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وصف المادةCourse Desciption :
تتاول هذه المادة دراسة الكتلة والفراغ وقيمهما الجمالية ودراسة تقنيات صنع النماذج المجسمة
المختلفة لتوضيح االفكار التصميمية الداخلية بما في ذلك قطع االثاث المختلفة واالنارة والمواد
المستعملة وألوانها .
أهداف المادةObjectives :
تهدف المادة إلى:
 .1تعريف الطالب كيفة اإلنتقال من سطح ثنائي األبعاد إلى مجسم ثالثي األبعاد.
 .2شرح تفصيلي لمجسمات أفالطون.
 .3تعريف الطالب بأنواع المجسمات .
 .4تعريف الطالب بكيفية عمل المجسم بالخامات المتاحة.
 .5تعريف الطالب باألدوات المستخدمة في عمل النماذج التي يتم تصميمها وتنفيذها.
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مكونات المادةCourse/ module components:
 الكتب (المؤلفون ،سنة النشر ،العنوان ،الناشر).
 المواد المساندة (أشرطة فيديو ،األشرطة الصوتية ....الخ).
الصور ،ونماذج لمشاريع.
 دليل الدراسة (حيث ينطبق).
 دليل الواجبات الدراسية ودليل المختبر (حيث ينطبق).
طرقة التدريسTeaching Method:
 المحاضرات الرئيسية ويتم فيها عرض للمادة عن طريق (. )Microsoft PowerPoint
 التمارين التطبيقية والبحوث التي يكلف بإعدادها الطلبة.
مخرجات التعلمLearning outcomes:

المعرفة العلمية والفهم:
-1فهم الطالب ألهمية المجسم وما يندتج عنه من عملية إبداعية أولية لكيفية فهم التصور الذي
سوف ينتج منه التصميم النهائي للفضاء بأكمله ،أو لجزيئاته ،من قياسات وخامات وأفكار
تصميمية ،وكيف يتم اختبار التجارب التصميمية التي يتم التفكير فيها.
 -2تعريف الطالب بطرق التعبير عن الخامات واظهار اهميتها وكيفية االستفادة منها بشكل كبيرداخل
المجسمات.
المهارات العقلية (القدرة على التفكير والتحليل):
حث الطالب على الناحية التشكيلية واإللمام بالنسبة الجمالية في التكوين سواء الرآسي أو األفقي.
مهارات التواصل (الشخصية واألكاديمية).
المهارات المكتسبة من الممارسة العملية :
تعريففف الطالففب بجميففع األدوات اليدويففة التففي تمكففن اسففتخدامها فففي قطففع ولففزق الخامففات المتاحففة
الظهار المجسم في افضل صورة ليكون نموذج مصغر للماكيت الحقيقي.
التقييمEvaluation:
 مشاريع بحثية قصيرة
 اختبارات قصيرة
 واجبات دراسية
 االمتحان النهائي
توزيع العالمات
العالمة

أدوات التقييم
االمتحان األول
االمتحان الثاني
االمتحان النهائي

20
20
40
2

التقارير /المشاريع البحثية /االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/
المشاريع
المجموع

20
100

التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
توثيق الكتاب( اسم المؤلف ،سنة النشر ،عنوان الكتاب،الطبعة ،مدينة الناشر،الناشر).
مثل :الخيمي ،محمد زهير( :)1984الصوت والعمارة ،مطبعة جامعة دمشق ،دمشق.
 حقوق الطبع والملكية.
 تجنب االنتحال.
توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي
األسبوع
)(1

المواضيع األساسية والمساندة التي
ستغطى
 المادة االساسية والمساندة المطلوب تنفيذهاشرح المادة واألدوات المطلوبة والخامات.

()2
)(3
)(4

توضيح الحجوم الهندسية وكيفية تنفيذها
توضيح االشكال الهندسية وكيفية تنفيذها

توضيح كيفية اإلنتقال من مسطحات ثنائة األبعاد
إلى ثالثية األبعاد (Pop-up)Origami

)(5

توضيح كيفية اإلنتقال من مسطحات ثنائة األبعاد
إلى ثالثية األبعاد( ) Pop-up

)(6
)(7
)(8
)(9
)(10
)(11
)(12
)(13
)(14
)(15
)(16

التعرف على كيفية البدء بعمل المجسمات
اإلمتحان األول
عمل مجسم لفراغ سكني
البدء بعمل مجسم توضيحي داخلي بأجزاءه
المختلفة لغرفة الضيوف
البدء بعمل مجسم توضيحي داخلي بأجزاءه
المختلفة للمطبخ
اإلمتحان الثاني

عمل مجسم لمحل تجاري
إكمال مجسم لمحل تجاري
عمل مجسم للإلمتحان النهائي
عمل مجسم للإلمتحان النهائي
التسلم النهائي لإلمتحان
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الواجبات الدراسية
والتقاريروأوقات
تسليمها

الوقت المتوقع لدراسة المادةExpected workload :

معدل ما يحتاج إليه الطالبب مبن الدراسبة واإعبداد للمبادة يسباوي سباعتين لكبل محاضبرة مبن فئبة الخمسبين
دقيقة.
سياسة الدوامAttendance policy:
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة للمادة .وإذا غاب الطالبب أكثبر مبن
( )%15مببن مجمببوع السبباعات المقببررة للمببادة دون عببذر مرضببي أو قهببر يقبلببه عميببد الكليببةر يحببرم مببن التقببدم
لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة (صفراً)ر أما إذا كان الغياب بسبب المرض او لعذر قهر يقبلبه عميبد
الكلية التي تطرح المادة ر يعتبر منسحبا ً من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب.
المراجـعModule references:
* المراجع العربية:
 .1الحسيني ،امل صادق( ،) 2002مبادئ تصميم المجسمات  ،مطبعة دار السالم –مكتبة الجامعة .
 .2اسس التصميم  ،تاليف جكالن سكون – ترجمة عبد الباقي ابراهيم.
مواقع انترنت:
 Googleبحث Folding Techniques for Designers -

http://www.geometrycode.com/free/polyhedra-illustrations-of-platonic-andarchimedean-solids/
http://number0707.
wordpress.com/2011/04/25/
hello-world/dsc_0091/
http://www.seriousp
uzzles.com/i9451.asp
http://www.flickr.co
m/photos/aneta_a/5544310
192/
http://www.minieco.
co.uk/i-mathematicsplatonic-solids-garland/

https://www.youtube.com/watch?v=ftkepQ_dy60
https://www.youtube.com/watch?v=vlMrpkLGXeY
http://alexgardega.blogspot.com/2008_07_06_archive.html
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