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 1وصف ذصًُى انًُطق انرقًٍ 

 وصف انًقرر

 

 كهُح انفُىٌ اندًُهح  انًؤعغح انتؼهًُُح .1

 لغى انتظًُى  انمغى اندايؼٍ / انًشكض .2

  D1/ اعظ تظًُى  اعى / سيض انًمشس .3

 ًٍ دواو سع أشكال انحؼىس انًتاحح .4

 عُىٌ  انفظم / انغُح .5

 120 ػذد انغاػاخ انذساعُح )انكهٍ( .6

   2018 -2017 تاسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

  اطالع الطمبة عمى اهمية التصميم في مختمف مجاالت الحياة . 
 . تدريب الطمبة عمى رسم التخطيطات االولية في التصميم  
 ميمية باستخدام الوان البوستر تدريب الطمبة عمى تنفيذ االفكار التص   . 

 . تنفيذعمل اعمال تصميمية لالشتراك في المعرض السنوي 
 

 ًٍَ((يراخؼح أداء يؤضطاخ انرؼهُى انؼانٍ ))يراخؼح انثرَايح األكاد

واسســـض  عـــض ءـــ   عـــاااتض ومـــا  ـــي ال يليـــض التـــي تمـــر ب ـــا العمليـــة عناصـــر التصـــميم لدراســـة البالـــ  
 .التصميمية
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 يخشخاخ انًمشس وؽشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .9

 االهذاف انًؼشفُح -أ

 .  ػُاطش انتظًُى واعغه فؼالً ػٍ انؼاللاخ انفؼائُح انتظًًُُح انتؼشف ػهً ياهُح  -1أ

 

 اساتُح انخاطح تانًمشساالهذاف انًه  -ب 

 .  اَشاء انفكشج انتظًًُُح أكغاب انطانثح يهاسج – 1ب

 .  االفكاس انتظًًُُح تذء تمهى انشطاص وطىالً انً اتماَها تاالنىاٌ ) انثىعتش ( أتماٌ تُفُز -2

 

 ؽشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 رج انتؼشَفُح يٍ خالل و انًُا انىعائم انتؼهًُُح  عتخذاو تا ػشع وششذ انًىػىع نهطهثح

 .  انؼشع انًشئٍ 

  . ٍانتًاسٍَ انُىيُح داخم انماػح انذساعُح وانىاخثاخ انثُتُح نكم يىػىع اعثىػ 

  يٍ خالل تُفُز اػًال اػافُح تخض انًُهح انذساعٍ.اعهىب انتحفُض وانًُافغح تٍُ انطهثح اَتهاج 

  خالل انًىالغ االنكتشوَُح  انتظًُى وتمتُاته يٍاالؽالع ػهً اخش انًغتدذاخ فٍ يدال . 

 ؽشائك انتمُُى      

  . تًاسٍَ اعثىػُح داخم انماػح انذساعُح وواخثاخ تُتُح 

  انًشاسكح فٍ لاػح انذسط فؼال ػٍ االَشطح وانًثادساخ انطالتُح خاسج انماػح انذساعُح

 واألشتشان تانًؼشع انغُىٌ نهمغى .  

 ثاخ وانتًاسٍَ االعثىػُح تانًىػذ انًحذد . انحؼىس ويغتىي االنتضاو فٍ تمذَى انىاخ 

  . ٍاختثاساخ تمًُُح َهاَح انفظم انذساع 

 

 االهذاف انىخذاَُح وانمًُُح -ج

األَذياج تٍُ انطهثح ويغ انطهثح واألعتار فٍ تُفُز انتظايُى وانؼًم اندًاػٍ نتظايُى فٍ اسولح  - 1ج

 ج . انكهُح نتؼضَض انثمح نذي انطانة وصَادج شغفه نهًاد

 ؽشائك انتؼهُى وانتؼهى     

  انماء انًحاػشج ػهً َحى تطثُمٍ .

 . تخض انًؼشع انغُىٌ نمغى انتظًُى  انؼًم اندًاػٍ انتؼاوٍَ نتفُز انتظايُى فٍ أَشطح الطفُح 
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 تُُح انثشَايح  .1

 انشهاداخ وانغاػاخ انًؼتًذج .2
 اعى انًمشس أو انًغاق الرتميز انًغتىي / انغُح

انغاػاخ 

 انًؼتًذجوانىحذاخ 

 120 اضص ذصًُى  D1 األول
 تكهىرَىش ذصًُى

 

 
 

  
 

 
   

    

    
    

    

    

    

    

 ؽشائك انتمُُى    

 

 انتًاسٍَ االعثىػُح وانىاخثاخ انثُتُح . 

 تانًىػذ انًحذد .  انحؼىس ويغتىي االنتضاو تتغهُى انىاخثاخ

 انُشاؽاخ انالطفُح واألشتشان تانًؼشع انغُىٌ . 

 انًهاساخ  انؼايح وانتأهُهُح انًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخظٍ(  -د 

تطثُةةك اعةةظ وػُاطةةش انتظةةًُى وػاللاتةةه انفؼةةائُح فةةٍ يدةةال تًُُةةح لةةذسج انطانةةة ػهةةً يهةةاسج  -1د

ى وتتمُُةةاخ يتُىػةةه ويُهةةا انكةةىالج انةةزٌ َشةةةًم اختُةةاس خايةةاخ يتُىػةةح فةةٍ تُفُةةز االػًةةةال  انتظةةًُ

 .  انتظًًُُح 
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 انتخطُؾ نهتطىس انشخظٍ .3

 
  وػاللاته انفؼائُح وتمُُاخ اخشاخه .  نؼُاطش واعظ انتظًُىصَادج ثمافح انطهثح انًؼشفُح  

 

 انًؼهذ(األَظًح انًتؼهمح تاالنتحاق تانكهُح أو  )وػغيؼُاس انمثىل  .4

 
  

 انثشَايحأهى يظادس انًؼهىياخ ػٍ  .5

 . انكتة انًتخظظح  وانًؼتًذج فٍ يدال انتظًُى 

   تؼغ انًىالغ األنكتشوَُح 
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 تُُح انًمشس .11

ع
ثى

ع
أل

ا
خ 

ػا
غا

ان
 

 يخشخاخ انتؼهى انًطهىتح
اعى انىحذج / انًغاق أو 

 انًىػىع
 ؽشَمح انتمُُى ؽشَمح انتؼهُى

 انًشاركح  يُاقشح وحىار   ياهُح اضص انرصًُى فٍ انرصًُىيفاهُى اضاضُح  4 1

 انًشاركح  يُاقشح وحىار  انُقطح  ػُاصر انرصًُى 4 2

 ذقُُى نكم ذًرٍَ  ذًارٍَ ػًهُح  انخط  ػُاصر انرصًُى 4 3

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح انشكم انثُائٍ االتؼاد  ػُاصر انرصًُى 4 4

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح انشكم انثالثٍ االتؼاد  ػُاصر انرصًُى 4 5

6 4 
ايرحاٌ َظرٌ  ايرحاٌ  ايرحاٌ 

 + ػًهٍ

 ذقُُى نكال

 االيرحاٍَُ

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح انًهًص  ػُاصر انرصًُى  4 7

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح انفضاء  ػُاصر انرصًُى 4 8

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح انقًُح انضىئُح  ػُاصر انرصًُى   9

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح  انهىٌ  ػُاصر انرصًُى 4 11

 ايرحاٌ  4 11
ايرحاٌ َظرٌ  ايرحاٌ 

 + ػًهٍ

 ذقُُى نكال

 االيرحاٍَُ

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح انىحذج وانرُىع  اضص انرصًُى  4 12

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح انرىازٌ  اضص انرصًُى 4 13

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح انطُادج ويركس االهًُح ىاضص انرصًُ 4 14

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح االَقاع وانركرار  اضص انرصًُى 4 15

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح انرثاٍَ وانرضاد  اضص انرصًُى 4 16

17 4 
ايرحاٌ َظرٌ  ايرحاٌ  ايرحاٌ 

 + ػًهٍ

 ذقُُى نكال

 االيرحاٍَُ

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح انرراتغ  نرصًُىاضص ا 4 18

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح  انرُاضة  اضص انرصًُى 4 19

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح  االَقاع  اضص انرصًُى 4 21

 ايرحاٌ  4 21
ايرحاٌ َظرٌ +  ايرحاٌ 

 ػًهٍ

 ذقُُى نكال

 االيرحاٍَُ

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ًارٍَ ػًهُحذ انرراكة  انؼالقاخ انفضائُح 4 22

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح انرذاخم  انؼالقاخ انفضائُح 4 23

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح انراليص  انؼالقاخ انفضائُح 4 24

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح انشفافُح  انؼالقاخ انفضائُح 4 25

 ذقُُى نكم ذًرٍَ هُحذًارٍَ ػً انرذرج  انؼالقاخ انفضائُح 4 26

 ذقُُى نكم ذًرٍَ ذًارٍَ ػًهُح انرداور انؼالقاخ انفضائُح 4 27
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 انثُُح انرحرُح ،قاػاخ دراضح الغراض ػًهُح تكافح يرطهثاذها .  .11

 ضًٍ انًُهح ويصادر يخرهفحكرة  انكرة انًقررج انًطهىب      -1

 انًراخغ انرئُطُح )انًصادر( -2

فرج ػثى : ػهى ػُاصر انفٍ، وزارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ 

،1822. 

 اضًاػُم شىقٍ :انفٍ وانرصًُى

 اَاد انحطٍُُ : فٍ انرصًُى

انكرة وانًراخغ انرٍ َىصً تها )انًدالخ  -ا 

 انؼهًُح , ....(

 .َظرَح انهىٌ ، َحًُ حًىدج -

فٍ فكر انرصًُى ، َظرَاخ ودراضاخ يطرقثهُح فٍ انرصًُى ، د َصُف  -

 خاضى يحًذ . 

  قٍ َدى انذٍَ يذوَاخ فٍ انفٍ وانرصًُى ، د را -

 انًراخغ االنكرروَُح , يىاقغ االَررَد,..... -ب
http://www.paintbasket.com/go/colorbuster 

https:/graphic design tutorial .com 

 

 

  االيرحاٍَُذقُُى نكال ايرحاٌ َظرٌ + ػًهٍ ايرحاٌ  ايرحاٌ 4 28

29 4 
انًُهح قثم  حيراخؼح ويُاقش

 االيرحاٌ انُهائٍ

انًُهح قثم االيرحاٌ  حيراخؼح ويُاقش

 يراخؼح يراخؼح انُهائٍ

  االيرحاٍَُذقُُى نكال ايرحاٌ َظرٌ + ػًهٍ  يرحاٌا 4 30

اعتخذاو تمُُاخ تُفُزَح واخشاخُح فٍ انتظًُى يتُىػح كانكىالج انزٌ خطح تطىَش انًمشس انذساعٍ  :  -12

 َشًم اختُاس خاياخ وتمُُاخ اخشاخُح يتُىػح . 

http://www.paintbasket.com/go/colorbuster
http://www.paintbasket.com/go/colorbuster
https://khawlahalageel.wordpress.com/
https://khawlahalageel.wordpress.com/
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 يخطط يهاراخ انًُهح

 َرخً وضغ اشارج فٍ انًرتؼاخ انًقاتهح نًخرخاخ انرؼهى انفردَح يٍ انثرَايح انخاضؼح نهرقُُى

 انرؼهى انًطهىتح يٍ انثرَايحيخرخاخ 

 أضاضٍ اضى انًقرر ريس انًقرر انغُح / انًغتىي

 أو اخرُارٌ
 انًهاراخ انؼايح وانًُقىنح يهاراخ انرفكُر انًهاراخ انخاصح تانًىضىع انًؼرفح وانفهى

) أو( انًهاراخ األخري 

انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف 

 وانرطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

 / / / /   / /    / /     / / أساسي  اسس تصميم  D1 األول 

                      
                       

                      

                       

                      

                       

 
                     


