الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد – 2017/2018

نموذج رقم ()21

توصيف مقرر دراسي
 -2بيانات المقرر
الرمز الكودي:
5014

التخصص:

اسم المقرر  : :تصميم المعلقات
النسجية

الفرقة  /المستوي:الفرقة
الرابعة
الفصل الدراسي األول

عدد الوحدات الدراسية  :نظري ( ) -

طباعة المنسوجات

عملي ( ) 10

االجمالي21 :

والصباغة والتجهيز

 -2هدف المقرر :

 .أكساب الطالب مهاره تصميم المعلق الفنى المطبوع بما له من رؤية حديثة
له وما يحويه من قيم تشكيلية متفردة

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

:
أ -المعلومات
والمفاهيم :

أ- -1-يتعرف علي طرق تقيم الخطووط واللووان والمسموس واللوكاذ و و ل
تطوير عناصر التصميم طبقا لنظريات اسسس التصميم
أ .-2-يتعرف علي عناصر التصميم واختيار العناصر المسئمه له .
أ -3-يحوووودد توووواريا ومصوووودر العناصوووور موووون خووووسذ المتوووواار والمعووووار
المتخصصه
أ -4-يفسر ويعرف يفيه تكوين وقياس اللون لكل تصميم
ا -5-يعووور التصوووميمات المبتكووور ويشووورر طووورق اسوووتخدامها ويسوووتمد منهوووا
عناصر خاصة به
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ا-6-يتعرف علوي يفيوه اسوتخدال الحاسوب اللوي واسوتخدال الونظم المتكاملوه فوي
تصميم طباعه المنسوجات

ب -المهارات

ب.-1-يستخدم العناصر الجماليه لعمل التصميمات المبتكره

الذهنية :

ب .-2-يحدد المعالجات والتقنيات اللونيه المالئمه لكل تصميم
ب .-3-يربط بين طبيعه كل تصميم والغرض المصمم له
ب -4-يحدد المشكله التصميميه وكيفيه حلها بطرق متعدده
ب -5-يبتكر الطالب التصميم مع ربطه بطرق االنتاج
ب )-6-يطور قدره الطالب علي التفكير المنطقي واالستيعاب

جـ  -المهارات
المهنية الخاصة

بالمقرر :

ج .-1-يستخدم عدة تطبيقات عمليه وتجريبيه من خالل العناصرالجماليه المقترح
ج ).-2-ينظم التجربه التصميمية الناجحة من خالل تجارب التكوين
ج .3-يخطط وظيفة التصميم لمنتج معين (تبعا ً لتصنيف التصميم)
ج -4-يخرج التصميم المطلوب طبقا للوظائف واالداء المتوقع
ج -5-يقدم التصميم المطلوب طبقا للوظيفه والهدف المتوقع

د – المهارات

د ) -1-يقدم عروض تفاعليه فيما يرتبط بمادنه العلميه.

العامة :

د .-2-يحل المشكست وينقل الخبرات الفنية
د .-3-يعد تقارير خاصه بالمشكالت التصميميه.

 -4محتوي
المقرر :

الموضـــــوع

األسبوع

2

التعرير بمحتوي المقرر وطرق التقييم
وعر

1

عدد
الساعات

محاضرة

عملي

21

-

21 ×2

لسعماذ السابقه

تجميع الدراسات المتنوعه من المصادر الفنيه

21

-

21 ×2

المناسبه للوظيفه المطلوبه من خسذ دراسه
مدارس الفن الحديث والهر روادها 1
3

تجميع الدراسات المتنوعه من المصادر الفنيه

21

-

21 ×2

المناسبه للوظيفه المطلوبه من خسذ دراسه
مدارس الفن الحديث والهر روادها 2
4

دراسووه الشووروط الواجووب توافرهووا فووى تصووميم

21

-

21 ×2

اقمشه المعلقات بالنطبيق علي تكوينوات مبتكور
من لواات فنيه من الفن الحديث بالتطبيق علوي
اعماذ فناني الفن الحديث 1
5

دراسووه الشووروط الواجووب توافرهووا فووى تصووميم 21

-

21 ×2
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اقمشه المعلقات بالنطبيق علي تكوينوات مبتكور
من لواات فنيه من الفن الحديث بالتطبيق علوي
اعماذ فناني الفن الحديث 2
6

عمل افكار تصميميه متنوعه من أعمواذ فنواني 21

-

21 ×2

الفن الحديث 1
7

عمل افكار تصميميه متنوعه من أعمواذ فنواني 21

-

21 ×2

الفن الحديث 2
8

تقييم في منتصف الفصل الدراسي (لما تم انجازه) 21

-

21 ×2

9

عمل افكار تصميميه متنوعه من أعمواذ فنواني 21

-

21 ×2

الفن الحديث 3
21

ابتكار صياغات جديود للتصوميمات المبتكور و 21

-

21 ×2

ااكووال العسقووات موون خووسذ الشووكل و اللووون و
الخط و التقنيه 1
22

ابتكار صياغات جديود للتصوميمات المبتكور و 21

-

21 ×2

ااكووال العسقووات موون خووسذ الشووكل و اللووون و
الخط و التقنيه 2
21

استخدال برامج الحاسوب لتحقيق رؤيوه سوريعه 21

-

21 ×2

للوصوذ لحلوذ مناسبة 1
23

استخدال برامج الحاسوب لتحقيق رؤيوه سوريعه 21

-

21 ×2

للوصوذ لحلوذ مناسبة 2
24

ابتكار اسواليب اخوراج التصوميمات و التوظيور 21

-

21 ×2

المناسب المقترر له
25

 -5أساليب
التعليم والتعلم

 -6أساليب

التعليم والتعلم
للطالب ذوى

القدرات المحدودة

-

تقييم نهاية الفصل الدراسي (لجنة ثالثية)

محاضرات
مناقشات وعرو
تمارين تطبيقية
ال مشكست
مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث
زيارات ميدانية
العصر ال هني

تعليمية

 محاضر (فى الساعات المكتبية) -التعلم التعاونى (تقسيم الطسب الى مجموعات صغير )

-

-

-
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 -7تقويم الطــالب :
أ-

األساليب

المستخدمة

 تقييم مشروعات تصميمية تكالير ووجبات منزلية مناقشات وتقييم أداء صفي تقييم منتصر الفصل الدراسي المساظة التقويم الشخصي للطالب -ملر اإلنجاز

ب-

التوقيت

تقييم مشروعات تصميمية

التقييم النهائي (األسبوع)25

تكالير ووجبات منزلية

أسبوعيًا

مناقشات وتقييم أداء صفي

أسبوعيًا

تقييم منتصر الفصل الدراسي

األسبوع 8
أسبوعيًا

التقويم الشخصي للطالب
ملر اإلنجاز

أسبوعيًا

المساظة

جـ -
توزيع
الدرجات

تقييم اعمال السنه

%20

أنشطة عملية وتكليفات

%20

مناقشه نهائيه

%60

المجموع

%000

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ-
مذكرات

األسبوع 14

كتاب تصميم المعلقات النسجيه -

ب -كتب Art nouveau
Textile design
ملزمة

Digital textile print

Design basics
قراءات في الفن الحديث
مدخل الي النقد والتذوق الفني
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حامد ندا رائد السيرياليه الشعبيه
جـ -
كتب

مقترحة

-2دراسه االسس الفنيه والعلميه لتوظيف اللون في تصميم االعالن الثابت دار الكتاب
الحديث 1125
-2من الحداثه الي ما بعد الحداثه في الفن دار الكتاب العربي 2997
-3التصميم عناصره واسسه في الفن التشكيلي مكتبه زهراء الشرق 1115-4نظريه التشكيل بول كلي
-5اسماعيل لوقى اسماعيل ( افن و التصميم ) – زهراء الشروق – القاهر 2222/
 -6عمر النجدى (أبجديه التصميم ) -الهيئه المصريه العامه للكتاب – القاهر – ط
2226/ 2
4- M. Gersach, Coptic Textile Designs, New York, 1996
5- Thomas & Hudson, Islamic Calligraphy, 1998.
6- Henri Steirlin, The Pharaohs, Master Builders, 1995.
Paul kilee on modern art 1979
Desau Marez Maurice (Basic Design,Dynamics-London)/2004 - 1

د-

دوريات

علمية

/
مجالت دورية ،مواقع إنترنت،الخ
المواقع  :جسد الثقافة  ،مصر الخالدة  ،موقع وزارة الثقافة
للفنانين المصريين

أو نشرات

 ...الخ

أستاذ المادة  :م.د  /عالء أحمد كامل

