فنن 813

التصميم األساسي Graphics II

الساعات االسبوعية:
المحاضرة
2

المتابعة
0

الهدف من المقرر

العملي
2

مجموع الساعات
4

-

تعريف الطالب باألسس العممية والفمسفية لمتصميم.

-

تدريب الطالب عمى المهارات األساسية في التصميم.

الساعات المعتمدة
3

 .1بعد اكمال الطالب لدراسة هذه المقرر يكون الطالب قاد اًر عمى:

مخرجات التطليم

 .2يحدد معايير وأسس التصميم االيضاحي.

 .3يطبق األسس العممية النتاج نموذج تصميمية.

 .4يستخدم مهارات التصميم المكتسبة لبناء نموذج تصميمي.

دراسة الزخارف السودانية ذات األشكال المنفردة وذات العالقة (ببعضها) وتوظيفها فيخمق

وصف المقرر

تصميمات جديدة.دراسة بعض الوحدات وتكبيرها  ،ثم تحويمها الي لون واحد وتوظيفها.

والتصميم من الصور الممونة (كوالج)  :تكوينات من قص الصور وعمل هياكل تصميمية
ذات موضوع وعالقة .وتوظيفها في مجاالت مختمفة /تصميم مجمة /تصميم إعالن /تصميم
كتاب .وكوالج بالصور عن طريق  :الضفيرة و لمسطحات .تكوينات البعد الثاني والثالث
وكثقاب الكبريت/الكرتون /الصمصال /األسالك /الخشب

استعمال الخامات المهمشة في تصميم األبعاد الثالثة وعمل الصمصال.

األشكال األولية لتنمية القدرات وتممس خصائص الخانة
طريقظ التدريس

محاضرات نظرية  +تطبيقات عممية

طريقظ التقويم

طريقظ التقويم  :االمتحان (نظري -عممي)

أهم المراجع

-

د .محمود بسيوني  ،تاريخ الفن.

-

همبرت ترنت ،ترجمة ثروت عكاشة  ،السيرة في التربية الفنية

زمن المحاضرة

موضوع المحاضرة
دراسة الزخارف السودانية ذات األشكال المنفردة وذات العالقة (ببعضها) وتوظيفها في

1

2

2

2

دراسة بعض الوحدات وتكبيرها  ،ثم تحويمها الي لون واحد وتوظيفها

3

2

التصميم من الصور الممونة (كوالج)

4

2

تكوينات من قص الصور وعمل هياكل تصميمية ذات موضوع وعالقة

5

2

توظيفها في مجاالت مختمفة /تصميم مجمة /تصميم إعالن /تصميم كتاب

خمق تصميمات جديدة.

6

2

كوالج بالصور عن طريق

7

2

تكوينات البعد الثاني والثالث

8

2

9

2

10

2

11

2

أ -الضفيرة

ب -المسطحات.

كثقاب الكبريت/الكرتون /الصمصال /األسالك /الخشب
استعمال الخامات المهمشة في تصميم األبعاد الثالثة

عمل الصمصال

 .1األشكال األولية لتنمية القدرات وتممس خصائص الخانة
أ -كروي  /مربع /مخروط

ب -أشكال أخرى من الطبيعة
ج Relief -بارز عن مسطح أو غائر
د -استعمال خامات الجبص والخشب والكرتون
امتحان اعمال السنة
رسم الحر :من الطبيعة والبشر ،الطبيعة الصافية ،الطبيعة المتحركة ،أنواع أقالم

12

الرصاص واألحبار.
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2

تطبيقات عملية

14

2

مراجعة عامة

15

