرة 

عناصر التصميم الهندسية المشروع الثاني ) استخدام التدريب التطبيقي الثالث 

وغير الهندسية في عمل تكوين من خالل تطبيقات على اسس ومبادئ التصميم 

 .. بالقلم الرصاص(

 7األسبوع

المشروع الثاني ) استخدام عناصر التصميم الهندسية وغير الهندسية في عمل 

..  تكوين ذي بعدين من خالل تطبيقات على اسس ومبادئ التصميم ( ومناقشته

 لقلم الرصاصبا
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 امتحان منتصف الفصل الدراسى 8األسبوع 

 9األسبوع 
 ) االلوان والمالمس ( وعرض ) داتا شو ( 4 –عناصر التصميم  –محاضرة 

 " استخدام االلوان االساسية ودرجاتها " التدريب التطبيقي الرابع
 

 11األسبوع 
 2اتها " " استخدام االلوان االساسية ودرجالتدريب التطبيقي الخامس

 11األسبوع 
المشروع الثالث ) استخدام عناصر التصميم في عمل تكوين ذي بعدين بااللوان 

 من خالل تطبيقات على اسس ومبادئ التصميم ( .

 12األسبوع 

) استخدام عناصر التصميم في عمل تكوين ذي بعدين استكمال المشروع الثالث 

 . لتصميم ( ومناقشتهبااللوان من خالل تطبيقات على اسس ومبادئ ا

اسس ومبادئ  المشروع الرابع ) عمل تكوين ذي بعدين بااللوان من خالل 13األسبوع 

 التصميم ( .

اسس  استكمال المشروع الرابع ) عمل تكوين ذي بعدين بااللوان من خالل 14األسبوع 

 ومبادئ التصميم ( ومناقشته .

 دراستهراجعة ومناقشة الطالب فيما تمت م 15األسبوع 
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 محاضرة -5-1

 عصف ذهني -5-2

 تدريبات وتمارين عملية -5-3

 ىالتعليم الذات -5-4

 البحث الفردى  -5-5

 البحث الجماعى -5-5

 التعليم التعاونى  -5-6

 ىالتعليم التنافس -5-7

 التغذية الراجعة  -5-8

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 درات المحدودةالق

 

 

 

 

 

 المناقشة و الحوار -6-1
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 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 مناقشة التصميمات – 1 -5

 مناقشة البحوث – 2 -5

 امتحان عملى – 3 -5

 التوقيت -ب

  4االسبوع ..............................  1 -5التقييم 

 7.... االسبوع .......................... 2 -5التقييم 

 12االسبوع ..............................  3 -5التقييم 

 14االسبوع ..............................  4 -5التقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 امتحان منتصف الفصل الدراسي ........................................ %

 .................... %أمتحان نهاية الفصل الدراسي ........................

 المناقشات الشفوية ......................................................... %

 . %..االمتحان العملي ..........................................................

 . %......أعمال السنة / الفصل الدراسى ...................................

 واع التقييم االخرى ....................................................... %ان

  %111. .المجموع .............................................................

 أي تقييم أخر بدون درجات

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 مذكرات المقرر مذكرات -أ

 راسيةالكتب الد كتب ملزمة  -ب

 مكتبة الكلية كتب مقترحة  -ج

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 
_________ 

 

 ة تأ.د. نجوان محمد شحاسم العلمى : رئيس مجلس الق                أد/ معتز شاهين . : قررأستاذ الم

              

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

 

 2119/ 2118 تاريخ اعتماده من مجلس القسم :   ............... خ تحرير المقرر :تاري
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