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دالالت تحديد اللون
كيفية ادراك وحس االلوان -ميكانيكية احساس العين بااللوان
عملية مزج األلوان ----+مزج المواد الملونة بالتآلف البصرى
دائرة االلوان ( األلوان األولية  -الثانوية  -الثالثية )
االلوان الساخنة وااللوان الباردة
امتحان منتصف الفصل الدراسي
نظريات ترتيب االلوان ترتيب أسوالد
ترتيب منسل.
التأثير السيكولوجى للون
الوزن البصرى لأللوان  ----األلوان وخداع البصرى
تأثيرات األلوان فى حياتنا اليومية ---وتأثيرها علي النفس

تمهيد وتعريف بمحتوى المقرر وتوصيفه

9

أ 4-يحديد الصفات العامة لاللوان

51

أ 3-يعرف نظريات مزج وطرح اللون

55

المحددة له

51

أ 2-يعرف مفاهيم اللون والخواص

51

وتطبيقه فى مجال المالبس

دالالت ومعانى األلوان
اختبار نهاية الفصل الدراسي

إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي

اختبار عملي

الذاتي

التجريبي

اختبار شفوي

الغير

مشاريع تطبيقية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

محاضرات

51

أ 1-يعرف نظريات اللون وسيكولوجيته

مباشر

51

أ -المعرفة والفهم :

مفاهيم علم اللون -الخواص المحددة للون -نقص تشبع

المباشر

التعليم
التعليم
التعلم
التعلم
والتعلم التفاعلي

المالحظة

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية التعليم
التقويم

الختامي

المقابالت

الموضوعات في األسبوع
استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

التقويم الشخصي للطالب

المعهد العالى للفنون التطبيقية

مصفوفة مقرر ( علم اللون وتطبيقاته )
كود 4111/

الفرقة ( الرابعة /االول

ملف اإلنجاز

وزارة التعليم العالى

)

التجمع الخامس
أساليب وطرق التقييم

التقويم البنائي أو التكويني

أو النهائي

وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية

مصفوفة مقرر ( علم اللون وتطبيقاته )

كود 4111/

الفرقة ( الرابعة /االول

)

التجمع الخامس

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب 1-يميز دوائر األلوان
ب 2-يستخدم علم اللون فى مجال
اختيار االلوان المعاصرة للموضة
ب 3-يرسم تصميمات تحمل الصفات
الجمالية للون

ج -المهارات المهنية :
ج 1-يصمم مجموعات لونية وفق
معطيات محددة
ج 2-يستنتج العالقة من نظم االلوان فى
تصميم المالبس الجاهزة
ج 3-ينسق األلوان في تصميمات
مختلفة

د.

المهارات العامة والقابلة للنقل:

د 1-يستخدم التغذية المرتجعة لتحسين
األداء.
د 2-يعد التقارير.
د 3-يقدم عروض فعالة
د4-يستخدم شبكة االنترنت

أستاذ المادة  /أ.م.د /ريهام يوسف العنانى.

القائم بأعمال رئيس مجلس القسم :أ.م.د /ريهام يوسف العنانى.

التاريخ 8102/8102 :

