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 /1اسم المقرر:

السنة :األولى.

التصميم االساسى ثالثى االبعاد
Basic Design Three Dimensional
الفصل الدراسي :الثانى..

 /2رقم ورمز المقرر:SUBJECT CODE & No: :
ART
128
فن
 /3ساعات المقرر:
محاضرة
1

عملي
3

متابعة
1

المجموع

الساعات المعتمدة
3

 /4طبيعة المقرر:
مطلوب تخصص )...( :مطلوب كلية )..........( :مطلوب جامعة)..........( :
 /5وصف المقرر:
توصف الدراسة بأنها تعرف الطالب بالجوانب األساسية للتصميم االساسى ثالثى االبعاد باألضافة إلى التعرف
على الخامات الطبيعيىة و االبتكار و االبداع الفنى ....................الخ
 6أهداف المقرر :OBJECTIVES
أن يتعرف الطالب على مفاهيم التصميم ثالثى االبعاد.
.1
التعرف على خامات المختلفة المستتتتخدى فى التصتتتميم الثالثى االبعاد ( الطيرق الوربق الجبص ق الستتتل و
.2
أخرى) و كيفية توظيفها.
دراسة طرب التشكيل االولية ( الترقيقق الحبال الطينيةق المسطحات)
.3
تنمية الجوانب االبداعية و االبتكارية لدى الطالب.
.4
 /7مخرجات التعلم :XPECTED LEARNING OUTCOMES.
 .1إثراء و تقوية المعرفة العلمية و الفنية للطالب فى مجال التصميم االساسى ثالثى االبعاد.
 .2تقوية مهارات و قدرات الطالب االبتكارية فى مجال البناء الشكلى.
 .3تقوية مهارات و قدرات الطالب فى حل المشكالت الفنية لالعمال الفنية بالخامات المختلفة.

 /8محتويات المقرر :CONTENTS
 .1دراستتتة طرب التشتتتكيل االستتتاستتتية بالطير ( الترقيق ق الحبال الطينية ق المستتتطحات أو الشتتترا ) وتحوير
االشكال االساسية فى اشكال الثمار الطيور و الحيوانات ..
 .2دراسة قواعد التصميم.
 .3دراسة االشكال الهندسية األساسية و تحويرها ( الكروى ق االسطوانىق البيضاوىق البيضى).
 .4التشكيل الحر مع االستفادى مر طرب التشكيل االساسية.
 .5تطبيقات فى التكوير و معالجة االسط .
 .6تطبيقات فى االشكال التراثية الشعبية السودانية.
 .7تطبيقات فى معالجة االكسسوارات
 .8التطبيقات فى المعالجات الزخرفية المختلفة ( الهندسية –النباتية  -الحرى).
 /9طريقة التدريس :Teaching Method
 -1المحاضرات النظرية والعملية.
 -2تنفيذ الرسومات االولية لموضوع المحاضرى على االسكتش بوك.
 -3المتابعة المستمرى اثناء المحاضرى.
 -4المناقشة الجماعية بير الطالب و استاذ المادى فى نهاية المحاضرى.
 /10طريقة التقويم :ASSESSMENT METHOD
 .1التقييم المستمر.
 .2االعمال المنفذى منزلياً.
 .3اإلختبارات النصفية.
 .4تقييم التطبيقات المنفذى اسبوعيا ً (االسكيتش بوك).
 .5التقييم النها ى:
أعمال الفصل 60
االمتحان40:
 /11مصادر ومعلومات المقرر :REFERENCES
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