وزارة التعليم العالى

مصفوفة مقرر (أساسيات تصميم )

المعهد العالى للفنون التطبيقية

الفرقة ( االولي )

كود 1101 /

التجمع الخامس
الموضوعات في األسبوع

أساليب وطرق التقييم

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
1

2

3

4

5

كيف يتم استلهام تصميمات فوتوغرافية من الطبيعة .

األساليب الفنية وتطبيقها علي الصورة الفوتوغرافية .

العالقة بين المشاهد والعمل الفني .

قواعد وعناصر التصميم في الصور الفوتوغرافية

عناصر التصميم في الصورة الفوتوغرافية  ( :النقطة)

تصوير تطبيقات عملية الخاصة ( النقط)

عناصر التصميم في الصورة الفوتوغرافية ( :الخط)

تصوير تطبيقات عملية الخاصة (الخطوط )

المساحة –الشكل

تصوير تطبيقات عملية الخاصة ( المساحة –الشكل)

الكتلة -الفراغ

تصوير تطبيقات عملية الخاصة ( المساحة –الشكل)

المالمس

تصوير تطبيقات عملية الخاصة ( المالمس )

محاضرات

تمارين تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

مشاريع تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

زيارات ميدانية

التعلم التعاوني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

العصف الذهني

تكاليف ووجبات منزلية

تقييم مشروعات تصميمية

اختبار شفوي

مناقشات وتقييم أداء صفي

المالحظة

اختبار عملي

المقابالت

ملف اإلنجاز

6

د .املمارات افرعام اافقابل فلنقل

7

ج -4يستخدم اظائف آفه افتصويف فتحقيق افقي اجلمافي ااإلنشائي فلتصمي يف افصورة

8

ج -2خيطط فونياً فلرعمل افهين ااملرعاين املفتبط ابألفوان ادالفتما .
ج -3ينهذ تصميمات ةوتوغفاةي ابتكاري من خالل عناصف افتصمي .

9

جـ  -املمارات املمني اافرعملي
ج -1يصور صور ةوتوغفاةي حمقق ةيما عناصف افتصمي افهوتوغفايف .

10

ب -4حيلل عناصف افتصمي افهني فلصورة افهوتوغفاةي .

11

ب -2يهفق بني افتكوين اجليد اافسئ فلصورة افهوتوغفاةي .
ب -3حيدد خطوط اإلرشاد جلوفه افبصف فلرعمل افهوتوغفايف افهين .

12

ب -املمارات افذهني (افرعقلي اافهكفي )
ب -1مييز قواعد افتصمي اافيت تشتمل علي افقي اجلمافي ااإلنشائي فلصورة افهوتوغفاةي .

13

أ - 4يحدد عناصر اجتذاب النظر نحو العمل الفني ومعايشه الرائي له.

14

افتوازن -افتدرج اافتباين -افقطاع افذهيب)
أ -3حيدد افقي اجلمافي (افوحدة – افصفاع – افسيادة ) يف افهنون افهفاغي .

15

امللمس  -افظل اافنور) يف افتصمي افهوتوغفايف
أ -2يصف األسافيب افهني اتطبيقما علي افصورة افهوتوغفاةي ( اإليقاع –

التقويم
الختامي أو
النهائي

التقويم الشخصي للطالب

األسس اوالمفاهيم الخاصة بأسس التصميم وتطبيقها في التصوير الضوئي
أ -املرعفة اافهم
أ - 1يصف اظائف عناصف افتصمي من (افنقط – اخلط – املساح  -افلون -

استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

التقويم البنائي أو التكويني

وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية

مصفوفة مقرر (أساسيات تصميم )

التجمع الخامس

د -1يستخدم شبك االنرتنت .
د - -2يقدم عفاض تهاعلي .

د -3يعمل في فريق .

أستاذ المادة  :د/رانيا شعبان ابوشنب (الفصل الدراسي األول ) أ.د/سلمى يوسف كامل (الفصل الدراسي الثانى )

التاريخ 2018-2017 :

رئيس القائم بأعمال القسم العلمي :
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الفرقة ( االولي )

وزارة التعليم العالى

مصفوفة مقرر (أساسيات تصميم )

المعهد العالى للفنون التطبيقية

الفرقة ( االولي )

كود 1101 /

التجمع الخامس
الموضوعات في األسبوع

أساليب وطرق التقييم

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

16

17

افلون

تصويف تطبيقات عملي اخلاص ( افلون )

تصويف تطبيقات عملي اخلاص ( افلون )

افضوء اافظل

تصويف تطبيقات افرعملي اخلاص ( افضوء اافظالل )

تصويف تطبيقات افرعملي اخلاص ( افضوء اافظالل )

دراس افقي اجلمافي ا افقي اإلنشائي

تصويف تطبيقات فتحقيق عنصف ( اإليقاع) امناقش

تصويف تطبيقات فتحقيق عنصف (افوحدة ) امناقش

تصويف تطبيقات فتحقيق عنصف (اإلتزان ) امناقش

تصويف تطبيقات فتحقيق عنصف ( افنسب )ا مناقش

تصويف تطبيقات فلرعناصف (افشكل ااألرضي – افسيادة )ا مناقش

تصويف تطبيقات فلرعناصف (احلفك ا توجيه افنظف ا تصويف تطبيقات

فلرعناصف ( .املفكز
(املناقشات )اإلستمفاري )
افبصفي فلصورة –
تقييمات هنائي

محاضرات

تمارين تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

مشاريع تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

زيارات ميدانية

التعلم التعاوني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

العصف الذهني

تقييم مشروعات تصميمية

مناقشة وتقييم مشاريع تطبيقية

اختبار شفوي

مناقشات وتقييم أداء صفي

المالحظة

اختبار عملي

المقابالت

ملف اإلنجاز

التقويم
الختامي أو
النهائي

التقويم الشخصي للطالب

18

د -3يلتزم بترعليمات افتشغيل ااالمن اافسالم

19

د -1يطور مرعارةه امماراته .
د -2يرعفض األعمال افهني افهوتوغفاةي بشكل جيد .

20

د .املمارات افرعام اافقابل فلنقل

21

ج -4يستخدم اظائف آفه افتصويف فتحقيق افقي اجلمافي ااإلنشائي فلتصمي يف افصورة

22

ج -2خيطط فونياً فلرعمل افهين ااملرعاين املفتبط ابألفوان ادالفتما .
ج -3ينهذ تصميمات ةوتوغفاةي ابتكاري من خالل عناصف افتصمي .

23

جـ  -املمارات املمني اافرعملي
ج -1يصور صور ةوتوغفاةي حمقق ةيما عناصف افتصمي افهوتوغفايف .

24

ب -4حيلل عناصف افتصمي افهني فلصورة افهوتوغفاةي .

25

ب -2يهفق بني افتكوين اجليد اافسئ فلصورة افهوتوغفاةي .
ب -3حيدد خطوط اإلرشاد جلوفه افبصف فلرعمل افهوتوغفايف افهين .

26

ب -املمارات افذهني (افرعقلي اافهكفي )
ب -1مييز قواعد افتصمي اافيت تشتمل علي افقي اجلمافي ااإلنشائي فلصورة افهوتوغفاةي .

27

أ - 4يحدد عناصر اجتذاب النظر نحو العمل الفني ومعايشه الرائي له.

28

افتوازن -افتدرج اافتباين -افقطاع افذهيب)
أ -3حيدد افقي اجلمافي (افوحدة – افصفاع – افسيادة ) يف افهنون افهفاغي .

29

امللمس  -افظل اافنور) يف افتصمي افهوتوغفايف
أ -2يصف األسافيب افهني اتطبيقما علي افصورة افهوتوغفاةي ( اإليقاع –

30

أ -املرعفة اافهم
أ - 1يصف اظائف عناصف افتصمي من (افنقط – اخلط – املساح  -افلون -

تصويف تطبيقات فتحقيق عنصف ( افتباين اافتواةق )امناقش

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

التقويم البنائي أو التكويني

وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية

التجمع الخامس

مصفوفة مقرر (أساسيات تصميم )
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الفرقة ( االولي )

