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جامعة /أكاديمية :وزارة التعليم العالى
كلية/معهد

:المعهد العالي للفنون التطبيقية

قسم

 :طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز

نموذج رقم ()12

توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي:

اسم المقرر :

أساسيات تصميم طباعة

الفرقة  /المستوي:االولى

1101

المنسوجات

التخصص:

عدد الوحدات الدراسية  :اجمالى  4ساعات

طباعة المنسوجات

نظري ( ) 1

الفصل الدراسى الثانى
عملي ( ) 3

والصباغة والتجهيز

 -2هدف المقرر :

اكس ااال البال اال ا اض المف ااا وا نالياتو ااا

الت اام تمكي ااط م اال تب وا ا ال م وا ا

التصمومو بتوق ا تكاتو مل خالل استخدامط التقيوا

ال نيو المخت ف .

 -3المستهدف من تدريس المقرر:
فى نهاية المقرر يكون الطالب قادر على ان :

:
أ -المعلومات
والمفاهيم :

أ -1-يذكر النظريات األساسية فى تصميم طباعة المنسوجات والتىى تمكنىم مىن
ترجمة العناصر التشكيلية إلى تصميمات تصلح لطباعة المنسوجات
أ -2-يشىىر الطىىرا المتعىىددت ارتكىىار التصىىميم راسىىتادا الاطىىوط واأللىىوان
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واألشكال والمالمس .
أ -3-يصىىا الفىىروا الواب ى ة رىىين األنمىىاط الماتلفىىة للتصىىميمات فىىى م ىىال
طباعة المنسوجات .
أ -4-يتعىىىرف علىىىى اعتبىىىارات التصىىىميم والسىىىوا رالنسىىىبة لمنت ىىىات المالرىىىس
وأقمشة التأثيث وأقمشة المالرس .

ب -المهارات
الذهنية :

ب -1-يىىررب رىىين المعال ىىات التشىىكيلية للونىىدات الفنيىىة والتقنيىىات الفنيىىة
المناسبة لكل معال ة .
ب -2-ي لىىىل العناصىىىر والونىىىدات الفنيىىىة السىىىارقة فىىىى عمليىىىات التصىىىميم
وأساسياتم.
ب -3-يبتكرنلىىول تقنيىىة للىىررب رىىين الشىىكل واألربىىية (الالفيىىة)  ،وكىىذل
تكوينات األلوان المناسبة .

جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر :

ج -1-يسىتاد اسىاليب ماتلفىة للمىبج رىىين المالمىس والتىأثيرات فىى أعىىادت
استنباط أشكال زخرفيىة وجماليىة جديىدت للمىواد المرجعيىة التىى سىب
ت ميعها.
ج -2-يستاد الاامات اللونية الماتلفة و اانواع المتعددت لورا الرسم ذو
األلوان والمالمس المناسبة لتنفيذ التقنيات التى سب تدريسها .
ج 3-ينـــتص تصـــميمات متونـــة بتقنيـــات لونيـــة مختت ـــة م مجـــة باســـتخ امات ر يـــة
ومجمعة.

د – المهارات

د -1-يستطيع العمل فى فري .

العامة :

د -2-ي ل المشكالت وينقل الابرات الفنية .
د -3-يسىتاد التقنيىىات ال ديثىىة والتىىى تظهىىر علىىى السىىانة تيسىىرفى ارتكىىار
أفكىىار متنوعىىة للمىىادت المرجعيىىة الوانىىدت  ،وكىىذل ارتكىىار العديىىد مىىن
التكوينات اللونية لنفس المادت المرجعية .

 -4محتوي المقرر :

المحتويات

االسبوع

عدد الساات

نظرى

عملى
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التعريىىىىىا رالمىىىىىادت وأهىىىىىدافهاواختالفهىىىىىا عىىىىىن مىىىىىادت أسىىىىىس
التصىىميم العامىىة وشىىر رع ى
المفاهيم الهامة الااصة رالعملية 1
التصميمية وأساسيات التصميم.

ت ميع رع العناصر الطبيعيىة
واختيىىار ونىىدت وانىىدت جىىرا
الت ارب ورسمها يدويا.

4

2

تقنيىىة ال بىىر الشىىينى ااسىىود( 3التنقيب).

1

4

4

تقنيىىىىىىىىىىىة ال بىىىىىىىىىىىر الشىىىىىىىىىىىينى
األسود(تهشىىير -شىىبكية-خطىىوط
عشوائية)

4،5

تقنيىىىة ال بىىىىر الشىىىىينى الملىىىىون:
(تنقىىيب-تهشىىير-شىىبكية-خطىىوط
عشوائية) .

6

3

1

3

1

3

2

6

8
1

3

4

تقييم على تقنية ال بر الشينى.

7

4

1

3

االوان (دائىرت اللىون -االىوانااساسىىىىية –االىىىىوان الفرعيىىىىة-
الثانويىىىىىم -الثالثيىىىىىة-السىىىىىاخنة-
البىىىاردت-المتكاملىىىة –المتوافقىىىة-
المتباينىىىة)وعمل ت ىىىارب لونيىىىة
على اانماط السارقة.

8

4

2

6

مع عمل تقييم لما تم انجازه
تقنية االوان الاشبية

9،10

8

2

6

8

2

6

8

2

6

تقيىىىىىيم شىىىىىامل علىىىىىى التقنيىىىىىات
السارقة.
تقنية االوان ال واش

4

1

3

16،17

8

2

6

تقنية الكلور

18،19

8

2

6

تقنية المناعة رالشمع

20،21

8

2

6

تقنيىىىة االىىىوان الباسىىىتيل(soft-
)oil
تقنية االوان المائية

11،12
13،14
15
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 -5أساليب التعليم
والتعلم

 -6أساليب التعتيم
والتعتم لتطالب

تقنية الفرشاه ال افة

22

تقنية البصمة،والتاُثيرات اللونية

4

1

3

23

4

1

3

تطبيىىى التقنيىىىات السىىىارقة علىىىى
تصميم أقمشة األطفال.
مىىىىبج أكثىىىىر مىىىىن تقنيىىىىة فىىىىى
تكوينات مبتكرت
عمىىىل مشىىىروع تطبيقىىىى للىىىدم
رين التقنيات الماتلفة
تقيىىىيم نهائيىىىة الفصىىىل الدراسىىى
(ل نة ثالثية )

24،25

8

2

6

8

2

6

8

2

6

4

2

6

26،27
28،29
30

 محاضرات نظرية وعمتيه
 روس عمتية
 تكتي ات
 تعتم ذاتى والتعتم التعاونى
 حتقات بحث
 تمارين تطبيقية
 مشاريع تطبيقية

 تقسيم الطلبة الى م موعات صغيرت . -تفعيل الم ابرات اثنا الساعات المكتبية .

ذوى الق رات

المح و ة
 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخ مة
ب -التوقيت

 اختبار دورى أنشطة داخل الم ابرت (مناقشات-أنشطة عملية –أر اث)-

تقييم نهائ

التقييم 1
التقييم 2
التقييم 3

اسبوعيا
األسبوع :
األسبوع  (15 ، 7صل راسى اول ) +االسبوع 5،15
( صل راسى ثانى)
(االسبوع االخير)
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