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 وصف المادة:
تــرتبط أيميــة المــادة ونوعيتهــا ارتباطــا وثياـات وأساســيات بتطــوير العمليــة التصــميمية باعتباريــا علــم قابــل للتطــور
والتــيثير مواكب ـات لتطــور العلــوم الحديثــة ومتمتــيات مــد تطــور الم ـواد التــي تســاعد فــي بنــا العمليــة التصــميمية
نفسها ،فكان من الضروري دراسة مادة أساسـيات التصـميم لمـا لهـا مـن ايميـة تكنولوجيـة وجـا تطويريـا علـى
أساس جانبين رئيسيين:

 -1جانب مرتبط بالتكل
الاــيم التــكلية الجماليــة المرتبطــة بــالحواس االنســانية والن ريــات الفنيــة وتــيثير اللــون وال ــل واألت ـ ان واإلياــا
والتيكيد واألضعاف.

 -2جانب مرتبط بالو يفة
االســـتفادة مـــن المهـــارات مـــن ايجـــاد حلـــول للمتـــكالت الو يفيـــة والتـــدريب علـــى التحليـــل والتركيـــب واالنتاـــا
واالرتاا .
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 أيداف المادة:
اساسيات التصميم تعتبر دعامة يامة من دعامات تدريس الفن والتصميم ووتلخص في اآلتي:
 -1تنمية االبتكار

 -6التدريب على استخدام االدوات والخامات وطرق تو يفها.

 -2كتف عالقات جديدة

 -7التـــدريب علـــى اســـلوب االنـــدما والتعامـــل والتعامـــل والتفاعـــل مـــد مـــد
متكالت التصميم الداخلي.

 -3االستمتا بالايم
 -4تنمية المهارات
 -5تنمية الادرات الحسية

 مكونات المادة:
ججج

تعتبر مادة اساسيات التصميم احد ايم االركان الرئيسية في التصميم الداخلي والعملية التصميمية وبالتـالي مـن
الجانــب الن ــري والتطبياــي لتحايــق الوحــدة المتكاملــة والتــاملة المرتبطــة بــالتوا ن بــين المتطلبــات الجماليــة
والمتطلبات الو يفية واالحتياجات الخاصة.
وعلى يذا تكون مكونات المادة على النحو االلتالي:
 التدريبات العملية ( ورش عمل )  -/عرض الكتروني – ميداني -فيديو . طرق التدريس :جانب ن ري – جانب عملي (تدريبي -تطبياي) – جانب تطبياـي ماـارن – جانـب
تحليلي نادي



نتاجات التعلم:

 المعرفة العلمية والفهم المهارات العالية (الادرة على التفكير والتحليل) مهارات التواصل (التخصية واألكاديمية) -المهارات المكتسبة من الممارسة العملية

 أدوات التاييم:


واجبات دراسية  (:تطبياية عملية) – ورش عمل



االمتحان النهائي  ( :تطبياي) – لجنة ثالثية من اعضا الهيئة التدريسية .
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تو يد العالمات
العالمة

أدوات التاييم
االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

40

التاارير /المتاريد البحثية /االختبارات الاصيرة/الواجبات الدراسية/

المتاريد
المجمو

100

التوثيق واألمانة األكاديمية:


20

التعرف على أسلوب التوثيق والملكية واألمانة العلمية (مد أمثلة توضيحية)

3

 تو يد مواضيد المادة على أسابيد الفصل الدراسي

األسبو

المواضيد األساسية والمساندة التي ستغطى

)(1

قــــوانين تن ــــيم المجــــال البصــــري إلد ار االتــــيا /
ايمية مادة اساسيات التصميم

)(2

تابع

)(3

تابع

)(4

وأوقات تسليمها

البحث عن نماذ لتحايق
الهدف من المحاضرات
//
//

العناصر ( الناطة ،الخط ،المساحة ،الحجم
،الملمس ،الضو وال ل ،اللون)

)(5

الواجبات الدراسية والتاارير

البحث عن نماذ لتحايق
الهدف من المحاضرات

أسس التصميم -1االياا (التكرار ،التدر  -التنو -
االستمرارية)  -2االت ان

)(6

االمتحان االول  /تجميد العناصر البصرية

)(7

ثبــوت المــدر البصــري ( التــكل-الحجــم –االضــا ة-

//
نماذ تطبياية
//

اللون)
أد ار العمق والمسافة

)(8

//

)(9

تابد ( المن ور الجوي /الخطي /الحجم النسبي)

//

)(10

تابد ( المن ور الخطي /التدر  /الملمس /الايم

//

البعدية للون)
اعمال تنفيذية

)(11

االمتحان الثاني  /ورتة عمل

)(12

تدريبات عملية على االت ان

//

)(13

تدريبات عملية على االياا

//

)(14

حلول لمتكالت مرتبطة بالتكل

)(15

حلول لمتكالت مرتبطة بالو يفة

)(16

االمتحان النهائي

نماذ مرتبطة
//
------

 الوقت المتوقد لدراسة المادة

عدد ( )16اسبو بما فيها االمتحانات والتاارير.
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 سياسة الدوام (الموا به)
للطالب الحق في الياياب بي عذ ييم فا يا ا ات ياع  %15يذ ي ال حاايماا عالي معع الة لاي

يا

ااام اا تحاناا.

 -إنيام اعل (  5حااماا)

 إنيام ثان (  7حااماا) -حم اذ فا ا ا ا

ذ يلك

 المراجـد والكتب

 جيروم سـتولنتير -الناـد الفنـي دراسـة جماليـة وفلسـفة ،ترجمـة /د .فـياد كريـا -الطبعـة الثانيـة –الهيئة المصرية العامة للكتاب .1981-

 أ.د .محمد عبد العال " التصميم (عناصره وأسسه) " – جامعة االسكندرية – .2003-Mauric de Sausmarez:
"BASIC DESIGN: The DYNAMICS OF Visual Form ", The Herbert press / 1983
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