ر القومية األكاديمية القياسية

د -المهارات العامة:
ج -المهارات المهنية والعممية:
ج - 9يستخدم حمول متعددة لمشاكل التصميم والخامة.

ج -10يستخدم مقاييس ومواصفات محددة لتنفيذ المشروعات في مجال الزخرفة التطبيقية .

ج -11يوظف افضل التقنيات واألساليب الفنية األكاديمية لتصميم خمفيات ومناظر تصوير األحداث.

ج -12يطبق افضل األساليب لمتعرف عمى خصائص مواد البناء والتكسيات الجدارية.

ج -13يستكشف الطرز المعمارية المختمفة وعناصر البناء األساسية لمعمارة.

ج -14يصنع منتج تطبيقي باستخدام قوالب ال راتنجات وتشكيل المدائن .

ج -15يربط التصميم باالتجاهات االقتصادية والثقافية واالجتماعية في المجتمع.

ج -16ينظم االلوان في العمارة لتحقيق القيم التشكيمية مما يعكس البعد الفني.

د .1يطور معارفه و مهاراته بالتعميم الدائم المستمر .

د .2يعمل في فريق .

د .3يعد البحوث المختمفة .

د .4يقدم عروض فعالة .

د.5يمتزام بتعميمات التشغيل واشتراطات االمان والسالمة .

د .6يعد التقارير الالزمة لممراحل المختمفة.

د .7يجيد إدارة الوقت.

د . 8يجيد احدي المغات األجنبية الرئيسية.

د.9يستخدم تكنولوجيا المعمومات.

د .10يستخدم التغذية المرتجعة لتحسين األداء

مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج مع المعايير القومية األكاديمية القياسية
وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج

أ -المعرفة والفهم :
أا .يعدد أساسيات ونظريات التصميم الزخرفي لممعمقات والموحات الجدارية .

ج -المهارات المهنية والعممية:

ج5
ج6
ج7
ج8
ج9
ج 10
ج 11
ج 12
ج 13
ج 14
ج 15
ج 16
ج 17
ج 18
ج 19

عمل حسابات التكاليف المبدئية لمعممية التصميمية والتنفيذية .
التعامل مع الكمبيوتر والبرامج المتخصصة واألجهزة والماكينات .
ربط التصميم باالتجاهات االقتصادية والثقافية واالجتماعية في المجتمع

.

استقصاء المعمومات وتحميمها و تحديد المتطمبات لمراحل التشغيل المختمفة .
المشاركة في وضع خطة العمل وبرامج التشغيل .
تحميل االشكال والمنتجات الى عناصرها االولية .
تقنية عمل النماذج كمحاكاة لمتصميم والمنتجات.
تطبيق أساليب الفحص ونظم الجودة .
إخ راج التصميم المطموب طبقا لموظائف واألداء المتوقع .
وضع المواصفات التنفيذية .
إبتكار شخصيات كرتونية .
إستخدام طرق التعبير الفني بالخامات المتعددة المناسبة .
صياغة م راحل تنفيذ التصميمات الجدارية والجرافيكية .
تنظيم وادارة العمميات الصناعية وتنفيذ المعالجات الجدارية .
أداء الدراسات البيئية لممشروعات المختمفة .
وضع مقاييس ومواصفات لتنفيذ المشروعات في مجال الزخرفة التطبيقية .

د -المهارات العامة:

ج 20
د1

التعمم الدائم المستمر وتطوير معارفه ومهاراته .

د2

العمل في فريق وتوزيع المهام واتخاذ القرار.

د3

تحميل البيانات واعداد البحوث المختمفة .

د4
د5
د6
د7
د8
د9
د 10

العرض الفعال والتواصل .
االلتزام بتعميمات التشغيل واشتراطات األمان والسالمة .
اعداد التقارير الالزمة لممراحل المختمفة .
اجادة ادارة الوقت ( اعداد الجداول الزمنية وتطبيقها ).
اجادة احدى المغات االجنبية الرئيسية .
استخدام تكنولوجيا المعمومات .
استخدام التغذية المرتجعة لتحسين األداء .

أ .2يتعرف عمى مباديء أساسيات التصميم الزخرفي لمحوائط واألرضيات والوجهات المعمارية داخميا وخارجيا .

ج4

وضع إسكتشات يدوية سريعة لتوضيح الفكرة.

أ .3يتعرف عمى أساسيات تصميم التكسيات الزخرفية الداخمية والخارجية .

ج3

استخدام المواصفات القياسية لممنتج.

أ .4يتعرف عمي أساسيات تصميم العالمات ونظم االرشاد والتوجيه .

ج2

توظيف الدراسات النظرية في التعرف عمي خصائص ومقاومات البيئة.

أ .5يعدد أساسيات تصميم التنسيق الموني لمبيئة .

ج1

تطبيق التكنولوجيا المناسبة في مجال التصميم واالنتاج.

أ .6يذكر أساسيات تصميم الرسوم المتحركة والتحريك.

ب 14

اختيار أفضل الطرق لترميم الموحات واألعمال الفنية .

أ .7يشرح األساليب التاريخية واإلنسانية واسس التصميم في صياغة التصوير القصصي .

ب 13

الربط بين فن الرسوم المتحركة ومتطمبات المجتمع .

أ .8يصف القطاعات والمساقط األفقية وال رأسية لمعمارة.

ب 12

أ .9يتعرف عمى األساسيات العممية المتعددة وأحدث ما وصل اليه العمم لفنون الزخرفة ووسائل التنفيذ والتطبيق بطرق مختمفة.

ب 11

تراكمات الخبرة السابقة .
الربط بين الكتمة والفراغ .

أ .10يتعرف عمى أساسيات الرسم المعماري والعناصر والطرز المعمارية في مراحل تاريخية مختمفة.

مناقشة التصور المسبق لمشكل النهائي لمعمل الفني المتكامل بناءا عمي

أ .11يفسر نظريات وأسس األلوان المرتبطة بالتصميم والعالقة فيما بينها بالتصميم.

ب 10

التحميل والنقد لألعمال الفنية .

أ .12يتعرف عمى أسس المنظور الهندسي .

ب9

مناقشة ونقد االعمال الفنية والتصميمية .

أ.13يتعرف عمى مواصفات تشغيل الطالءات المختمفة وخ واص ومقاومة مواد البناء .

ب8

تحميل المواصفات الفنية والتنفيذية .

أ .14يتعرف عمى تاريخ الزخرفة الجدارية وعمى األساليب المختمفة لمموتيفات الزخرفية.

ب7

بالخواص المطموبة بالمنتجات واحتياجات المستهمك .

أ.15يتعرف عمي مواصفات خامات األرضيات واألسقف والحوائط وخ واص ومقاومة كل منها .

ربط نظم االنتاج والنظريات بالعموم التكنولوجية والتطبيقية المختمفة ارتباطا

أ .16يصوغ مداخل عمم الجمال والنقد الفني .

ب6

بالتصميم .

أ .17يتعرف عمى اقتصاديات التصميم ونظم االدارة والتسويق والدراسات البيئية .

تحديد العالقة بين الوظائف والخصائص المطموبة والتكاليف وعالقتهم

أ .18يتعرف عمى مباديء التخطيط العمراني .

ب5

التفكير العممي المتسمسل في عرض المشاكل وتحميمها وحمها .

أ .19ينقل التقنيات الحديثة لمختمف أساليب التكسيات الزخرفية في معالجة المسطحات الجدارية المختمفة .

ب4

تحديد المشاكل البيئية ودور المصمم في خدمة المجتمع .

أ .20يتعرف عمى األسس البنائية لألشكال الطبيعية .

ب3

ابتكار تصميمات قابمة لمتطبيق تحمل الصفات الجمالية والوظيفية .

أ .21يتعرف عمى نظريات أسس التصميم والقيم التشكيمية لممون.

ب2

االختيار ما بين البدائل لموصول الفضل الحمول .

أ .22يتعرف عمى اساسيات الترميم.

ب1

أ .23يعرض طبيعة الخصائص الجمالية لممواد المستخدمة في التجميل المعماري وعالقتها بالبيئة.

المسطحات الجدارية المختمفة .
تحميل وتقييم المشاكل التصميمية لتحديد الخيارات التي تتفق مع المتطمبات.

ب .1يربط المهارات الفنية المختمفة لمرسم واهمية العالقات المرسومة ببعضها.

أ 19

عموم التقنيات الحديثة لمختمف اساليب التكسيات الزخرفية ومعالجة

ب .2يحمل العناصر المختمفة لمتصميم واساسياته .

أ 18

م واصفات تشغيل الطالءات المختمفة وخ واص ومقاومة م واد بناء .

ب .3يفرق بين الخامات المختمفة المناسبة لمتصميم المناسب .

أ 17

ب .4يخطط لدراسات الجدوي لألسواق المستهدفة الستيعاب مخرجات التصميم .

أساسيات تصميم الرسوم المتحركة والتصوير القصصي والمناظر والخمفيات .

ب .5يكون التصور المسبق لمشكل النهائي لمعمل الفني المتكامل بناءا عمي ت راكمات الخبرة السابقة .

المختمفة .

ب .6يقارن بين أفضل الحمول التصميمية المناسبة لمموضوع سواء اكان لمحوائط او لألرضيات.

العمراني.
الطرز المختمفة لمزخارف المعمارية والجدارية في المراحل التاريخية

ب .7يربط نظريات المختمفة لمتصميم الزخرفي بالوجهات المعمارية واألرضيات.

أ 16

ب -المهارات الذهنية :

المعايير القومية األكاديمية القياسية

أ 15

اساسيات الرسم المعماري ،وأسس المنظور الهندسي ،ومبادئ التخطيط

ب .8يبتكر طرق مستحدثة لحل المشكالت التصميمية بأساليب مختمفة .

أ 14

اساسيات تصميم العالمات ونظم اإلرشاد والتوجية.

ب .9يختار ما أفضل الطرق المختمفة لترميم الموحات الجدارية .

أ 13

التكسيات الزخرفية الداخمية والخارجية وتصميم التنسيق الموني لمبيئة .

ب .10يحمل السياق القصصي في صورة احداث تشكيمية متسمسمة مناسبة تبعاً ألحداث القصة.

اساسيات التصميم الزخرفي وتصميم المعمقات والموحات الجدارية ،وتصميم

ب . 11يطبق االسموب األنسب لمعالمات اإلرشادية وصياغة الرموز المرئية.

أ 12

التصميمية والمتمقية .

ب .12يميز بين أساليب التعبير الفني المختمفة بحسب احتياج التصميم.

التعرف عمي النظريات السيكولوجية وعمم النفس واثرهم عمى الممارسات

ب .13يربط بين مفردات التصوير القصصي وتحميل العناصر الحركية.

أ 11

ب .14يحمل الشخصيات لتناسب الرسوم المتحركة.

استيعاب العموم والثقافات المختمفة والتفاعل معها والربط بينها.

ب .15يستنتج العالقة بين البوليمر والمدائن.

أ 10

مبادئ عموم االنتاج والتسويق.

ب .16يستنبط العالقة بين العناصر المعمارية من الحوائط واألرضيات واالسقف.

أ9

طبيعة وخ واص المواد ومواصفاتها.

ج -1يستخدم المهارات اليدوية في اعداد الدراسات والحمول المالئمة لمتصميم الزخرفي بأساليب مختمفة.

أ8

القواعد التكنولوجية لعمميات اإلنتاج.

ج – 2ينظم المفردات التصميمية تبعا ألساسيات التصميم المالئمة .

أ -المعرفة والفهم :

أ7

القوانين والتشريعات المرتبطة بطبيعة العمل .

ج-3يستخدم المعالجات الجرافيكية في ايجاد العديد من الحمول التصميمية ب رؤية معاصرة وجديدة.

أ6

األسموب والمنهج العممي في التفكير والتخطيط وحل المشاكل.

ج -4يطبق التقنيات العممية لوسائل التنفيذ بالخامات المختمفة في مجال التصميم

أ5

نظريات المون وسيكولوجيته وتطبيقاته .

ج -5يطبق المعالجات الكيميائية في كل ما هو جديد ومستحدث في مجال التصميم .

أ4

مبادئ عموم إدارة عمميات التصميم واقتصادياتة.

ج -6يستخدم ادارة العمميات الدارة العمميات التصميمية لممعالجات الجداريات.

أ3

نظريات التصنيع واإلنتاج والمواصفات المرتبطة بالمنتج ونظم الجودة .

ج -7يرسم عناصر الطبيعة الصامتة والحية بأدوات متعددة.

أ2

مفاهيم ومفردات البيئة وأهمية الحفاظ عميها.

ب -المهارات الذهنية :

ج -8يستخدم ب رامج الحاسب اآللي المتخصصة الخراج تصميم جداري وزخرفي بشكل افتراضي قبل التنفيذ

أ1

مفاهيم ومصطمحات أسس التصميم واإلنتاج .

ج -المهارات المهنية والعممية:

