انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد

ًَىرج ()23
جايؼح  /أكادًَُح :وصاسج انرؼهُى انؼانٍ
كهُح  /يؼهذ :انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انرطثُقُح -انرجًغ انخايس
قسى :انضخشفـــح

تىصُف يقشس دساسٍ انفصم انذساسٍ األول  -نهؼبو انجبيؼٍ ()3122/3122
 -1تُاَاخ انًقشس
انشيض انكىدٌ2204 :
انرخصص :انضخشفح

اسى انًقشس َ:ظشَاخ انىاٌ

انفشقح  /انًسرىٌ:الثانية

ػذد انىحذاخ انذساسُح  )2( :ساػاخ (َظشٌ ( ) 1

ػًهٍ ( ))1

اكساب الطالب ل معالقات المونية المختمفة وأثرها فى التصميم بأنواعه فى مجال الزخرفة  ،يصف نظريات

 -2هذف انًقشس :

المون وأسس التصميم الموني  ،يحدد أسس العموم المختمفة المتعمقة بالفن ومجال الزخرفة  ،يذكر الطرز
المعمارية والوحدات الفنية بها والحضارات المنتمية لها من خالل دراسات المون .

 -3انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس:أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح ذذسَس انًقشس قادساً ػهً أٌ :
أ -انفهى وانًؼشفح:

أ )1يصف نظريات المون وأسس التصميم الموني.
أ )2يحدد أسس العموم المختمفة المتعمقة بالفن ومجال الزخرفة.
أ )3يذكر الطرز المعمارية والوحدات الفنية بها والحضارات المنتمية لها من خالل دراسات المون بها.

ب -انًهاساخ انزهُُح:

ب )1يحل مشكالت التصميم والتنفيذ من خالل المون
ب )2يتناول مهارات التحول بين أساليب التعبير الفني المختمفة بحسب احتياج التصميم
ب )3يربط بين أبعاد ونسب الرسم الواقعي والتعبير عن العمق والمنظور بالمون

ج -انًهاساخ انًهُُح
انخاصح تانًقشس:

ج )1يتناول الواقع والمالمس المختمفة لونيا
ج )2يعد الدراسات الميدانية لمبيئة لتجميع العناصر من خالل المون
ج )3يستخدم التقنيات المختمفة لمخامات الفنية والوسائل الحديثة

د – انًهاساخ انؼايح:

د )1يناقش خطوات إتمام العمل الفني والتعديل أثناء العمل
د )2يطور مهارات االتصال واخراج وتقديم العمل
د )3يدير الحوار لنقل الخبرات واعداد التقارير

انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد

1

انرؼشَف تانًقشس ويرطهثاذه واهذافه ويهاساذه

2

1

1

2

ذؼشَف صفاخ انهىٌ وكُح انهىٌ واالنىاٌ انًرثاَُح يٍ خالل
نىحاخ انفُاٍَُ انؼانًٍُُ

2

1

1

3

ػًم نىحح صَد ػهٍ ذىال يساحح  05*55يسرىحاج يٍ نىحاخ
انفُاٍَُ انؼانًٍُُ

2

1

1

4

َظشَاخ انهىٌ ػُذ اسرىانذ

2

1

1

5

َظشَاخ انهىٌ ػُذ اسرىانذ

2

1

1

6

األتؼاد انُفسُح نهىٌ وانىظُفُح نهىٌ دساساخ نىَُح ذفصُهُح
نًُظش يٍ انطثُؼح

2

1

1

0

األتؼاد انُفسُح نهىٌ وانىظُفُح نهىٌ دساساخ نىَُح ذفصُهُح
نًُظش يٍ انطثُؼح

2

1

1

8

اخرثاس يُرصف انفصم انذساسٍ

2

1

1

9

يراتؼح انهىحح انًسرىحاج يٍ نىحاخ انفُاٍَُ انؼانًٍُُ اايسرىحاج
يٍ نذسجاخ انهىٌ فٍ طشاص انفٍ انًصشٌ انقذَى

2

1

1

15

َظشَاخ انهىٌ ػُذ يُسم

2

1

1

11

َظشَاخ انهىٌ فٍ انفُىٌ انرشكُهُح

2

1

1

12

ػًهُاخ اخرُاس االنىاٌ وسًاخ انهىٌ فٍ انفُىٌ انرشكُهُح
وخصائصها دساساخ نذسجاخ انهىٌ فٍ طشاص انفٍ اإلساليٍ +
يراتؼح انهىحح

2

1

1

13

ػًهُاخ اخرُاس االنىاٌ وسًاخ انهىٌ فٍ انفُىٌ انرشكُهُح
وخصائصها دساساخ نذسجاخ انهىٌ فٍ طشاص انفٍ اإلساليٍ

2

1

1

14

يراتؼح ذُفُز انهىحح  +ذقُُى يششوػاخ

2

1

1

15

اخرثاس َهاَح انفصم انذساسٍ

2

1

1

األسجىع

ػذد
انسبػبد

يحبضشح

 - 5أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى

تذسَت
ػًهً

 -4يحرىي انًقشس:

انًىضىع












يحبضشاد
يُبقشبد وػشوض تؼهًُُخ
تًبسٍَ تطجُقُخ
حم يشكالد
يشبسَغ تطجُقُخ
إجشاء ثحىث
تجبسة يؼًهُخ
صَبساد يُذاَُخ
انتؼهى انتؼبوٍَ
انتؼهى اإلنكتشوٍَ

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد




 - 6أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى نهطالب
روي انقذساخ
انًحذودج

انؼصف انزهٍُ
تًبسٍَ تطجُقُخ
 يحبضشاد
 يُبقشبد وػشوض تؼهًُُخ
 تًبسٍَ تطجُقُخ
 حم يشكالد
 يشبسَغ تطجُقُخ
 إجشاء ثحىث
 تجبسة يؼًهُخ
 صَبساد يُذاَُخ
 انتؼهى انتؼبوٍَ
 انتؼهى اإلنكتشوٍَ




☐
☐

انؼصف انزهٍُ
تًبسٍَ تطجُقُخ

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

 – 0ذقىَى انطالب
أ -األسانُة انًسرخذيح

إيرحاٌ َظشٌ
ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح
ذكانُف ووجثاخ يُضنُح
يُاقشاخ وذقُُى أداء صفٍ
اخرثاس شفىٌ
اخرثاس ػًهٍ
انًالحظح
انًقاتالخ
انرقىَى انشخصٍ نهطانة
يهف اإلَجاص

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

تكبنُف يُضنُخ ويُبقشبد وتقىَى شخصٍ  :أسجىػُب

ب -انرىقُد

تقُُى يششوػبد تصًًُخ  :األسجىع 21
ايتحبٌ َظشي :األسجىع  ، 2االسجىع 21

ج -ذىصَغ انذسجاخ

إيرحاٌ َظشي
ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح
ذكانُف ووجثاخ يُضنُح
يُاقشاخ وذقُُى أداء صفً
انرقىَى انشخصٍ نهطانة
انًجًىع انكهً

%65
%15
%15
%15
%15
%155

انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد

 – 8قائًح انكرة انذساسُح وانًشاجغ :
أ – يزكشاخ

يشوج ػضخ يصطفٍ َ ،ظشَاخ انهىٌ  ،انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انرطثُقُح  ،انرجًغ
انخايس .

ITTEN –Color in Art
أحًذ سفقٍ ػهٍ  :انتزوق وانُقذ انفٍُ – انشَبض – انًفشداد 2121هـ .
أحًذ انًغبصٌ  :اإلػالو وانُقذ انفٍُ – انقبهشح – داس انًؼبسف 2722و .

ب -كرة يهضيح

يؼتض سُذ ػجذ هللا وآخشوٌ  :دساسبد َفسُخ فٍ انتزوق انفٍُ – انقبهشح – يكتجخ غشَت
2727و .
ػهٍ ػجذ انًؼطٍ  :اإلثذاع انفٍُ وتزوق انفُىٌ انجًُهخ –اإلسكُذسَخ– داس انًؼشفخ انجًُهخ
2721و.
يحًىد انجسُىٍَ  :تشثُخ انزوق انجًبنٍ – انقبهشح – ػبنى انكتت 2721و .

The Color Eye- R. Cumming & T. Porter

جـ  -كرة يقرشحح

BBC Books
www.colormatters.com.

د -دوسَاخ ػهًُح
أو َششاخ  ...انخ

انًجالخ انذوسَح واالَرشَد

أسرار انًادج  :ا.م.د /تهامي محمود تهامي

انقائى تأػًال سئُس يجهس انقسى انؼهًً  :أ.و.د /سايُح فىصٌ ػهٍ

