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  االسكندریة : جامعة 
  الفنون الجمیلة : كلیة 
  تصمیمات المطبوعةال: قسم 

  
  توصیف مقرر دراسى

  ٢٠١٨/٢٠١٩الفصل الدراسى األول 
  بیانات المقرر -١

أسس  :سم المقرر ا    ٣- ٢-١/٠٠٠ف : الرمز الكودى
  ١تصمیم 

  إعدادى فنون: الفرقة 

  
  ـــــــ : التخصص

  
  ملىنظرى              َع                ٢: عدد الوحدات الدراسیة

  
  ھدف المقرر -٢
  

  
تنظیم عملیة تھدف الى منظم لخطة ھادفة ، وھو التصمیم ھو ذلك الجھد الإدراك أن  : ھداف معرفیةأ

ة   ة متكامل دة كلی رفى وح ة     ،العناص ة ثابت س فنی د وأس ًا لقواع ل وفق دة   (مث زان، الوح ب، اإلت التناس
ابع    وع، التباین، التوافق، التردید، توزیعوالترابط، السیادة، التن اع والتت راغ، اإلیق خ  ..الف د   )ال ا تع ، كم

میمیة ألى          التصمیموقواعد دراسة أسس  ة التص ى العملی ة ف ب الوظیفی ة الجوان ًا لدراس دًا وأساس تمھی
  .عمل فنى

دى نجاح التوظیف       : ھداف مھاریةأ ى م م عل میم   الحك ى اى عمل فن    المستخدمة لعناصر التص  ى،ف
بھا    اقھا وتناس دى إتس ذلك م ة  وك ة المحیط ع البیئ یة   ،م كل واألرض ة للش ات البنائی ق و والعالق تحقی

  .في الوحدة البصریةالمطلوب التناسب 
ة  تعززمفاھیم خاصة التأكید على  : ھداف وجدانیةأ من إدراك الطالب ألھمیة دراسة الجوانب المتعلق
  .بالعملیة اإلبداعیة وقواعده واإلعتبارات المتعلقةتصمیم أسس الب

  المستھدف من تدریس المقرر -٣
المعلومات   -  أ

  والمفاھیم
  .إدراك أھمیة قواعد التصمیم وإستیعاب المفاھیم المتعلقة بتنظیم عناصره -١.أ
  .ھائلبنوالقواعد األسس الھندسیة كافة والعمل الفنى نشائیة إعلي التعرف  -٢.أ
   .تالئم الشكل مع الوظیفةشكل عام وأوروجونومیة التصمیم باھمیة إدراك  -٣.أ
  .التصمیمیة وأثرھا على نجاح عملیة اإلدراك البصرىالمعالجات أھمیة فھم  -٤.أ
  .وكیفیة استقبالھ من قبل المتلقيالھندسى الشكل األثر البصرى إلستخدام فھم  -٥.أ
  .إدراك المتلقى لعناصر العمل الفنى إدراك أھمیة قواعد التصمیم فى تنظیم -٦.أ

المھارات الذھنیة   - ب
:  

تھا اھیئمتعددة، ودراسة مدى تباین نواع تصنیف العالقات التصمیمیة بین عناصر التصمیم أل -١.ب
  .البنائیة المختلفة

الحكم على مدى نجاح التوظیف للعناصر المستخدمة فى التصمیم، وكذلك مدى تناسبھا  -٢.ب
  .للعمل الفنى مع البیئة المحیطةوإتساقھا 

  .المتعلقة بھ یةالرمزالشكل والدالالت العالقة بین قدرة على إستكشاف ال -٣.ب
القدرة على تولید أنواع متنباینة من العالقات التصمیمیة بین األشكال بحیث تكون ذات فاعلیة  -٤.ب

  .إتصالیة عالیة
  .ألشكال وعالقاتھاا بنیة دراكفى إسیكولوجیة اإلعتبارات الاھمیة إدراك  -٥.ب

  .من األعمال الفنیةل نماذج واقعیة حلیصنف التصمیمات ألنواع رئیسیة وی -١.ج  :ات المھنیةالمھار -ج
  .ناجح تصمیمإنتاج في  ھاثرأویدرك فاعلیة العالقة بین الشكل واألرضیة  -٢.ج

ــــ ٢
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  .المتعلقة بھ واإلعتبارات الوظیفیةالرئیسیة  التصمیم متطلباتیستنتج  ٣.ج
وعھ من عناصر التصمیم، ویوظف اإلعتبارات والضوابط مجمبین ما  اتینظم العالق -٥.ج 

  .مسبقًاوتحضیرھا مستعینا بنماذج قام بتجمیعھا التصمیمیة فى أعمالھ 
  :المھارات العامة  -د
  
  

  .تصمیمیة تظھر إدراكھ لقواعد التصمیمعمال محاوالت فنیة تتضمن أیقدم  - ١.د
  .من حیث بنیتھا التصمیمیةیعھا بتجمیقوم بعملیة نقد وتحلیل ألعمال فنیة قام  - ٢.د
بالبحث في الكتب والمراجع  التعلم الذاتي المستمریطور مھاراتھ وأدواتھ البحثیة من خالل  - ٣.د

  .فى مجال التصمیمالعامة والمجالت المتخصصة 
 مھارات جدید حولألعمال فنیة بأنواعھا ومتابعة كل یستخدم مواقع اإلنترنت في تجمیع نماذج  - ٤.د

  .یمالتصم
  محتوى المقرر  -٤

  .مدخل تعریفى بطبیعة المقرر الدراسى والتمارین العملیھ المطلوبة ونظام التقییم  ولاالسبوع األ

  االسبوع الثانى
ذلك    عن عامة مقدمة  ھ ، وك حاجة اإلنسان الى التصمیم بما یحملھ من قدرات فى التعبیر عن إحتیاجات

  .وب التعرف الى أھمیھ التصمیم فى حیاة الشع
  .أجازة السادس من أكتوبر   االسبوع الثالث

  االسبوع الرابع 
میم  شرح  ة  (  األساسیة  عناصر التص ر ) الخط   -النقط ة  ماستخداماتھ  وأث ي  ا المختلف میم ،  ف ع  التص م

ھ      طرح تمارین توضیحیة مرتبطة بكل منھما توضح الدور القوى الذى یمكن للعنصر الواحد أن یلعب
  . تتسم بالتجریدالتصمیمیة بأشكال مختلفة  الفراغات حلولفى 

اھیم     االسبوع الخامس حیح للمف ة وتص ع      ، متابع ق لتوزی ل والتوافی ات التبادی ن عملی ئ م ى التغییرالناش رف عل والتع
 .مع تقییم مبدأى، العناصر فى الفراغ وكیفیة توظیفھا وعالقتھا بالخلفیة داخل مساحة التصمیم 

مرتبطة بكل  تطبیقیة تمارینوطرح ، ....... )   -ملمس  -لون  -مساحھ (  عناصر التصمیمإستكمال   االسبوع السادس
  .لتعزیز الفھم لدى الطالب  منھا

  األول الفصل الدراسي منتصفمتحان ا  االسبوع السابع
 .مع تقییم مبدأى أعمال الطالب متابعة   االسبوع الثامن

  االسبوع التاسع 

ام  س التصمیم مع طرح تمرین یتضمن      البدأ فى تعریف الطالب بأس   بعمل تصمیم بإستخدام عناصر    القی
یة  میم األساس ویة  (  التص یة وعض د،   ، )ھندس م بالتجری ات تتس كال ومعالج ى أش ك ف ات   وذل ى عالق وف

كال العضویة  تصمیمیة   كال الھندسیة المجردة،     تجمع األش ك مع األش د    وذل ى یحقق قواع اج عمل فن إلنت
  .مع مراعاة اإلتزان فى التصمیم ،  بصریة ممیزةالتصمیم ویتسم بھویة 

  .وتقییمھامتابعة أعمال الطالب   االسبوع العاشر

  االسبوع الحادى عشر

إستكمال الحدیث عن أسس التصمیم مع شرح تمرین یتم خاللھ القیام بترتیب عدد كبیر من العناصر  
كل واألرضیة      الھندسیة متباینة األشكال واألحجام على الورق، مع إستغالل قی ین الش ا ب ادل م مة التب

میمیة تراعى نجاح          ى تنویعات تص ك ف ود، وذل یض واألس واستخدام قیمة التباین ما بین اللونین األب
  . اإلتزان البصرى، ویتحقق فیھا الموائمة ما بین قیم التباین والتنوع وقیم الوحدة والترابط

ستخدامات الناجحة االوتحلیل النماذج م بعرض بعض أعمال الطالب ومتابعة أعمال الطالب ، والقیا  االسبوع الثانى عشر
  .وطرق توظیفھا كى تصبح ذات أثر فعال توافقھامدي من ثم دراسة وغیر الناجحة، و

  .لتمارین وتقییمھاوتسلیم اعامة مناقشة   االسبوع الثالث عشر
  .لعناصر وأسس التصمیممراجعة عامھ   االسبوع الرابع عشر

  .ةعالن نتیجة اعمال السنإ  خامس عشراالسبوع ال
أسالیب التعلیم  -٥

  والتعلم
  Case Studyحالة الدراسة  -
 التجریب المالحظة واإلكتشاف و -
 المناقشة الطالبیة  -
 جلسات عصف ذھني  -
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  بحثیة أوراق  -

أسالیب التعلیم  -٦
والتعلم للطالب ذوى 

  القدرات المحدودة

 .المناقشة المستمرة لكل طالب -
وأثناء التواصل اإلجتماعي  ات مواقعصفحالبرید اإللكترونى ولمستمرة عبر المناقشة ا -

  .الساعات المكتبیة
  تقویم الطالب -٧

األسالیب   -  أ
  المستخدمة 

  
  

  .التمارین العملیة .١
  .الحضور .٢
  .األولامتحان منتصف الفصل الدراسي  .٣
  .النھائي التقییم التقییم المرحلي و .٤

 التوقیت  - ب
  
  

 العاشر، الثامن ، الخامس االسبوع  .١
  أسبوعیًا .٢
  الثامناالسبوع  .٣
  االسبوع الخامس عشر .٤

توزیع  -ج
  الدرجات

  
  

٢٠ .١% 
١٠ .٢% 
٢٥ .٣% 
٤٥ .٤% 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  درجة ٥٠إجمالى الدرجات 

  قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  power point عروض -  محاضرات  مذكرات  -  أ

  ال یوجد  كتب ملزمة   - ب
  ة كتب مقترح -ج
  

  

- Ellen Lupton, Jennifer Cole Phillips: Graphic Design: The New Basics: 
Second Edition, Revised and Expanded, Princeton Architectural Press, 
2015. 

  . ٢٠٠٧، الفنون التشكیلیة وأسس التصمیم : أحمد حسین عبد الجواد  -
دورات علمیة  -د

  الخ ...أو نشرات 
  

- https://creativemarket.com 
- http://mediaintro.teeks99.com/Introduction/Introduction-5-

Design.html?utm_source=CMblog&utm_medium=link&utm_campaign
=10-basic-elements-of-design 

تسھیالت ال-٩
واإلمكانیات 

الالزمة للتعلیم 
  والتعلیم 

 المحاضرات -
 اإلستفسار من خالل الموقع اإللكترونى -

eabdelghany22@gmail.com   

  
  مھا درویش/ د .أ: رئیس مجلس القسم العلمى   إیمان أحمد عبد الغنى محمود: ة دالمامنسق 
  : ................................................التوقیع  : التوقیع

  : تاریخ اعتماده من مجلس القسم   ٢٠١٨سبتمبر  :تاریخ تحریر المقرر 
  


