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 :وصف المادة

يتعرررا الطالررب بالدراسررة العلميررة النظريررة والتطبيقيررة علررو خصررا ف اللررون واهميترره فرري مجررال التصررميم الررداخلي 

وذلررل للوصررول علررو عمررل فنرري متكامررل ومررا يرررتبم برره مررن ترر ثير  وتوظيفرره ومررا يرررتبم معرره مررن عناصررر اخرررى داخررل الحيررز

وممارسررة النقررد والتحليررل لعرردد مررن النمرراذ  المصررورة فرري مجررال  –سرريكولوجي وفسرريولوجي علررو المكرران وعلررو االنسرران 

 التخصف ومناقشة مدى الت ثير اللوني ونظرياته في التصميم الداخلي.

 :أهداا المادة

  هرفية في مجال اللون وخصا صه وادراكه ونظرياتاكساب الطالب المهارة المع -

 .بعناصر التصميم الداخلياكساب الطالب المهارة الذهنية واليدوية في استخدام اللون وعالقاته  -

 وظا ف متعددة في التصميم الداخلي حسب وظيفة المكانيوظف اللون في  -

 ي في الحيز الداخلي.ب بعنصر اللون بصفته عنصر التوازن النفسلالوصول علو معرفة الطا -

 مكونات المادة: 

 (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. 

 

 



 

 

  1981جامعة فيالدلفيا ،  –يحي حمودة –نظرية اللون 

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

 القراءات اإلضافية )الكتب ، الدوريات ... الخ   .3

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

 دليل الواجبات/ الوظائف، التجارب العلمية .... الخ )إن وجد(   .5

 سم X 60 40دفتر رسم حجم  -   

 خشبية باحجام مختلفة مجسمات -   

 محاضرات، مناقشات، حل مسا ل، مناظرات ... الخ أساليب تدريس المادة:

 ) محاضرة، مناقشة، تدريب عملي (                                 

  Learning outcomesنتا ج التعلم 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم    .1

  نظرياتها العلمية.الفيزيائية والفنية و معرفة االلوان وخصائصها - 

   Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

 .عناصر التصميم الداخلياللون في  الطالب يستخدم -

 يتفهم الطالب العالقة بين عملية االدراك واالحساس اللوني. -

 يدرك الطالب الجوانب التعبيرية والرمزية للون. -

 ( Communication skillsاالتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  مهارات .3

 .الداخلييدرس العالقات اللونية ومجاالت استخدام اللون في التصميم  -

 القدرة على البحث والتطوير والتحليل. -

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

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

 ل منفذة والممارسة العملية في عالم الحداثةااالطالع على اعم -

 

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 متحانات فصلية ونهائيةا 

 

 

 

 

 

 

 



 توزيع العالمات علو أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

                20 االمتحان األول

               20 االمتحان الثاني

 عالمة        40 االمتحان النها ي 

التقارير و األبحاث / الواجبرات / المشراريع 

 / االمتحانات القصيرة  

20 

 

             100 المجموع

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 

 توزيع المادة علو الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع

المادة األساسية والمساندة المطلوب 

 تغطيتها

الوظا ف والتقارير ومواعيد 

 تقديمها

 

  األول

 المادةتعريف  -

 دراسة نظرية وتطبيقية - 
 

 الثاني
 تحليل عنصر اللون ) اساسياته ومكوناته -

 عرض ودراسة اللون ودا رة تحليل اللون -
 عرض نماذ 

 الثالث

 األلوان االساسية -

 االلوان الثانوية -

 التكامل والتباين اللوني -

 والتضاد افق اللونيالتو -

 تمرين عملي بااللوان

 الرابع
 خواص االلوان -

 ( Tonaliteالصفة ) -
 

 الخامس
   Valuesالقيمة  -

  Internistالشدة  -
 تمرين عملي بااللوان

 

 السادس
  االمتحان االول                

 السابع

اللون عنصر التوازن النفسي في حيز  -

 التصميم الداخلي

 ت سيكولوجيةت ثيرا -

 ت ثيرات فسيولوجية -

 ت ثيرات ذات قيم تشكيلية -

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الثامن
 ذات القيم التشكيلية يةالت ثيرات اللون -

  مر ية وجمالية
 

 التاسع
 وعالقته بالتصميم الداخلي اللون والضوء -

  الضوء وت ثيره علو عنصر اللون -

تقديم لوحة توضح ت ثير 

 اللون  الضوء علو

 رالعاش
 تباين درجة اللون في ) امتصاص الضوء( -

 ) التضاد( شرح وتحليل -
 تمرين عملي بااللوان

 

 الحادي عشر
 تقديم نموذ  مصور االمتحان الثاني                 

 الثاني عشر
 اللون وت ثيره علو عناصر التصميم الداخلي -

   ومناقشةذعرض نما -
 

 الثالث عشر

 الملمس وعالقته باللون -

 للمواد السطحيةالخصا ف  -

 الملمس واالدراك البصري -

    المظهر المر ي في عناصر التصميم -

 

 الرابع عشر

 العوامل المؤثرة في الملمس

 تاثير الضوء في الملمس -

 تاثير اللون في الملمس -

 

 الخامس عشر

 الملمس عنصر مكمل لعناصر التصميم الداخلي -

 التصميم  الملمس عنصر مؤثر في عناصر -

 جماليات الملمس في عناصر التصميم -

 

 

 السادس عشر
  االمتحان النها ي             

 

 ل ساعة تدريسك حجم العمل الملقو علو عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل

 

 سياسة الحضور والغياب:

 

ذر مرضاي أو قهاري يقبلاه عمياد الكلياة إذ % من الساعات المقررة للماادة بادون عا15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

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

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

 

 المراجع العلمية للمادة      

 ــــــبالكتـــــ 

 برنارد، مايرز، كيف نتذوق الفنون التشكيلية ، ترجمة سعد المنصوري -1

 . 1980محمود، يحيو، نظرية اللون، ب . ن : -2

 رياض، عبد الفتاح، التكوين في الفنون التشكيلية، دار النهضة العربية، القاهرة .-3

 القاهرة  –االنجلو  سانيتا، جور ، االحساس بالجمال، ترجمة محمد مصطفو بدوي، دار -4

 .  1996شولز، كريستيان نوريزخ، الوجود والفضاء وفن العمارة، ترجمة سمير علي، مطبعة االديب البغدادية، بغداد -5 



صالح، قاسم حسين، سايكولوجية ادراك الشكل واللون، الدار الوطنية للنشر والتوزيع واالعالن، مؤسسة الرياض  -6

 . 1982الكويت  –بغداد  –للطباعة العامة 

 

 

 

 

 . 1981ظاهر، فارس متري، الضوء واللون، دار العلم للماليين بيروت  -7

  1993بغداد  –فردريل ماليز، الرسم كيف تتذوقه، عناصر التكوين، ترجمة هادي الطا ي ، دار الشؤون الثقافية العامة  -8

 . 1992ديب البغدادية النظرية والتطبيق، مطبعة اال –كبة ، شامل عبد االمير، اللون  -9

 1982 الكوي .ت: –مختار ، عمر احمد، اللغة واللون، دار البحوث العلمية  -10

 

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 desing, The Art of color andGraves, Maitland,   -17 

 

 

   المواقع اإللكترونيةWebsites  

www.graphical.com 

www.mediapulsetech.com 

www.ammazon.com 

wwwalldoctors.net 

http://www.graphical.com/
http://www.graphical.com/
http://www.mediapulsetech.com/
http://www.mediapulsetech.com/

