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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كهُخ انفُىٌ اندًُهخ انًؤصضخ انتؼهًُُخ .1

 فزع انطجبػٍ – انتصًُىلضى  انمضى اندبيؼٍ / انًزكز .2

 تطجُمبد نىَُخ  اصى / ريز انًمزر .3

 اصجىػٍ انجزايح انتٍ َذخم فُهب .4

 دواو رصًٍ أشكبل انسضىر انًتبزخ .5

  2118- 2117صُىٌ  انفصم / انضُخ .6

  )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذراصُخ  .7

 21/2/2118 تبرَخ إػذاد هذا انىصف  .8

 : أهذاف انًمزر-9
 اللون وااللوان االولية والثانوية واساليب المزج اللوني .المعرفة بنظرية اكتساب الطالب  - أ

توفر ايجاز مقتضيات اهم خصائص المقرر ومخرجات التعليم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا دراسة 

 عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . 



المفاهيم المختلفة لنظرية اللون وتمكين الطالب من السيطرة على عمليات اظهار الفكرة توضيح  - ب
 التصميمية وفق المتغيرات اللونية .

ر اللوني بتوافق الفكرة الخبرة في تطوير االفكار التصميمية عبر تغيير عمليات االظهاإعطاء الطالب  -ج     
 التصميمية .

 
 
 

 

 يخزخبد انتؼهى وطزائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى -11

 انًؼزفخ وانفهى  -أ
 اخزاج انفكزح انتصًًُُخ وفك انًتغُزاد انهىَُخ .انمذرح وانًهبرح فٍ  اكتضبة -

 .انًؼزفخ وانفهى ثُظزَخ انهىٌ ح اكتضبة يهبر -

 . تزثُخ انذوق انفٍُ  -

 .خهك روذ االثذاع انفٍُ نذي انطالة -

 انًهبراد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 انتذرَت انصُفٍ– 1ة

 ثسىث تخزج  – 2ة

 تمبرَز ػهًُخ  – 3ة

  -4ة

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى      

 

  . االختجبراد انُىيُخ انًفبخئخ واالصجىػُخ انًضتًزح -

 انتذرَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذرس .  -

 . ىالغ االنكتزوَُخ نإلفبدح يُهب بد انطالة إنً ثؼض انًإرش -

 

 

 طزائك انتمُُى      

 

 فٍ لبػخ انذرس. انفؼبنخ انًشبركخ

 انؼًهُختمذَى األَشطخ 

 وأَشطخ . ئُخوَهب اختجبراد فصهُخ

 

 



 

 يهبراد انتفكُز -ج

 . انًختهفخػهً انتؼبيم يغ انىصبئظ انهىَُخ  انطبنت لذرح تطىَز  -1ج

 ًُُخ لذرح انطبنت ػهً انتؼبيم يغ االفكبر انتصًًُُخ انًختهفخ وتغُُز اًَبط اظهبرهب انهىٍَ ت -2ج

 وانًُبلشخ. انسىار ػهً انطبنت لذرح تطىَز  -3ج

تًُُخ لذرح انطبنت ػهً انتؼبيم يغ االًَبط انًختهفخ يٍ انًضتخذيٍُ ثىصفهى يسذد فٍ اختُبر   -4ج

 انًىتُفبد انهىَُخ .

 

 

 

 ئك انتؼهُى وانتؼهى طزا    

 تطجُمٍ يزتجظ ثىالغ انسُبح انُىيُخ ندذة انطبنت انً يىضىع انذرس دوٌ  َسى ػهً انًسبضزح إدارح

 .االثتؼبد ػٍ صهت انًىضىع نتكىٌ انًبدح يزَه لبثهه نهفهى وانتسهُم 
 اندًبػُخ وانىاخجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت تكهُف. 

 ُخ واالختجبراد .هىاخجبد انُىين انذرخخ يٍ َضجخ تخصُص 

 

 طزائك انتمُُى    

 انًضؤونُخ وتسًهه انطبنت انتزاو دنُم انذرس لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبركخ. 

 وانجسىث. انىاخجبد تمذَى فٍ انًسذد ثبنًىػذ االنتزاو 
 وانًهبرٌ انًؼزفٍ وانتسصُم االنتزاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االختجبراد تؼجز. 

 انًهبراد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىر انشخصٍ (. -د 

 انتمُُخ. وصبئم يغ انتؼبيم ػهً انطبنت لذرح تًُُخ  -1د

 .يغ االفكبر انتصًًُُخ انتؼبيم ػهً انطبنت لذرح تًُُخ  -2د

 .انًتؼذدح انىصبئم يغ انتؼبيم ػهً انطبنت لذرح تًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انسىار ػهً انطبنت لذرح تطىَز    -4د



 

 ثُُخ انًمزر .9

 انضبػبد األصجىع
يخزخبد انتؼهى 

 انًطهىثخ
اصى انىزذح / انًضبق 

 أو انًىضىع
 طزَمخ انتمُُى طزَمخ انتؼهُى

 3 االول
تنمية قدرة الطلبة على 

 دقة االظهار اللوني.
االلوان الحارة  

 والحيادية والبارده 
 ُُى تًزٍَ تم ػًهٍ

 3 انثبٍَ
تًُُخ لذرح انطهجخ ػهً 

 دلخ االظهبر انهىٍَ.
االلوان الحارة   

 والبارده والحيادية
 ػًهٍ

 تمُُى تًزٍَ

 3 انثبنج
تًُُخ لذرح انطهجخ ػهً 

 دلخ االظهبر انهىٍَ.

االلوان الحارة 
 والبارده والحيادية

 ػًهٍ
 تمُُى تًزٍَ

 3 انزاثغ
تًُُخ لذرح انطهجخ ػهً 

 الظهبر انهىٍَ.دلخ ا
االلوان الحارة 

 والبارده والحيادية
 ػًهٍ

 ايتسبٌ اٍَ

 3 انخبيش
تًُُخ لذرح انطهجخ ػهً 

 دلخ االظهبر انهىٍَ.
انواع تعريفات ,
 العالقات 

أصئهخ ػبيخ  ػًهٍ

ويُبلشخ او 

 ايتسبٌ اٍَ

 3 انضبدس5
تًُُخ لذرح انطهجخ ػهً 

 دلخ االظهبر انهىٍَ.
تزكُت انؼاللبد , 

 ثٍُ االنىاٌد يجزهُب
 ػًهٍ

 تمُُى تًزٍَ

 3 انضبثغ
تًُُخ لذرح انطهجخ ػهً 

 دلخ االظهبر انهىٍَ.
تضبد  –انتضبد انهىٍَ 

  انفبتر وانغبيك 
 ػًهٍ

 تمُُى تًزٍَ

 3 انثبيٍ
تًُُخ لذرح انطهجخ ػهً 

 دلخ االظهبر انهىٍَ.
 –التضاد اللوني 

 تضاد الفاتح والغامق  
 انىاخجبد ػًهٍ

 اندًبػُخ

 3 صغانتب
تنمية القدرة على االبداع 

 في التصميم. 
 –التضاد اللوني 

 تضاد الفاتح والغامق  

 ػًهٍ

 تمُُى تًزٍَ

 3 انؼبشز
تًُُخ انمذرح ػهً 

 االثذاع فٍ انتصًُى.
 –التضاد اللوني 

 تضاد الفاتح والغامق  
 ػًهٍ

 تمُُى تًزٍَ

 3 انسبدٌ ػشز 
تًُُخ انمذرح ػهً 

 االثذاع فٍ انتصًُى.

 –اد اللوني التض
تضاد الفاتح والغامق 

 االلوان المتممة  –

 ػًهٍ

 تمُُى تًزٍَ

 3 انثبٍَ ػشز
تًُُخ انمذرح ػهً 

 االثذاع فٍ انتصًُى.

 –التضاد اللوني 
تضاد الفاتح والغامق 

 االلوان المتممة –

 ػًهٍ

 تمُُى تًزٍَ

      
      
      



 انمزاءاد انًطهىثخ :
 كتت انًمزر 
 اخزي  

 الع بصورة عامة االط (0)

 على رسائل الماجستير والدكتوراه االطالع  (7)

 المواظبة على حضور المعارض الفنية  (3)

 السفرات الجماعية للمناطق االثارية  (4)

  

  

 

 انمجىل  .11

 ال تىخذ انًتطهجبد انضبثمخ

 11 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 41 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

 


