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 مخطط تدريس المـادة

  180122: رمز المادة اسس التصميمالـمــــادة: 

 -المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:  اولى ةالمادة: سنمستوى 

 3تمدة:الساعات المع حثخ  9:59-  8:10موعد المحاضرة: 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب ومكانه  الرتبة األكاديمية االسم

 I.T 319 أستاذ مساعد الدوري دد. سها
 (12-10حثم )

 (12:15-11:15نر )
Suhad_aldoori@yahoo.com              

 

 :المادةوصف 

دراسة  ، فضاًل عن البنائبة للتصميم اصر وأسس التصميم مع التأكيد على الفكرة نالمادة دراسة ع ههذ تناولت
العام للتصميم من خالل تدريبات تطبيقية على كيفية التعامل مع  بناءالالشكلية واللونية وأثرهما في العناصر 

ية القدرة االبداعية والتعبيرية للطالبالمساحة والمادة واللون وذلك لتنم  

 :المادةأهداف 
 يهدف المساق الى تعريف الطلبة كيفية التفكير وتحويل الواقع التخيلي الى واقع مادي .1

 معرفة المجاالت التي يدخل فيها التصميم ) انواع التصميم (. .2

 .ودورها في البناء الفني الثنائي االبعاد    التصميم واسس استطالع عناصر .3

 مراعاة الفراغ في انشاء االعمال التصميمية  الفنية الثنائية االبعاد. .4

 اكتساب مهارات التصميم الفني من خالل تنفيذ مشاريع ثنائية االبعاد  مختلفة . .5

 مكونات المادة:

 )الكتب )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر 
 

 ججج

 الخ()أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية .  المواد المساندة... 

 حيث ينطبق() ةدليل الدراس 

  (دراسية ودليل المختبر )حيث ينطبقالواجبات الدليل 

 طرق التدريس:

 محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها
 

 م:التعل  نتاجات 

 ر  لزيادة مهارة عملية التفكي -كل ما يدرس نظريا يوظف عمليا  - المعرفة العلمية والفهم 

 )التعرف على افكار جديدة وتطوير ما موجودالمهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل ------- 

 )تمكن الطالب من التواصل مع االفكار الجديدة ومعرفة من سبقوه في هذا المجال--مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

 

 قييم:أدوات الت

 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 
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 اختبارات قصيرة 

 واجبات دراسية 

 االمتحان النهائي 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

الدراسية/ التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات 

 المشاريع
20 

 100 المجموع

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 حقوق الطبع والملكية 

 تجنب االنتحال 
 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

 والتقارير  الدراسيةالواجبات 

 وأوقات تسليمها

األساسية والمساندة التي  المواضيع

 ستغطى
 األسبوع

 (1) مقدمة عامة عن معنى التصميم 

األسباب التي تستند عليها العملية  

 التصميمية
(2) 

 (3) عناصر التصميم 

 (4) تطبيقات عملية للنقطة والخط 

 (5) تطبيقات عملية لالتجاه والشكل. 

تطبيقات عملية للون ومن ضمنها  

 االمتحان األول
(6) 

 االمتحان األول

 (7) تطبيقات عملية بالملمس  

 (8) أسس التصميم 

 (9) تطبيقات عملية بالتوازن  

 (10) تطبيقات خطية وشكلية 

 (11) تطبيقات عملية بالتدرج الحجمي  

 االمتحان الثاني

 (12) تطبيقات باستخدام  األلوان 

 (13) العالقات في التصميم 

 (14) تطبيقات عملية باالوهام البصرية 

 (15) طبيقات عملية باالوهام البصريةت 

 

 (16) االمتحان النهائي 

 
 

 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 



 3 

  

الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئةة الخمسةين دقيقةة  هليمعدل ما يحتاج إ

                 . 

 

 )المواظبه( سياسة الدوام

إذا غةاب الطالةب أكثةر مةن ومن مجموع الساعات المقةررة للمةادة.  %(15)تغيب أكثر من ال يسمح للطالب بال

عميد الكلية، يحرم من  مادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهمن مجموع الساعات المقررة لل %(15)

ا كةان الغيةاب بسةبب المةرض او أمةا إذالتقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلة  المادة)صةفرا،(، 

عذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطةر  المةادة ، يعتبةر منسةحبا، مةن تلة  المةادة وتطبةق عليةة أحكةام ل

 . االنسحاب

  

 

 عـالمراج

 

 الكتب

 

 الناشر وتاريخ النشر المؤلف العنوان الرقم

 1994دار المستقبل  محمود ابو هنطش مبادئ التصميم 1

 1994نهضة مصر  روبرت جيالم اسس  التصميم 2

 1988دار المامون  النس ويد االوهام البصرية 3

 1994القاهره  احمد حافظ التصميم في الفن التشكيلي 4

6 Principles and Elements of Design Rich paten Oxford 1999 

   2015اساسيات التصميم الجرافيكي .غافن امبروز وبول هاريس .ترجمةد.حسام درويش القرعان . -7
8-Graphic design basics  , Arntson,Amy E.  Harcourt Brace College 

Publishers, 1998 

the structure of graphic design  Jute,Andre-9 

Publication Data   Switzerland: Rotovision, 1996 

 

 المجالت العلمية
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 المواقع االلكترونية
                                   http://char.txa.cornell.edu/language/principl/principl.htm   

https://www.johnlovett.com/design-overview 


