وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
قسم التصميم الداخلى واألثاث

ًَىرج سقى ()12
جايعح /اكادًَُح  :وسارج انتؼهيى انؼانى
كهُح /يعهذ :انًؼهذ انؼانى نهفُىٌ انتطثيقيح – انتزًغ انخايس
قغى  :انتصًيى انذاخهى واالحاث

 -1بيانات المقرر
انشيض انكىدٌ2204:
انرخصص :انرصًُى انذاخهً واألثاز

انفشقح/انًغرىي :انثاَُح
إعى انًقشس َ:ظشَاخ انهىٌ
انفصم انذساعً  :األول
فً انرصًُى انذاخهً واألثاز
انعاو انذساعٍ2018/ 2017:
عذد انغاعاخ انذساعُح َ : )3( :ظشي ( )1عًهً ()2

 -2هذف
انًقشس:
 -3انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًقشس  :أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادسا ً عهً :

 -1إكساب انطانة انًفاهيى و انحقائق انًزتثطح تاساسياخ انهىٌ فى انتصًيى انذاخهى فى
ضىء يزًىػح يٍ َظزياخ انهىٌ انتى تساهى فى إتزاسانقيى انفُيح نهؼُاصز وانًكىَاخ.

أ -المعلومات
والمفاهيم :

ب -المهارات
الذهنية :

جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – انًهاساخ
انعايح :

1أ -يذكز انُظزياخ انسيكىنىريح نهىٌ فى انتصًيى انذاخهى واألحاث .
أ -2يشزس اآلداء انىظيفى نهىٌ فى انتصًيى انذاخهى يٍ حيج يالءيته نهىظيفح وانشكم
انزًانى.
أ -3يفسز َظزياخ ػهى األنىاٌ ودالالته وػالقاته وخىاصه و أحزها ػهى انًًارساخ
انتصًيًيح.
ب -1يستُتذ انؼالقح تيٍ انهىٌ فى انتصًيى انذاخهى وطثيؼح االستخذاو و ارتثاطهى
تانتكانيف .
ب -2يستُتذ حهىل يتُىػح نًتطهثاخ انهىٌ فى انتصًيى انذاخهى .
ب -3يستُثط انؼالقح تيٍ انهىٌ و دالالته و ػالقته تًساحح و طثيؼح انًكاٌ.

رـ -1يحهم األنىاٌ إنى يزًىػاتها اني ػُاصزها االونيح وطثيؼح استخذايها وػالقتها
تانتصًيى انذاخهى واألحاث.
رـ -2يصيغ األفكار انتصًيًيح تاستخذاو انخطط انهىَيح تأكخز يٍ شكم .
د -3يحذد اَظًح انهىٌ تانطزس انتاريخيح انًختهفح ويقيًها.
رـ -4يقذو انزسىو انهُذسيح ويؼًم اإلسكتشاخ.
د -1يثذع افكارا رذيذج نحم انًشكالخ انهىَيح فى انتصًيى .
د -2يخزد انتصًيى انهىَى تانكفاءج انًطهىتح طثقا ً نىظائف انتصًيى واالداء انًتىقغ.
د-3يقذو انؼزض انفؼال.
.
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 -4يحرىٌ انًقشس :
م

الموضوع

1

التعريف بالمقرر و عرض نتائج استبيانات الطالب عن العام

عدد
الساعات

محاضرة

درس

3

3

-

الجامعي السابق و خطط التحسين

2

التعبير عن الخامات المختلفة باللون

3

1

2

3

التأثيرات داخل الفراغ ( الظل والنور واالنعكاس باللون)

3

1

2

4

التوافق اللوني والتباين اللوني

6

2

4

5

نظرية اللون عند مانسيل

3

1

2

6

نظرية اللون عند جوهانس أيتـــــن  +الخطط اللونية

6

2

4

7

مراجعة على ما تم دراسته

3

3

-

8

اختبار أعمال السنة

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

 12الدرجات اللونية فى المراحل التاريخية المختلفة

3

1

2

 13مراجعة عن ما سبق دراسته

3

1

2

 14تقييم نهائى لألعمال الفصلية أو معرض للمواد العملى

3

-

3

9

اللون فى المحالت التجارية

 10اللون فى الفن المصري
 11اللون فى الفن االسالمي

 15امتحان نهاية الفصل الدراسي

 -5أعانُة انرعهُى
وانرعهى
 -6أعانُة انرعهُى
وانرعهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج

5أ -يحاضزاخ
 5ب -يشاريغ تطثيقيح
5د-انتؼهيى االنكتزوَى
 5د –انتؼهى انتؼاوَى
6أ -يحاضزج ( تفؼيم انساػاخ انًكتثيح)
6ب (-تؼهى تؼاوَى ) تقسيى انطالب إنى يزًىػاخ صغيزج تهذف تحسيٍ يستىاهى
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 -7ذقىَى انطــالب :
أ -األعانُة
انًغرخذيح

نتقييى

المحصلة المعرفية النظرية
والعملية

لتقييم

إجادة تكوين المون ومهارات

أ -1ايرحاٌ َظشي
أ-2ذغهُى نىحاخ دوسَح كم يحاضشج

التموين

أ-3ايرحاٌ عًهً

لتقييم

المحصلة العملية

أ -4ذقُُى يا ذى اَجاصه يٍ اعًال

لتقييم

قدرة االستيعاب المعرفى

لتقييم

القدرة على جمع المعلومات

أ-5تسليم أبحاث

ب -انرىقُد

جـ  -ذىصَع
انذسجاخ

والمشاركة والحوار ونقل
المهارات

ب -1التقييم 1

مناقشات كل محاضرة فى
اللوحات

دورى كل أسبوع

ب-2التقييم 2

تقييم العروض التقديمية
من كل طالب

اإلسبوع السابع

ب-3التقييم 3

امتحان تحريرى

اإلسبوع الثامن

ب-4التقييم 4

تقييم ما تم انجازه من اعمال

األسبوع الرابع عشر

ب-5التقييم5

امتحان نهاية الفصل

نهاية الفصل الدراسى

الدراسى االول

االول

ج-1امتحان نهاية العام /الفصل الدراسى االول

% 06

06

ج-2تسليم اللوحات

%06

06

ج-3امتحان منتصف الفصل الدراسى االول

%06

06

ج-4الحضور والتفاعل

%06

06

%066

066

ج-5المجموع

 -8قائًح انكرة انذساعُح وانًشاجع :
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Micheale.doyle: “color drawing design drawing skills and
techniques for architects , landscapearchitects,and
interior design” – willey – 2007 .

 يزكشاخ-أ
 كرة يهضيح-ب

Ethel rompilla- “Color for interior design” - Harry
n.arbams
1996 – ٌ انرصًُى انذاخهً و انهى- ً دمحم ياجذ خهىص-1

 كرة يقرشحح- جـ

– ًً انرصًُى انذاخهً و انهىٌ "يقُااط الناىاٌ انعاان- ً دمحم ياجذ خهىص-2
1996
1990 –  َحًُ حًىدج – َظشَح انهىٌ – داس انًعاسف-3
4- Rania mosad - The effect of using color schemes
inspired from the surounding environment of the
child in interior design and ferniture for children
rooms (early childhood) - The first International
Scientific Conference-“Design hot topics third
millennium” Helwan University- Faculty of Applied
Arts -2007
5- Pile, John –“Color in Interior Design.”( McGraw Hill
Professional Publishing, New York, NY , 1997 )

-

 دوسَاخ عهًُح-د
 انخ... أو َششاخ

.  َها فخشي عثذ انغالو/ د.و. ا: ًٍقائى تأعًال سئُظ يجهظ انقغى انعه
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دعاء عثذ انشحًٍ دمحم.د.و.أ: أعرار انًادج

