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جامعة /أكاديمية :وزارة التعليم العالى
كلية/معهد

:المعهد العالي للفنون التطبيقية

قسم

 :طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز
توصيف مقرر دراسي للعام الجامعى  2018-2017الفصل الدراسى األول والثانى

 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي.:

الفرقة /

1102

اسم المقرر

التخصص :طباعة
المنسوجات والصباغة
والتجهيز

عدد الوحدات الدراسية  :اجمالى  6ساعات

 -2هدف المقرر :

تصميم طباعة أقمشة أطفال

محاضرة ( ) /

المستوي :األول

الفصل الدراسى االول والثانى

عملي ()6

التعرف على العناصر المناسبة لتصميمات أقمشة األطفال ( مالبس – تتأثيث ) فى المراحلل
السنية المخنلفة – ابنكار الوحدات الزخرفية والتكوينات الفنيلة المشلتقة ملل ذللع العناصلر –
تعلللم مبللاصم تصللميم طباعللة المنسللوجات لمنتجللات مالبللس ال فللل الم بوعللة – تصللميمات
التأثيث واالستخدامات المتنوعة األخرم لل فل بما يحقق الهدف مل الرسالة

 -3المستهدف مل تدريس المقرر :

أن يكون ال الب فى نهاية المقرر قاصراً على

اكتساب ال الب المعارف الخاصة بنظ واعتبارات تصميم أقمشة األطفال وذلع مل خالل التدريب على المهارات االزمة
للتعبير عل األفكار التصميمية فى ضوء المع يات المتاحة .

أ -المعلومات
والمفاهيم :

أ  -1يتعرف على األعتبارات التصميمية ألقمشة األطفال.
أ – 2يوضح المفاهيم والعناصر الخاصة بتصميم ومفرصات أقمشة االطفال تبعاً للوظيفة
والسل.
أ -3يصف آليات ومعايير تصميم تصميم الق عة الواحدة ألقمشة أطفال.
أ -4يشرح كيفية التدرج مل الفكرة التصميمية والدخول فى حيز الت بيق.

ب -المهارات

أن يكون ال الب فى نهاية المقرر قاصراً على:

الذهنية :

ب  -1يحلل المشكالت وإيجاص حلول تصميمة مناسبة.
ب  - 2يالحظ مشكالت التصميم واألفكار الم روحة وكيفية ت بيقها.
ب  - 3يختار عناصر التصميم وتوظيفها طبقاً للغرض والسل..
ب  - 4يعدل األفكار التصميمية المناسبة ( أقمشة أطفال – ق عة واحدة – مفروشات أطفال
– معلقات ال فل ).

جـ  -المهارات

المهنية الخاصة
بالمقرر :

أن يكون ال الب فى نهاية المقرر قاصراً على
جـ -1ينظم اختيار العناصر المناسبة
جـ -2يستخدم تلع العناصر فى عمل تكوينات تصلح اطباعة أقمشة األطفال والق عة
الواحدة.
جـ -3يعرض المشكالت وإيجاص حلول تصميمية.

جـ -4يخ ط األفكار التصميمية فى صورة مناسبة طبقا ً للوظائف المخصصة.

د – المهارات العامة
:
 -4محتوي المقرر :

ص -1يختار العناصر بأم مل ال روق (ال بيعة ,المجالت –وسائل تكنولوجيا المعلومات)
.ص -2يحل مشكالت التصميم مل خالل فريق عمل.

األسبوع

الموضوع

الساعات

1

العناصر الفنية المناسبة لتصميمات األطفال ( مالبس)

2

عمل تكوينات بالقلم الرصاص ( تيشرت)

6

3

عمل تكوينات ( تيشرت)الوان بيبى

6

4

عمل تكوينات ( تيشرت) الوان بيبى

6

5

عمليات الحذف واألضافة

6

6

6

استخدام االلوان الخشب فى التلوين

6

7

التقنيات المختلفة –
تقييم ما تم انجازه من اعمال سابقة

6
6

9

عمل تكوينات ( تيشرت) 6-3الوان

6

10

عمل تكوينات ( تيشرت)-9- 6رصاص

6

11

عمل تكوينات ( تيشرت)9-6الوان

6

12

تصميم القطعة الواحدة

6

13

تصميم الطباعة المستمرة(أقمشة المالبس)

6

14

تصميم الطباعة المستمرة(أقمشة المالبس)

6

15

تقييم ماسبق من أعمال

6

16

تصميم الطباعة المستمرة(أقمشة المالبس)

6

17

تصميم الطباعة المستمرة(أقمشة المالبس)
تصميم أقمشة المفروشات المستمره

6
6

19

تصميم أقمشة المفروشات المستمره

6

8

18
20:23

المشروع االول

18

24:27

المشروع الثانى

18

28

المشروع الثالث

6

29

تقييم المشروعات

6

30

التقييم النهائي (لجنة ثالثية)

6

 -5أساليب التعليم
والتعلم

 مناقشات وعروض. حل مشكالت. تجارب. -مشروع ت بيقى.

 -تعليم تفاعلى.

 -6أساليب التعليم

التعلم التعاونى(-تقسيم ال

الب الى مجموعات صغيرة).

والتعلم للطالب
ذوى القدرات

المحدودة

 -7تقويم الطــالب  :مناقشات ومتابعة
أ -األساليب
المستخدمة

مناقشة وتقييم.تكليفات وواجبات.اختبارات صورية-تقييم نهائي (لجنة ثالثية)

ب -التوقيت

 -التقييم االول

( األسبوع الثامل)

 -التقييم الثانى

(األسبوع الخامس عشر)

 -التقييم الثالث

(األسبوع التاسع والعشرون)

(-التقييم النهائى )

(األسبوع الثالثون)

جـ  -توزيع الدرجات

 -متابعة

.%10

 التقييم االول%10:التقييم الثانى %10التقييم الثالث %10التقييم النهائى %60-اجمالى الدرجات %100

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -مذكرات
ب -كتب ملزمة

جـ  -كتب مقترحة

كتاب القائم بالتدريساحمد عبد العزيز الدجوم"نظريات اللون فى ال باعة" –صارالقومية للثقافة والنشر2001-

 -1مص فى محمد حسيل وآخرون ":تصميم طباعة
المنسوجات" م بعة جامعة حلوان1993 -م.
 -2هدم عبد الرحمل ":أساسيات تصميم طباعة المنسوجات" (
مشروعات مقترحة للتنفيذ) – رقم إيداع بدار الكتب المصرية –
ال بعة األولى – 2011م.

د -دوريات علمية

 -3هدم عبد الرحمل  ":تصميم طباعة المنسوجات " -المتحدة
لل باعة والنشر2000-م.
 http://www.textileworld.com/ا

أو نشرات  ...الخ

أستاذ المادة  :م.د  /ايمان صالح حامد

http://www.ldbinteriortextiles.com/
http://www.textileworld.c

القائم بأعمال القسم  :أ.م.د  /مايسة رضا

