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 أهداف المادة :

 الفكار التصميمية وتطبيقاتها.: تطوير قدرات الطالب الذهنية وقابلياته الفنية في ترجمة ا الهدف العام
 .ادئ التصميمية في مجاالت االعالن: القدرة على توظيف عنصر التصميم وتشكيلها وفق المب الهدف الخاص

 

 المفردات النظرية                          

     تفاصيل المفردات النظرية األسبوع

 األول
االساليب المعتمدة في عملية التكوين واالبتكاار مقدمة عامة عن تفاصيل التشكيل الفني و

فااي التصااميم بدسااتلدام الوساااحل االيمااافية المتااوافرة والساااليدات  صااور توماايفية 
 وغيرها(.

 الثاني والثالث
شاارت تفصاايلي لعناصاار التصااميم والنقطااة  اللااط  االتجاااح  المسااافة  الفجاام  الملماا   

 ا واشكالها باستلدام الوساحل االيمافية.اللون  القيمة( وبيان امكانياتيها وانواعه

 الرابع
دراسة تفليلية لطرق ارتباط العناصر التصميمية ممن عملية التكوين الفناي والتجااور  

 التالم   التراكب(.

 الخامس
دراسة تفليلية لمبادئ التصميم واالنسجام والتكرار والتماد( ودورها في علياة التكاوين 

 لفكرة التصمم. الفني من لالل تفقيق أفمل

 السادس
دراسة تفليلية عن التكرار وبيان انواعه واشاكاله الملتلفاة وتكارار رتياب  تكارار غيار 

 رتيب  تكرار متناظر(.

 السابع
دراسة تفليلية للتدرج باعتبارح أفد المبادئ األساسية مع توميح أنواعه وامكانياتاه مان 

  بالجم  بالقيمة  بااللون  بالمساافة  لالل تطبيقه على العناصر الملتلفة وتدرج بالطول
 باالتجاح ... الخ(.

 الثامن
دراسة تفليلية عن االنسجام في التكوين الفني وبيان أنواعه ومن لاالل العناصار الفنياة 

 الملتلفة بستدم الوساحل االيمافية المتوافرة.

 التاسع
اعه واكانياته وتمااد دراسة تفليلية للتماد وتوميح أهميته في عملية التكوين الفني انو

 بالطول  بالفجم  باللون  بالقيمة  باالتجاح ... الخ(.

 العاشر
دراسة تفليلية ن التوازن كونه من المبادئ المهمة واألساسية فاي أ  عمال تشاكيلي ماع 

 بيان أنواعه وامكانية تفقيقه في العمل الفني بدستلدام الوساحل األيمافية الممكنة.

 الحادي والثاني عشر
دراسة تفليلية للوفدة في التكوين الفناي وصاوالإ ىلاى الفكارة التصاميمية ووفادة الشاكل  

 وفدة المممون  وفدة الفكرة(.

 الثالث والرابع عشر
دراسااة تفليليااة عاان اهميااة السااياة ودورهااا فااي تفقيااق الفكاار فااي العماال الفنااي بدسااتلدام 

 الوساحل االيمافية الممكنة.

 الخامس عشر
المبادئ التصميمية واستلداماتها في عملية التكوين الفني ماع تفليال  ىلع ةمراجعة عام

 ومناقشة اعمال الطلبة.

 
 
 



السادس والسابع 
 عشر

ألهميااة االسااتيعاب األفماال وكيفيااة تفقيقهااا بدسااتلدام قااوانين اسااتيعاب  عمليااة شاارت 
ة دراسااة البصاار  والتجاااور  التناااظر  التواصاال.. الااخ( باسااتلدام الوساااحل االيمااافي

 تفليلية عن االلوان كدفد العناصر االساسية والمهمة في عملية التكوين.

 الثامن عشر
التاسع عشر 

 العشرونو
 شرت النظريات اللونية الملتلفة مع توميح لتدثيرها السيكلوجي

 دراسة تفليلية عن الملم  كدفد عناصر التصميم. الحادي والعشرون

 الملم  الفنية وتدثيرح في العمل الفني. توميح امكانية الثاني والعشرون

 كيفية توظيف المبادئ الفنية في تفقيق الفكرة التصميمية . الثالث والعشرون

 الرابع والعشرون
دراسااة تفليليااة عاان االشااكال المجساامة اهميااة البعااد الثالااي فااي عمليااة التكااوين وزوايااا 

 النظر.

 ظهار التكوين المجسم.تدثيرات القيمة الموحية على أ الخامس والعشرون

 السادس والعشرون
توميح اهمية دراسة االشكال المجسمة من لالل الفجم وعملية التكوين وزواياا النظار 

 وتطبيقاتها في مجاالت التصميم الملتلفة وتصميم االعالنات بانواعها(.

السابع والثامن 
 العشرون

ا فااي مجاااالت التصااميم دراسااة تفليليااة للااون فااي اظهااار االشااكال المجساام وتطبيقاتهاا
 الملتلفة للتصاميم االعالنية الملتلفة.

 ناء االشكال المجسمة.بداسة تفليلية للملم  وتدثيرح في عملية  التاسع والعشرون

 جز كدعمال نهاحية.ندراسة نقدية تفليلية لتمارين الطلبة التي ت الثالثون

 

 المفردات العملية                     

 تفاصيل المفردات العملية سبوعاأل

 األول
مقدمة عامة عن عملية التشكيل الفناي واالسااليب المعتمادة فاي عملياة التكاوين واالبتكاار فاي 

 التصميم تمارين تطبيقية في االساليب االداحية وامكانية االدوات.

 الثاني والثالث
ط  االتجاح  المسافة  الفجام  تمارين تطبيقية عن العناصر واشكالها وامكانياتها والنقطة  الل

 الملم   اللون(.

 الرابع
تماااارين تطبيقياااة عااان تجااااور العناصااار وتالمساااا وتراكبهاااا وتطبيقاااات فاااي مجاااال تصاااميم 

 االعالن(.

 الخامس
تطبيقااات عمليااة لعماال تمااارين للطلبااة عاان المبااادئ التصااميمية لااثالي االساسااية فااي عمليااة 

 دح(التكوين وتكرار العناصر  انجامها  تما

 السادس
انواعه وتكرار رتياب  تكارار  هيفمتكرار كدفد المبادئ االساسية وتوالتمارين تطبيقية عن 

 غير رتيب  تكرار متناظر( من لالل استلدام عناصر ملتلفة.

 السابع
تطبيقات عملية عن التدرج كدفد العالقات االساسية مان لاالل عمال تماارين ملتلفاة وتادرج 

 ة  باللون  بالمسافة  باالتجاح  .. الخ(.بالطول  بالجم  بالقيم

 يح انواعه واستلداماته من لالل العناصر الفنية.متطبيقات عملية عن االنسجام بتو الثامن

 التاسع
عماال تمااارين تطبيقيااة النااوا  التماااد وتماااد بااالطول  بااالفجم  باااللون  بالقيمااة  باالتجااا... 

 الخ(.

 التوازن في العمل الفني مع بيان انواعه وامكانية تفقيقه.تطبيقات عملية لتوميح اهمية  العاشر

الحادي عشر 
 والثاني عشر

تمااارين تطبيقيااة لبيااان اهميااة الوفاادة فااي التكااوين ووفاادة الشااكل  وفاادة المماامون  وفاادة 
 الفكرة(.

الثالث والرابع 
 عشر

 تمارين تطبيقية عن اهمية السيادة في الشكل والمممون في العمل الفني.

 مس عشرالخا
عماال تمااارين تطبيقيااة تفقااق الفكاارة فااي المجاااالت الملتفااة لتصااميم مااع نقااد وتفلياال مناقشااة 

 اعمال الطلبة.

السادس والسابع 
 عشر

تطبيقات عملية في استلدام قاوانين االساتيعاب البصار  وتطبيقاتهاا علاى التصااميم الملتلفاة 
 من اجل توصيل الرسالة التصميمية .



 
 
 

تاسع الثامن وال
 عشر والعشرون

 عمل تمارين تطبيقية عن انوا  االلوان االساسية   الثانوية الفارة  الباردة... الخ(.

الحادي والثاني 
 العشرون

 تمارين تطبيقية على الملم  كدفد عنار التصميم باستلدام مواد ملتلفة بطريق الكوالج.

 واد الملتلفةوورق  فبر  قماش  لشب .. الخ(.تمارين تطبيقية عن القيمة باستلدا الم الثالث والعشرون

 تمارين تطبيقية على االشكال المجسم في مجال التصميم لالعالن المطبو  والمرحي. الرابع والعشرون

 الخامس والعشرون
تطبيقات على االشكال المجسمة البراز اهميتها والراجها بالشكل الفناي الصافيح مان لاالل 

 نظر الملتلفة.االسيعاب لألفمل لزوايا ال

السادس والسابع 
 العشرون

تمارين تطبيقية في تدثيرات القيمة على اظهار المجسمات الثالثية االبعاد من لاالل اساتلدام 
 اللامات الملتلفة.

الثامن والعشرون 
 والتاسع والعشرون

تمارين تطبيقية فاي اساتلدام اللاون والملما  لالشاكال المجسامة لتصاميم االعالناات المرحياة 
 والمطبوعة.

 نقد وتفليل اعمال الطلبة. الثالثون

 
 
 
 
 


