انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًبد

ًَىرج ()23
جبيؼخ  /أكبدًٛٚخٔ :صاسح انزؼهٛى انؼبنٙ
كهٛخ  /يؼٓذ :انًؼٓذ انؼبن ٙنهفٌُٕ انزطجٛمٛخ -انزجًغ انخبيس
لسى :انضخشفـــخ

تىصيف يقشس دساسي يًتذ طىال انعبو انذساسي  -نهعبو انجبيعي ()3122/3122
 -1ثٛبَبد انًمشس
انشيض انكٕد٘4112:
انزخصص :انضخشفخ

اسى انًمشس :رصًٛى رُسٛك نَٕٙ

انفشلخ  /انًسزٕ٘ :انثبَٛخ

ػذد انٕحذاد انذساسٛخ  )4( :سبػبد ( َظش٘ ( ) --

ػًه))2 ( ٙ

اكتساب المعارف والمهارات المتعمقة بصياغة وتنسيق البيئة لونياً فى نوع من التكامل فى

ْ -4ذف انًمشس :

المجال البصرى ،يصف الطبيعة الخاصة المميزة لكل فراغ بيئي في المجتمعات العمرانية
المختمفة .

 -3انًسزٓذف يٍ رذسٚس انًمشس:أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٗ َٓبٚخ رذسٚس انًمشس لبدساً ػهٗ أٌ:
أ -انفٓى ٔانًؼشفخ:

أٚ )1صف انطجٛؼخ انًًٛضِ نكم فشاؽ ثٛئ. ٙ
أَ ُٚ )4ؼ ّشف انًصطهحبد انفُٛخ ٔانًؼًبسٚخ ف ٙيجبالد انفٌُٕ انجصشٚخ .
أٚ )3ذسن انطبثغ انزبسٚخٔ ٙانثمبفٔ ٙإػبدح صٛبغزٓب ف ٙانسٛبق انًؼبصش.

ة -انًٓبساد انزُْٛخ:

ةٚ )1حهم انًؼطٛبد انزصًًٛٛخ ف ٙانجٛئبد انفشاغٛخ .
ةٚ )4حذد طجٛؼخ انجٛئبد انفشاغٛخ انًحٛطخ.
ةٚ )3جزكش حهٕالً رصًًٛٛخ يؼبصشح نزجًٛم انفشاغبد انجٛئٛخ انًحٛطخ.

ج -انًٓبساد انًُٓٛخ انخبصخ
ثبنًمشس:
جٚ )4سزخذو إَٔاع يٍ انفٌُٕ انجصشٚخ انًسزحذثخ ف ٙيجبل انزُسٛك انهَٕ ٙانجٛئ.ٙ

جٚ )1كزست يٓبسح اظٓبس ٔاخشاج انزصًٛى انهَٕ ٙانًمزشح نزجًٛم انجٛئبد ثشكم يالئى.
جٚ )3طجك انحهٕل انزصًًٛخ انًمزشحخ ػهٗ يؼطٛبد انفشاؽ انجٛئ.ٙ

د – انًٓبساد انؼبيخ:

دٚ )1ؼًم ف ٙفشٚك.
دٚ )4مٛى أػًبنّ ٔاػًبل االخش.ٍٚ
دٚ )3ؼشض انًؼهٕيخ ثشكم فؼبل .
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1

رًٓٛذ ٔرؼشٚف ثبنًبدح ٔانًحزٕٖ

4

-

4

2-3-4

انًصطهحبد انفُٛخ ف ٙيجبالد رصًٛى انفٌُٕ انجصشٚخ
انًشرجطخ ثبنزصًٛى انهَٕ ٙنهجٛئخ.

6

-

6

7-6-5

دساسخ أحذ انفشاغبد انجٛئٛخ

6

-

4

8

تقييى نًب تى تُفيز يٍ أعًبل دساسيخ

4

-

4

-11-9
11

دساسخ أحذ انفشاغبد انجٛئٛخ

6

-

6

-13-14
12

يؼبنجبد رصًًٛٛخ نهًسطحبد انًؼًبسٚخ

6

-

6

15

تقييى يجذئي نهفصم انذساسي االول

4

-

4

-17-16
18

دساسخ انمطبػبد انًؼًبسٚخ

6

-

6

-41-19
41

أسبنٛت االخشاج ٔانؼشض ٔ دساسخ رصًًٛٛخ نجٛئخ فشاغٛخ
يزجبُٚخ

6

-

6

44

تقييى نًب تى تُفيز يٍ أعًبل دساسيخ

4

-

4

42-43

يؼبنجبد رصًًٛٛخ نهًسطحبد انًؼًبسٚخ

2

-

2

46-45

حم انًسبلط ٔانمطبػبد انًؼًبسٚخ ٔانؼُبصش انضخشفٛخ

2

-

2

48-47

رصًٛى انزُسٛك انهَٕ ٙانجٛئٙ

2

-

2

49

أسبنٛت اٜظٓبس ٔاإلخشاج

4

-

4

31

انزمٛٛى انُٓبئ ( ٙنجُخ ثالثٛخ )

4

-

4

األسجىع

عذد
انسبعبد

يحبضشح

 - 5أسبنٛت انزؼهٛى
ٔانزؼهى

تذسيت
عًهى

 -2يحزٕٖ انًمشس:

انًىضىع












يحبضشاد
يُبقشبد وعشوض تعهيًيخ
تًبسيٍ تطجيقيخ
حم يشكالد
يشبسيع تطجيقيخ
إجشاء ثحىث
تجبسة يعًهيخ
صيبساد ييذاَيخ
انتعهى انتعبوَي
انتعهى اإلنكتشوَي



انعصف انزهُي
تًبسيٍ تطجيقيخ



☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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 - 6أسبنٛت انزؼهٛى
ٔانزؼهى نهطالة رٖٔ
انمذساد انًحذٔدح












يحبضشاد
يُبقشبد وعشوض تعهيًيخ (سبعبد يكتجيخ)
تًبسيٍ تطجيقيخ
حم يشكالد
يشبسيع تطجيقيخ
إجشاء ثحىث
تجبسة يعًهيخ
صيبساد ييذاَيخ
انتعهى انتعبوَي
انتعهى اإلنكتشوَي

 انعصف انزهُي
 تًبسيٍ تطجيقيخ

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

 – 7رمٕٚى انطالة
أ -األسبنٛت انًسزخذيخ

إيزحبٌ َظش٘
رمٛٛى يششٔػبد رصًًٛٛخ
ركبنٛف ٔٔججبد يُضنٛخ
يُبلشبد ٔرمٛٛى أداء صفٙ
اخزجبس شفٕ٘
اخزجبس ػًهٙ
انًالحظخ
انًمبثالد
انزمٕٚى انشخص ٙنهطبنت
يهف اإلَجبص

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

تكبنيف وواججبد يُضنيخ  :األسجىع انثبيٍ
انتقىيى انشخصي نهطبنت  :اسجىعيب

ة -انزٕلٛذ

يُبقشبد وتقييى اداء صفي  :األسجىع انخبيس عشش
تقييى يششوعبد نًب تى تُفيز يٍ أعًبل دساسيخ  :األسجىع انثبَي وانعششوٌ
انتقييى انُهبئي ( نجُخ ثالثيخ )  :األسجىع انثالثىٌ

انتقييى انُهبئي  %211ويقسى عهي انُحى انتبني :
 %01خبصخ ثأستبر انًبدح ويتى تقسيًهب ثُبءاً عهى اآلتي:
(يُبقشبد وتقييى اداء/تقييى يششوعبد/تقىيى شخصي ( ،)%31تقييى يششوعبد يىصعخ عهى
يذاس انعبو انذساسي )%31

ج -رٕصٚغ انذسجبد

انًتبثعخ وانحضىس
انذساسبد
االثتكبس واألصبنخ
انذقخ وانجىدح
اإلظهبس واإلخشاج

%2
%2
%2
%2
%2

 %21خبصخ ثهجُخ انحكى (نجُخ ثالثيخ نتقييى انًششوعبد انتصًيًيخ َهبيخ انعبو انذساسي) ويتى
تقسيًهب ثُبءاً عهى األتي:
انذساسبد
االثتكبس واألصبنخ
انذقخ وانجىدح
اإلظهبس واإلخشاج

%21
%21
%21
%21
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 – 8لبئًخ انكزت انذساسٛخ ٔانًشاجغ :
أ – يزكشاد
ة -كزت يهضيخ

التنسيق الموني لغرف االطفال  ،شركة دهانات الجزيرة .5102 ،
عمي عبد المعطي  :اإلبداع الفني وتذوق الفنون الجميمة  ،االسكندرية  ،دار
المعرفة الجميمة . 0892 ،
1-Becker, Carol. Surpassing the Spectacle: Global

جـ  -كزت يمزشحخ

Transformations and the Changing Politics of Art. Lanham,
Boulder, New York and Oxford: Rowman & Littlefield
Publishers, Inc., 2002

د -دٔسٚبد ػهًٛخ

http://www.visual-arts-cork.com/installation-art.htm
http://www.enviromentalmuseum.com/-art.htm

أٔ َششاد  ...انخ
أسزبر انًبدح  :دَٓ /ب سٛذ ػفٛفٙ

انمبئى ثأػًبل سئٛس يجهس انمسى انؼهًٗ  :أ.و.د /سبيٛخ فٕص٘ ػهٙ

