جامعة فيالدلفيا
كلية اآلداب والفنون
قسم التصميم الجرافيكي
الفصل األول 2019-2018
خطـــة تدريـــس المـــادة
Course Syllabus
الـمــــادة :سيكولوجية وسوسيولجية التصميم

رقم المادة180472:

مستوى المادة :السنة الرابعة  /متطلب تخصص اجباري

المتطلبات السابقة أو المرافقة :اليوجد

الساعات المعتمدة3:

موعد المحاضرة  14.15 - 12.45:نر

(نظري)

عضو هيئة التدريس
الرتبة

االسم

األكاديمية

د .سهاد الدوري

رقم المكتب وموقعه

أستاذ مساعد

الساعات المكتبية
حثم ()12-10

I.T 319

البريد اإللكتروني
Suhad_aldoori@yahoo.com

نر ()12:15-11:15

وصف المادة:
ها ا ه الما ا در د اة ا ا الت ااراتةال النة اات ايةتم تتا ا للتخا ا متل الممتلةا ا تل اات المتلل ااة و عا ا ل ت ااراتة ال ت ا ا ال ا ا دال

تتن ا

ال ل
المعت
أهداف المادة:

ايةتم تة تلت المخمل م تت ع ل من أنم ط التةعتة أ لتب الت تة اي داع الةنة.

 .1تعريف الطالب بمفهوم الجمال وسيكولوجية الشكل وادراكه وعالقة القيم االجتماعية والبيئية بالقيم الجمالية
والنفسية.
 .2االستفادة مما سبق في اعداد المصمم الجيد.
مكونات المادة:
-

المواد المخلصة من المصادر

-

دوسية من اعداد استاذ المادة,

أساليب تدريس المادة :محاضرات ،مناقشات
نتائج التعلم Learning outcomes
-

معرفة وفهم مهارات االدراك واالتصال وأنواع القيم الجمالية العملية االيجابية والسلبية.

أدوات التقييــــم:
 تقارير أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع.
 امتحانات قصيرة.
 واجبات.
 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير.
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 امتحانات فصلية ونهائية.
توزيع العالمات على أدوات التقييم
الدرجة

أدوات التقييم
االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

40

التقارير أو األبحاث  /الواجبات  /المشاريع

20

 /االمتحانات القصيرة
100

المجموع
األمانة العلمية والتوثيق
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
 إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها
 االبتعاد عن السطو األكاديمي Plagiarism
توزيع المادة على الفصل الدراسي
األسبــــــــوع

المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

األول

 -سيكولوجية الشكل .

الثاني

 -الشكل وادراكه.

الثالث

-قيم االشكال  -السيمتريه

الرابع

 -ايجاد الوحدة من الكثرة -الكثرة من التجانس.

الخامس

 -سوسيولجية الشكل  /هل جميع االشياء جميلة

السادس

االمتحان االول

السابع

 -مثال من المناظر الطبيعية

الثامن

 -الطبيعة المنظمة مصدر االشكال االدراكية

التاسع

 -عالقة المنفعة بالجمال

العاشر

 -المنفعة مبدأ التنظيم في الفنون

الحادي عشر

 -الشكل والزخرف.

الثاني عشر

 االمتحان الثاني --التعبير – انواع القيم

الثالث عشر

الفن منبها ً سيكولوجيا ً

الرابع عشر

التمثيل والمحاكاة

الخامس عشر

 -التمثيل الحرفي والتمثيل االنفعالي

السادس عشر

االمتحان النهائي
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الوظائف والتقارير ومواعيد
تقديمها

حجم العمل الملقى على عاتق الطالب :ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس
سياسة الحضور والغياب:
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من  %15من الساعات المقررة للماادة بادوع عامر مرضاي أو قهاري يقبلا عمياد الكلياة إ
يترتب اعتباار الطالاب منساحبا ن مان الماادة فاي بالاة قباو العمياد للعامرن بينماا يمناع مان التقادا ل متحااع النهاائي وتكاوع
ع مت في المادة صفران في بالة عدا قبو العميد للعمر المرضي أو القهري.
المراجع العلمية للمادة
الكتـــــــــــب
 .1علم النفس وتطبيقاته التربوية واالجتماعية ،عبد علي الجسماني.
 .2علم النفس التربوي ،فؤاد ابو حطب.
 .3التقويم والقياس النفسي والتربوي ،رمزية الغريب
 .4علم النفس التريوي ،احمد زكي صالح.
 .5وسائل االتصال واسسها النفسية والتربوية ،عبد الحافظ محمد سالمة.
 .6سيكولوجية التعلم والنظريات التعليم ،جابر عبد الحميد
 .7علم النفس والتعليم  /مترجم ،ماكفارلند
 .8علم النفس ومشكالت الفرد ،عبد الرحمن العيسوي
 .9سيكلولوجية االبداع ،عبد الرحمن العيسوي.
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