ًَىرج ()12
جبيؼخ /أكبدًَُخ ٔ :سارح انتؼهٛى انؼبنٗ
كهُخ  /يؼهذ :انًؼٓذ انؼبنٗ نهفٌُٕ انتطجٛقٛخ – انتزًغ انخبيس
قسى  :انتصًٛى انذاخهٗ ٔاالحبث
رىصُف يقشس دساسٍ

 -1بيانات المقرر
انفشقخ /انًسزىي  :أونً
انشيض انكىدٌ1204:
إسى انًقشس َ :ظشَبد انهىٌ انفصم انذساسً :اول
انؼبو انذساسٍ2018/ 2017:
ػًهٍ ( ) 2
انزخصص :انزصًُى انذاخهً واألثبس ػذد انىحذاد انذساسُخ َ )3(:ظشٌ ( )1

إكسبة انطبنت انًؼبرف ٔانًٓبراد انخبصخ:
 -2هذف
 -1ثبسبسٛبد انهٌٕ فٗ انتصًٛى انذاخهٗ.
انًقشس:
 -2فٗ إثزاس انقٛى انفُٛخ نهؼُبصز ٔ انًكَٕبد يٍ خالل َظزٚبد انهٌٕ .
 -3انًسزهذف يٍ رذسَس انًقشس  :أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ انًقشس قبدسا ً ػهً :
أ -المعلومات
والمفاهيم :

ب -المهارات
الذهنية :
جـ  -المهارات
المهنية
الخاصة
بالمقرر:
د – انًهبساد
انؼبيخ :

1أٚ -ذكز انُظزٚبد انسٛكٕنٕرٛخ نهٌٕ فٗ انتصًٛى انذاخهٗ ٔاألحبث .
أٚ -2شزس اٜداء انٕظٛفٗ نهٌٕ فٗ انتصًٛى انذاخهٗ يٍ حٛج يالءيتّ نهٕظٛفخ ٔانشكم
انزًبنٗ.
أٚ -3فسز َظزٚبد ػهى األنٕاٌ ٔدالالتّ ٔػالقبتّ ٔخٕاصّ ٔ أحزْب ػهٗ انًًبرسبد
انتصًًٛٛخ.
ةٚ -1ستُتذ انؼالقخ ث ٍٛانهٌٕ فٗ انتصًٛى انذاخهٗ ٔطجٛؼخ االستخذاو ٔ ارتجبطٓى
ثبنتكبنٛف .
ةٚ -2ستُتذ حهٕل يتُٕػخ نًتطهجبد انهٌٕ فٗ انتصًٛى انذاخهٗ .
ةٚ -3ستُجظ انؼالقخ ث ٍٛانهٌٕ ٔ دالالتّ ٔ ػالقتّ ثًسبحخ ٔ طجٛؼخ انًكبٌ.
رـٚ -1حهم األنٕاٌ إنٗ يزًٕػبتٓب ان ٙػُبصزْب االٔنٛخ ٔطجٛؼخ استخذايٓب ٔػالقتٓب
ثبنتصًٛى انذاخهٗ ٔاألحبث.
رـٚ -2صٛغ األفكبر انتصًًٛٛخ ثبستخذاو انخطظ انهَٕٛخ ثأكخز يٍ شكم .
دٚ -3حذد اَظًخ انهٌٕ ثبنطزس انتبرٚخٛخ انًختهفخ ٔٚقًٓٛب.
رـٚ -4قذو انزسٕو انُٓذسٛخ ٔٚؼًم اإلسكتشبد.
دٚ -1جذع افكبرا رذٚذح نحم انًشكالد انهَٕٛخ فٗ انتصًٛى .
دٚ -2خزد انتصًٛى انهَٕٗ ثبنكفبءح انًطهٕثخ طجقب ً نٕظبئف انتصًٛى ٔاالداء انًتٕقغ.
دٚ-3قذو انؼزض انفؼبل.
.
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 -3يحزىٌ انًقشس :
م

الموضوع

1
2
3
4
5

ػشض ألهذاف انًقشس ورىصُفه ويحزىَبره ويبرى يٍ خطط انزحسٍُ ػٍ انؼبو انًبضً
رؼشَف انهىٌ َظشَبد انهىٌ انصجغُخ و انضىئُخ
رحهُم األنىاٌ فٍ انطجُؼخ فٍ انجُئبد انًخزهفخ
انذوائش انهىَُخ :انزىافق و انزجبٍَ انهىٍَ انزأثُش انُفسٍ – انؼضىٌ نهىٌ ػهً اإلَسبٌ
انخذاع انجصشٌ نهفشاؽ ( :ثبسزخذاو األنىاٌ انجبسدح و انسبخُخ ) * اإلسرفبع* اإلَخفبض
و اإلرسبع* انؼًق
رذسَت ػًهٍ ػهٍ انخذاع انجصشٌ
أَظًخ انهىٌ يُز فجش انزبسَخ حزً أسزىانذ
اخزجبس انؼًبل انسُخ
انخطط انهىَُخ رحهُم انخطط انهىَُخ فٍ انًسكٍ فٍ انجُئبد انًخزهفخ (ثُئخ صحشاوَخ –
سبحهُخ -صساػُخ-قطجُخ
انًششوع انزطجُقٍ رطجُق انخطط انهىَُخ فٍ انجُئبد و انفشاغبد انًخزهفخ داخم انًسكٍ
اسزكًبل انًششوع انزطجُقٍ
رؼذَم انًششوع انزطجُقٍ
االخشاج انُهبئٍ
رقُُى قجم انُهبئً نألػًبل انفصهُخ
ايزحبٌ َهبَخ انفصم انذساسٍ
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

عدد
الساعات

محاضرة

درس

3
3
3
3
3

3
1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1
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2
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3
3
3
3
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 -5أسبنُت
انزؼهُى وانزؼهى

5أ -يحبضزاد
 5ة -يُبقشبد
5د-إرزاء ثحٕث
 5د – يشبرٚغ تطجٛقٛخ
 -ِ5ػزٔض تؼهًٛٛخ
6أ-يحبضزاد ( انسبػبد انًكتجٛخ )
6ة -انتؼهى انتؼبَٔ ( ٙتقسٛى انطالة إنٗ يزًٕػبد صغٛزح ثٓذف تحس ٍٛيستٕاْى)

أ -األسبنُت
انًسزخذيخ

نتقٛٛى انقذرح ػهٗ انتهٕ ٔ ٍٚاألخزاد
أ-1انًالحظخ
انقذرح ػهٗ تحهٛم ٔ تطجٛق اسبنٛت انخذاع
انجصز٘ ،انتٕافق ٔ انتجب ٍٚانهَٕ ٔ ٙانخطظ
انهَٕٛخ انًستخذيخ ف ٙانتصًٛى انذاخهٙ
نهفزاغبد انذاخهٛخ ف ٙانجٛئبد انًختهفخ يغ تقٛٛى
انًٓبراد انؼًهٛخ ٔ انتقُٛخ ف ٙانتهٍٕٚ
نتقٛٛى انقذرح ػهٗ رًغ انًؼهٕيبد ٔ تحهٛهٓب
أ -2تكهٛفبد ٔٔارجبد يُشنٛخ
ٔانتٕاصم ف ٙانحٕار ٔ تزتٛت ٔػزض
األفكبر ف ٙانًٕضٕػبد انخبصخ ثبنًقزر
(أَظًخ انهٌٕ انقذًٚخ ،اسبنٛت تطٕر تزتٛت
األنٕاٌ ٔ تجب ٍٚػالقبتٓب) .
أ -3اختجبر ػًه (ٙاختجبرأػًبل نتقٛٛى انًحصهخ انًؼزفٛخ انُظزٚخ ٔانؼًهٛخ

 -6أسبنُت
انزؼهُى وانزؼهى
نهطالة روي
انقذساد
انًحذودح
 -7رقىَى انطــالة :

2

انسُخ)
أ -4يُبقشبد ٔتقٛٛى آداء فصهٗ

ة -انزىقُذ

نتقٛٛى قذرح االستٛؼبة انًؼزفٗ ٔانتحهٛم انذُْٔ ٙ
انتطجٛق
نتقٛٛى انًحصهخ انًؼزفٛخ انُظزٚخ ٔانؼًهٛخ
أ-5ايتحبٌ َظز٘
دٔرٖ كم أسجٕع
ة -1انتقٛٛى  1انًالحظخ
دٔرٖ كم أسجٕع
ة-2انتقٛٛى  2تكهٛفبد ٔٔارجبد يُشنٛخ
إيتحبٌ أػًبل انسُخ
يُبقشبد ٔتقٛٛى آداء فصهٗ
إيتحبٌ َٓبٚخ انفصم انذراسٗ األٔل

جـ  -رىصَغ
انذسجبد

ة-3انتقٛٛى 3
ة-4انتقٛٛى 4
ة-5انتقٛٛى5
د -1انًالحظخ
د -2تكهٛفبد ٔٔارجبد يُشنٛخ
د -3اختجبر اػًبل انسُخ
د -4يُبقشبد ٔتقٛٛى آداء فصهٗ
د -5ايتحبٌ َٓبٚخ انفصم انذراسٗ االٔل
انًزًٕع

اإلسجٕع انخبيٍ
اإلسجٕع انزاثغ ػشز
َٓبٚخ انفصم انذراسٗ األٔل
%11
%11
%11
%11
%61
%111

 -8قبئًخ انكزت انذساسُخ وانًشاجغ :
ال ٕٚرذ
أ -يزكشاد
-Bonnie rosser krims , "Perfect palettes for painting rooms plus
ة -كزت يهضيخ

جـ  -كزت
يقزشحخ

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

complete decorating guidelines", Code (A/163), Rockport
Publishers, 2003.
حسن أبو جد – الظواهر البصرية و التصميم الداخلى – جامعة بيروت العربية –
لبنان – 1771
رانية مسعد سعد –معايير قياسية الستخدام الضوء و اللون في المنشآت التعليمية –
مرحلة التعليم األساسي -رسالة دكتوراة –جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية .
سمية محمود حسن – أسس علمية و وظيفية للون في التصميم الداخلي لألماكن
العامة  -رسالة دكتوراة –جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية .
سمية محمود حسن – أسس استخدام اللون فى المنشآت التعليمية – المؤتمر العلمى
األول – مركز بحوث التنمية التكنولوجية -جامعة حلوان – 2001
دمحم ماجد خلوصى  -التصميم الداخلى و اللون – 1776
دمحم ماجد خلوصى  -التصميم الداخلى و اللون "مقياس االلوان العالمى – 1776
يحيى حمودة – نظرية اللون – دار المعارف – 1770
8Rania 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
9Pile, John –“Color in Interior Design.”( McGraw Hill
) Professional Publishing, New York, NY , 1997

3

د -دوسَبد
ػهًُخ
أو َششاد ...
انخ
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 12سُخر – يزهخ ػهٕو ٔ فٌُٕ – دراسبد ٔ ثحوٕث – انًزهوذ انخبنوج – انؼوذد األٔل
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