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 هدف المقرر -2

 

 

التصميم هو ذلك الجهد المنظم لخطة هادفة، وهو عملية إدراك أن  : هداف معرفيةأ

ً لقواعد وأسس فنية ثابتة )  تهدف لتنظيم العناصرفى وحدة كلية متكاملة وفقا

الوحدة والترابط، السيادة، التنوع، التباين، التوافق، الترديد، التناسب، اإلتزان، 

توزيع الفراغ، اإليقاع والتتابع.. الخ (، كما تعد دراسة أسس التصميم تمهيداً 

 .وأساساً لدراسة الجوانب الوظيفية فى العملية التصميمية ألى عمل فنى

فى  المستخدمةم لعناصر التصميالحكم على مدى نجاح التوظيف  : هداف مهاريةأ

والعالقات البنائية  ،مع البيئة المحيطةوكذلك مدى إتساقها وتناسبها  اى عمل فنى،

 .في الوحدة البصريةالمطلوب تحقيق التناسب و للشكل واألرضية

من إدراك الطالب ألهمية دراسة تعززمفاهيم خاصة التأكيد على  : هداف وجدانيةأ

 وقواعده واإلعتبارات المتعلقة بالعملية اإلبداعية.تصميم أسس الالجوانب المتعلقة ب

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 بتنظيم عناصره.المفاهيم المتعلقة قواعد التصميم وإستيعاب إدراك أهمية  -1أ. المعرفة و الفهم -أ

 .هائلبنوالقواعد األسس الهندسية كافة والعمل الفنى نشائية إعلي التعرف  -2.أ

  .تالئم الشكل مع الوظيفةوبشكل عام أوروجونومية التصميم اهمية  إدراك -3أ.

 عملية اإلدراك البصرى.نجاح أثرها على واللونية الجات المعأهمية فهم  -4أ.

 .من قبل المتلقي وكيفية استقبالهاللون األثر البصرى إلستخدام فهم  -5أ.

 إدراك المتلقى لعناصر العمل الفنى. فى تنظيمقواعد التصميم أهمية إدراك  -٦أ.
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 المهارات الذهنية : -ب

 

دراسة ومتعددة، نواع العالقات التصميمية بين عناصر التصميم ألتصنيف  -1ب.

 تها البنائية المختلفة.اهيئمدى تباين 

وكذلك فى التصميم، المستخدمة للعناصر الحكم على مدى نجاح التوظيف  -2ب.

 للعمل الفنى. مع البيئة المحيطةمدى تناسبها وإتساقها 

 المتعلقة به. يةالرمزالشكل والدالالت العالقة بين القدرة على إستكشاف  -3ب.

العالقات التصميمية بين األشكال بحيث القدرة على توليد أنواع متنباينة من  -4ب.

 ذات فاعلية إتصالية عالية.تكون 

 ألشكال وعالقاتها.ا بنية دراكفى إسيكولوجية اإلعتبارات الاهمية إدراك  -5ب.

 

 األعمال الفنية.من ل نماذج واقعية حلألنواع رئيسية ويالتصميمات يصنف  -1ج. :و العلميةالمهارات المهنية  -ج

 ناجح. تصميمإنتاج في  هاثرأوالعالقة بين الشكل واألرضية يدرك فاعلية  -2ج.

 .المتعلقة به واإلعتبارات الوظيفيةالرئيسية  التصميم متطلباتيستنتج  3ج.

ويوظف اإلعتبارات مجموعه من عناصر التصميم، بين ما  اتينظم العالق -5ج .

ً وتحضيرها مستعينا بنماذج قام بتجميعها والضوابط التصميمية فى أعماله   .مسبقا

 

 : و المنقولة المهارات العامة -د

 

 

 .تصميمية تظهر إدراكه لقواعد التصميمعمال تتضمن أمحاوالت فنية يقدم  -1د.

 من حيث بنيتها التصميمية.بتجميعها قام ألعمال فنية تحليل عملية نقد ويقوم ب -2د.

بالبحث في  الذاتي المستمرالتعلم أدواته البحثية من خالل مهاراته ويطور  -3د.

 .التصميم فى مجالالكتب والمراجع العامة والمجالت المتخصصة 

بأنواعها ومتابعة كل ألعمال فنية يستخدم مواقع اإلنترنت في تجميع نماذج  -4د.

 .تصميمال مهارات جديد حول

 محتوى المقرر  -4

 

 االسبوع االول

 –دراسة  بعض أسس التصميم وما يتعلق بها من اعتبارات تصميمية ) النسبة والتناسب 

  .التتابع (   –االيقاع  –التناغم  –الوحدة 

 لتكوينات بإستخدام االشكال الهندسيه بإستخدام تقنية الكوالج تطبيق عملى :  التمرين األول

 مراعيا كل عناصر وأسس التصميم التى سبق دراستها )أبييض وأسود(

 تعديلها بما يتالئم مع أهداف التمارين.متابعة التمارين العملية و االسبوع الثانى

 االسبوع الثالث

مبادئ وقوانين الجزء األول من دراسة نظرية الجشطالت فى االدراك  ) شرح للمعنى و

األعمال نشائية إدراسة (التقارب -التشابه -الشكل والخلفية –المختلفة مثل قانون اإلمتالء 

 التى تعتمد فى بنائها على التجريد والمعالجات الهندسية.التصميمية 

 االسبوع الرابع 
القدر المشترك (   -االغالق –شرح الجزء الثانى من مباادئ وقوانين الجشطالت) التواصل 

 مع عرض نماذج مختلفة وتحليلها



 االسبوع الخامس

، والتعرف على العالقات الناتجة من حسن إختيار متابعة أعمال الطالب فى التمرين األول

عناصر الطبيعة الصامتة وترتيبها ومعالجتها، وكذلك مدى إتزانها وعالقتها بالخلفية داخل 

 التصميم.مساحة 

 االسبوع السادس

فى اللون الخاصة بإستخدام األسس القواعد واإلعتبارات التصميمية ونظرية اللون )شرح 

مدي مع عرض  ،على مظهرعناصر التصميمإستخدام المعالجات اللونية  العمل الفنى، وأثر

للمصمم مكن طرق توظيفها لكى تصبح ذات أثر فعال ويوتوافق المجموعات اللونية وتباينها، 

مناقشة ماهية اللون من خالل الدائرة اللونية، ودراسة بعض جوانب نظرية . ستفادة منهامن اإل

اللون، مثل المزج بالجمع أو اإلضافة الضوئية، والمزج بالطرح اللونى، وعرض الخواص 

، التضاد المحددة للون وكذلك العالقات اللونية المتنوعة ) األلوان االساسية والفرعية والمشتقة

 والتباين، األنسجام والتناغم اللونى، األلوان الساخنة والباردة..الخ (.

تطبيق عملى لتكوينات بإستخدام االشكال الهندسيه بإستخدام تقنية الكوالج  :تمرين الثانىال

 )ملون( 

 الثانى الفصل الدراسي منتصفمتحان إ االسبوع السابع

 االسبوع الثامن

متابعة أعمال الطالب فى التمرين الثانى، وكيفية توظيفهم لإليقاعات اللونية وعالقتها بالخلفية 

إرتباطها وفى حاالت لونية متنوعة، وعرض  بعض األعمال للحكم على نجاح توزيع األلوان 

 وتحقيقها لقواعد التصميم. المختلفةبالتصميمات 

 االسبوع التاسع 

متنوعة من الطبيعة الصامتة عناصر مجموعة القيام بعمل تصميم بإستخدام :  الثالث التمرين

وفى عالقات تصميمية تجمعها مع األشكال  وذلك فى أشكال ومعالجات فنية هندسية تتسم بالتجريد،

الهندسية المجردة، من خالل توظيف ناجح لعناصر التصميم األساسية ) النقطة، الخط، المساحة، 

)أبيض  الملمس (، إلنتاج عمل فنى يحقق قواعد التصميم ويتسم بهوية بصرية مميزةالحجم ، 

 .وأسود(

 االسبوع العاشر

 وعالقتها بالخلفيةاللونية وكيفية توظيفهم لإليقاعات  ،الثالثمتابعة أعمال الطالب فى التمرين 

إرتباطها وفى حاالت لونية متنوعة، وعرض  بعض األعمال للحكم على نجاح توزيع األلوان 

 وتحقيقها لقواعد التصميم. المختلفةبالتصميمات 

 االسبوع الحادى عشر

وذلك ، أو كليهما وعضويةأهندسية بإستخدام عناصر ملون بعمل تصميم القيام :  الرابع التمرين

وفى عالقات  فى أشكال ومعالجات فنية هندسية تتسم بالتجريد،بإستخدام فن التجميع ) الكوالج ( 

التصميم األساسية عناصر من خالل توظيف  واألشكال الهندسية تجمع األشكال العضويةتصميمية 

 يزة.(، إلنتاج عمل فنى يتسم بهوية بصرية مم، الخط، المساحة، الحجم ، الملمس، اللون ) النقطة

 االسبوع الثانى عشر
تحليل النماذج ، والقيام بعرض بعض أعمال الطالب والرابعمتابعة أعمال الطالب فى التمرين 

 وطرق توظيفها كى تصبح ذات أثر فعال. توافقهامدي من ثم دراسة و

 مارين.لتوتسليم اعامة مناقشة  االسبوع الثالث عشر

 .مراجعة عامه االسبوع الرابع عشر

 ة.عالن نتيجة اعمال السنإ االسبوع الخامس عشر

 ثانى.ال متحان الفصل الدراسيإ االسبوع السادس عشر

  Case Studyحالة الدراسة  - أساليب التعليم والتعلم  -5

 التجريب المالحظة واإلكتشاف و -

 المناقشة الطالبية  -



 

 

 

 

 جلسات عصف ذهني  -

 بحثية أوراق  -

والتعلم للطالب أساليب التعليم  -6

 ذوى القدرات المحدودة

 )المتعثرين دراسيا(

 المناقشة المستمرة لكل طالب. -

التواصل  ات مواقعصفحالبريد اإللكترونى والمناقشة المستمرة عبر  -

 .وأثناء الساعات المكتبيةاإلجتماعي 

 تقويم الطالب  -7

 األساليب المستخدمة  -أ

 

 

 .التمارين العملية-1أ.

 الحضور. 2أ.

 .الثانىامتحان منتصف الفصل الدراسي  -3أ.

 النهائي .التقييم التقييم المرحلي و -4أ.

 التوقيت -ب

 

 

 االسبوع التاسع والثالث عشر .1

 الثامناالسبوع  .2

 االسبوع الخامس عشر .3

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 150                                            اجمالي الدرجات -

 %75                                        درجات اعمال السنه

 % 25الترم                                        امتحان نصف 

 %50درجات المشاريع                                           

 %75                              الشفوي

 

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 power point عروض -  محاضرات مذكرات -أ

 ال يوجد كتب ملزمة  -ب

 كتب مقترحة  -ج
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