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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 2ف ك 

إستخدام  (3)مادة اختيارية :أسم المقرر 

التشكيالت الفنية فى العمارة 

 ,إعالن ,...(بانوه)الداخلية

 الرابعة : المستوىالفرقة / 

 األولصل الدراسي الف

 

 : العمارة الداخليةالشعبة 

 

   2    عملى        1   نظرى                 عدد الوحدات الدراسية         

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 بعد اتمام دراسة هذا المقرر يستطيع الطالب :

  التعرف علي عمليات االبداع التصميمي و التشكيلي ذات األفكار المتوالدة و

 .التشكيالت الفنية فى العمارة الداخلية)بانوه,إعالن ,...(تصميم لمبتكرة في ا

 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

 

 

 

 :المعلومات والمفاهيم-أ
 أن يكون الطالب قادرا" علي أن:

بشكل إستخدام التشكيالت الفنية )بانوه,إعالن ,...( و التجريد يتعرف علي مبادئ 1-أ

 . الداخليةفى العمارة مبتكر 

التشكيالت الفنية التى يمكن استخدامها فى المواد الجديدة  الحديثة و خاماتال يحدد 2-أ

 .فى العمارة الداخلية)بانوه,إعالن ,...(

الدراسات المرحلية ابتداء من تحديد المفهوم التصميمي و انتهاء بالتحقيق  يرتب 3-أ

 البصري.

 ظومة للوصول الي الهدف المنشود.درك المخرجات من هذه اآللية و المني 4-أ

 المهارات الذهنية :-ب 
 يصبح الطالب قادرا على أن :

 مهارات استخدام الخامات المناسبة للتصميم . ستكشفي 1-ب

 حل مشاكل قد تطرأ علي عرض أو اخراج المشروع.ي 2-ب

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 . التشكيالت الفنية )بانوه,إعالن ,...(استخدام الحاسب اآللي بيصمم  1-ج

 

 المهارات العامة : -د

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

عملية البحث من خالل شبكة المعلومات االلكترونية لالطالع علي كل ما هو  يمارس 1-د

 الداخلية.فى العمارة  التشكيالت الفنية )بانوه,إعالن ,...(جديد في مجال تصميم 
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رصد السلبيات و االيجابيات في مجموعة منتقاه يقدر علي عقد حلقات نقاشية نقدية ل 2-د

 من التصميمات.

 

 تبادل الخبرات مع الطالب و روح التعاون الجماعي. خالل منيتواصل  3-د

 ستخدم الحاسب اآللي.ي 4 -د

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

  

 الموضوع األسبوع

 

التشكيالت الفنية ات تعريف بمصطلحمحاضرة   1األسبوع 

 . )بانوه,إعالن ,...( 

 مناسب لنوع النشاط المنفذ  تشكيل فنىلم اختيار تصميم يت

 .به

 . يختار الطالب مادة التنفيذ 

  مناسبينفذ التصميم بمقياس رسم . 

 بأسكتشات يدوية تشكيل الفنىيوضح التصميم المقترح لل . 

 ي.يقدم المشروع النهائي بالحاسب اآلل 

 
 متابعة المشروع.  2األسبوع 

 

 متابعة المشروع.  3األسبوع 

 

 متابعة المشروع.  4األسبوع 

 
 متابعة المشروع. 5األسبوع 

 متابعة المشروع.  6األسبوع 

 تحكيم المرحلة األولي.  7األسبوع 

 

 .مناقشة شفوية   8األسبوع 

 

 متابعة المرحلة الثانية.  9األسبوع 

 

 متابعة المرحلة الثانية.  10األسبوع 

 

 تحكيم المرحلة الثانية.  11األسبوع 

 

 متابعة المرحلة الثالثة.  12األسبوع 

 

 متابعة المرحلة الثالثة.  13األسبوع 
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 تحكيم المرحلة الثالثة.  14األسبوع 

  
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

 (.Data Showباستخدام أحدث وسائل العرض )  نظرية  محاضرات 5-1

 تعليم تنافسى 5-2

 مرتبطة بالمحتوي العلمي للمادة. فردية  القيام بأبحاث علمية 5-3

 تعليم ذاتى  5-4

 المناقشة و الحوار  5-5

 المشروع . -5-6

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 التعليم باالقران  6-1

 قويم الطالب ت -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

/ اسكتشوات يتحوح بهواالتصوور للفكورة مون  التحكيم األول: لتقييم المرحلة األولي : 1-أ -7

 الجو العام / األسلوب / المجموعة اللونية / المواد المستخدمة .

 

لمجموووع الدراسووات البصوورية و  لتقيوويم درجووة اسووتيعاب الطووالب مناقشووة شووفوية 2-أ -7

ميمية و الوظيفية و جميع ما يساعد علي توضيح فكرة المشروع المحدد بطريقة غير التص

 تقليدية.

 

 تنفيوذ التصووميم المقتورح للتشوكيل الفنووىالتحكويم الثواني: لتقيوويم المرحلوة الثانيوة :   3-أ -7

 يدويا

 

ج باسووتخدام بوورامالتشووكيل الفنووى تنفيووذ : التحكوويم الثالووث: لتقيوويم المرحلووة الثالثووة 4-أ -7

 .مهارات الطالبالحاسب اآللى مما ينمى من 

 

لتقيويم درجوة اسوتيعاب الطوالب لمجمووع الدراسوات  امتحان نهاية الفصل الدراسي: 5-أ -7

البصوورية و التصووميمية و الوظيفيووة   و جميووع مووا يسوواعد علووي توضوويح فكوورة المشووروع 

 المحدد بطريقة غير تقليدية.

 

 التوقيت -ب

 

 

 لسابع.األسبوع ا 1-ب -7التقييم 

 

 األسبوع الثامن. 2-ب -7التقييم 

  

 األسبوع الحادي عشر. 3-ب -7التقييم 

 

 األسبوع الثالث عشر. 4-ب -7التقييم 

 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 .%25        صف الفصل الدراسي األول.تنمامتحان 

 .%75أعمال السنه                   متوسط 

 درجة 41                 % 111مجموع أعمال السنة 

 درجة 61  الفصل الدراسي األول         امتحان نهاية 

 درجة 111المجموع الكلي                                   

 

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


 

   

 

 

 

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

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

4 

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 ال يوجد مذكرات -أ

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 ال يوجد

دورات علمية  -د

 أو نشرات ...الخ

 جدال يو

 

 نجوان شحاتهأ.د/ رئيس مجلس القسم العلمى :  لقائم بأعما                         أحمد فؤاد أ.د.  :قررالم ذةتاأس

 

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

 

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

 

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

