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 :وصف المادة

لااخ صلةاالل اللاا ن  م  نلتااي ًلوللملاالا   لمللملاالا ماان صاا   تم لياالت عمللاال ت اا   ًاا  ا ااتص امي ًاا  عالماال ا التفاا    ههاا  تناال  ت

 تااا  هلت ل  تلا هااال  لللااا    ال ااا  ا ًلااا ا عااان   ا ااال  هااا  ن  لااالت اللااا ن التةااالمل  المصتلمااالامة   ا ااال للف يااالت الل نلااال 

 م ليلت لا ت

 :أهداف المادة

 .اكساب الطالب المهارة المعرفية في مجال اللون وخصائصه وادراكه ونظريات رؤيته -

 اكساب الطالب المهارة الذهنية واليدوية في استخدام اللون وعالقاته في االنجاز الجرافيكي. -

 ( ات ) خامات متعددة : ورق، خشب،....  يوظف اللون في تصاميم المطبوع -

 ت المادة: مكونا

 (الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر  .1

 جامعة بغداد. -ابراهيم عبو -األلوان نظريا وعمليا 

 1994 -جامعة دمشق -شامل كبه -األلوان النظرية والتطبيق. 

 بطاقات ، بوسترات–C.D -المواد المساندة   .2

 لدوريات ... الخ القراءات اإلضافية )الكتب ، ا  .3

    

 



 

 

 C.D( بعض االوراق المصورة و دليل دراسة المادة )إن وجد  .4

 دليل الواجبات/ الوظائف،....   .5

 مجسمات خشبية باحجام مختلفة -   

 محاضرات، مناقشات، حل مسائل، مناظرات ... الخ أساليب تدريس المادة:

 اقشة، تدريب عملي () محاضرة، من                                 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم    .1

  نظرياتها العلمية.معرفة االلوان وخصائصها الفيزيائية والفنية و - 

   Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

 يم المختلفة.اللون في تنفيذ التصام الطالب يستخدم -

 يتفهم الطالب العالقة بين عملية االدراك واالحساس اللوني. -

 يدرك الطالب الجوانب التعبيرية والرمزية للون. -

 

 ( Communication skillsمهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  .3

 الجرافيكي. يدرس العالقات اللونية ومجاالت استخدام اللون في التصميم -

 القدرة على البحث والتطوير والتحليل. -

 

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

 يستخدم الطالب اللون في التصميم وفق رؤية علمية وفنية صحيحة. -

 ينجز التصاميم الجرافيكية في ضوء العالقات اللونية.  -

 أدوات التقييــــم: -

 و مشاريعتقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أ 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي 

التقاااااااارير وحأو األاحاااااااا  ح الواجباااااااات ح 

 ت القصيرة  المشاريع ح االمتحانا

20 

 

 100 المجموع

 



 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع
المادة األساسية والمساندة المطلوب 

 تغطيتها

وظائف والتقارير ال

 ومواعيد تقديمها

 

  األول

 التعريف االلون ودوره في الحياة . -

 .التعريف اااللوان االساسية  -

 

 

 الثاني

 االلون اإلحساس -

 التعريف اااللوان االساسية . -

 على كيفية خلط اللونتمارين تطبيقية  -

 

 الثالث

 العالقات اللونية -

 .التعريف اااللوان الثانوية  -

 تمارين تطبيقية -

 

 الرااع

التعريف اكيفية  اظهار االلوان الفاتحة  -

 وااللوان الغامقة 

 تمارين تطبيقية  -

 

  تمارين تطبيقية- الخامس

  التأثير السيكولوجي للون - السادس

  تمارين تطبيقية  - السااع

  تمارين تطبيقية- الثامن

  تمارين تطبيقية - التاسع

  تمارين تطبيقية- العاشر

  االمتحان الثاني - الحادي عشر

 الثاني عشر

التصميم  جرافيكي وظيفة اللون في  -

 ووظيفة اللون في التصميم الداخلي

 - -تمارين تطبيقية -

 

  إعداد دراسات للمشروع النهائي الثالث عشر

   متااعة االمتحان  الرااع عشر

  متااعة الخامس عشر

  متحان النهائياال - السادس عشر

 

 ل ساعة تدريسك حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقاال

 

 

 



 :سياسة الحضور والغياب

 

% من الساعات المقررة للماادة بادون عاذر مرضاي أو قهاري يقبلاه عمياد الكلياة إذ 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

ادة فاي حالاة قباول العمياد للعاذر، بينماا يمناع مان التقادم لالمتحاان النهاائي وتكاون يترتب اعتباار الطالاب منساحبان مان الما

 عالمته في المادة صفران في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 

 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب 

  ارنارد، مايرز، كيف نتذوق الفنون التشكيلية ، ترجمة سعد المنصوري 

  : 1980محمود، يحيى، نظرية اللون، ب . ن . 

 . رياض، عبد الفتاح، التكوين في الفنون التشكيلية، دار النهضة العراية، القاهرة 

  القاهرة  –سانيتا، جورج، االحساس االجمال، ترجمة محمد مصطفى ادوي، دار االنجلو 

 ر علي، مطبعة االديب البغدادية، شولز، كريستيان نوريزخ، الوجود والفضاء وفن العمارة، ترجمة سمي

 .  1996اغداد 

   ،صالح، قاسم حسين، سايكولوجية ادراك الشكل واللون، الدار الوطنية للنشر والتوزيع واالعالن   

 . 1982الكويت  –اغداد  –مؤسسة الرياض للطباعة العامة 

  1981ظاهر، فارس متري، الضوء واللون، دار العلم للماليين ايروت . 

 ك ماليز، الرسم كيف تتذوقه، عناصر التكوين، ترجمة هادي الطائي ، دار الشؤون الثقافية فردري

  1993اغداد  –العامة 

  1992النظرية والتطبيق، مطبعة االديب البغدادية  –كبة ، شامل عبد االمير، اللون . 

  1982 الكوي .ت: –مختار ، عمر احمد، اللغة واللون، دار البحو  العلمية 

11-Agoston, GeorgeA: Color theory and it application in art and design, 1979. 

12Arnheim,R: ant and Visual perception, London 1972. 
13Delucio, Meyer: Visual esthetics, London 1975. 

14Libby William, Color and structural sence, U.S.A. 1974. 

15- Sargend, walter, The enjoyments and use of color, New York 1964. 

16- William son, Light and Color in nature and ant, U.S.A 1983. 

London: Mc Graw. Hill The Art of color and desing,Graves, Maitland,   -17 
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