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ه  طاىى مطو ةب ىى   ط عىى ا     ىى  تعطىىن خةىىاح ة مىىخط  ىىم دطىىح  طاىى مط ط ىى  ذ طىى   ةىى    ىى   ىى 

 ب   طغ ي ت  ستاخ         طاةتقب . متع اة ال
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 معلومات المدرس .1

 م. أ   "  اخ رض " يوسف  طخج خ   :   طاخرس  سم .0

 B-330 :   طاكت رقم . 9

 :   ط  تفرقم . 3

 adajani@meu.edu.jo:  طبربخ  الط ترةخ . 4

 :  طة   ت  طاكتبيح. 5
 

 المادة وموعدهامكان  .2

 [ ث س 01:31_10:11]  : أي م  طا  ضرط ةةقت  . 0

 AB04 :   ك ن  طق  ح. 9

 AB04 .  اتبر  طا مط )إن ةجخ(:3

 المصادر والمراجع .3

 :  ط ت ب  طاقرر. 0

 3002إياد صقر،دار الجوهرة للنشر والتوزيع، ،منهج التصميم وأساسياته .1

3. Color Design Workbook .Josef Albers .2006 

 2009مير ببة ، بدداد  مطبةة االدي  البددادية، اللون النظرية والتطبيق،شامل عبد اال .2

 :  ر جع أدرى . 9
 عمان3010فلسفة األلوان، إياد صقر،االهلية للنشر والتوزيع، .1

 إدريسفرجالله .د - طباعةلل يفيظللوا يلالتشب .3

 1، دار عالء الدين،ط3002سيبولوجيا إدراك اللون والشبل ،قاسم حسين صالح، .2

 

 المادة:وصف  . 4

األلوان األساسية والوسيطة، على أهم  تةريف الطال  هذه المادة إلى تهدف : طاقرر وصف ط .0

وعرض  خصائص الفسيولوجية للونواستخداماتها مع التربيز على ال ومجموعات األلوان المتجانسة والمتباينة

 نماذج توضح تلك التطبيقات اللونية في مجال التصميم الجرافيبى. 

  أل خ ف: .9
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 ر تظرب ت  ط ون.  عر ح ةت ك 

 ت كر  ةص ف  ط ون ة صط   ته  طع ايح 

 .مر ك  القح  طضوء ب ط ون ةمةره     ظ  ر  الطو ن  

 تعة ر ت ث ر  ألطو ن   ن  ألخة ن ة خعك س ذطك   ن  ستعا طه ط       طتاصص 

 .ستاخ م   مط  ط ون ةذرق  طت كم    ت طق ته ةتخرج ته  

  ةتض م   طيكون ق مر    ن تاطيط  ا هت     ذرق  خة  م  ألطو ن ةتو  ق   

  طعن  بشك    ض .                                 

 د ق  الق ت طوخيح م د  ت وبن ت  بت رط تاخم  ا   طط ط      طتاصص 

 ت خيخ  صط   ت  ألطو ن     طا  الت  طعا يح  طاات عح ) ذب  حوثصوبر 

ضوئ  ةرقا  و كاب وتر(.         
 ح تعاقه ي ر  طو ن  ا ه  طعن  بن ء   ن  مك م ص ئبح ك خت مص  دت        

  مط.طا            

 
 :للمادة نتاجات التعلم .5

 

 ت كر ةتةايح خظرب ت  ط ون . .0

تةايح  ألطو ن ب طشك   طع ا  ةقخرته   ن ةصع   ب طاصط   ت  .9
  طاتخ ةطح   طاي   ع ت خيخ  صط   ت  ط ون     طا  الت  طعا يح.

ة ئر  ألطو ن ة طا او  ت  ط وخيح بخ د     م م ث كوخ  : تا  ز م .3
  س سيحوث خوبحوثالثيحوو ت    حوم رطوب رمط. 

 م دالل  طاتقخ ح ة طاتأدرط ة طشع  ح ة طاعتاح  نت خيخ  نظور  ألطو  .4
 ةترجاح ذطك     ا ه  طعن .

ترجاح  عر ته با مط  ط ون ةذرق  طت كم بتأطق   ةمرج ت    إطن ة قع  .5
 ياخم  ا ه     طتصايم.  ع  

    طتأث ر   ن  إلخة ن ة القح ذطك     دتي ره  ن ألطو تعة ر مةر  .6
 ط  .

تنظيم  ألطو ن با او  ت  تو  قح ة تض مط ضام تاطيط  طعا   .7
  طعن  
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تصايم  ا ه  طعن  بن ء   ن مص  ح  ع و  ته  طع ايح  م دالل  .0
  طا مط.

 ة ارج ت  . نيا ت خظربح  ألطو  ط كم   ن أطو ن  ا ه  طعن   م دالل تقة

 مخرجات التعلم للبرنامج:  . 6
 توظيف البرمجيات الحديثة فى إخراج التصاميم الجرافيبية . -1

 تطبيق األفبار اإلبداعية لتطوير تصاميم جديدة . -3

 تحليل النواحى الجمالية فى األعمال الفنية والتصميمية . -2

 تقييم األفبار اإلبداعية والتصميمية . -4

 صل باألفبار التصميمية والبصرية مع المجتمع .التوا -5

 توظيف المهارات التقنية فى التصاميم والرسومات . -2

 .الةمل بروح الفريق الواحد  -7

 

 أساليب تدريس المادة . 7

                                                     .طا  ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر ت  طنظربىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىح 
Lectures        

    .طعرةض  طبصربح  طاة  خط                  Visual presentation            

             .طتع  ن ت ة طو جب ت  طب تيح          Home study assignment     

                          .)أخشطح ب ثيح ) كتبح ة خترختResearches                

                                      .ا   ش ربع  ا يح               Projects  
 ت  خ ت خظربح                         .(Exams)                                       

                    .أسئ ح ت    يح سربعح(Quizzes)                                    
 :% بالنسبة المئوية ووزنها أساليب التقويم .8

 
 

 فالوص الوزن تقييم #

  %40  الدتب ر ت   .0
  %40  ال ت  ن  طن  ئ    .9
  %10  طو جب ت   .3
  %10  طاش ركح  .4

 %100 المجموع
 
 لتنفيذ المادة: الزمني الجدول . 9

 
 

 الموضوع األسبوع
المرجع في البتا  

 المقرر

رقم النتاج 

التةليمي 

رقم المخرج 

 للبرنامج 
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 للمادة )الصفحات( 

لمحاضرة وبيفية تنفيذ التةرف على طريقة سير ا - 1

 المشاريع ومناقشة الخطة الدراسية؟

والهدف  نظرية اللون وتطبيقاتهاالتةرف على مادة  -

من تدريسها ودورها في عملية التصميم وارتباطه 

 بباقي المواد الدراسية وأهميتها لألعمال الفنية.

 1-2-3 1-6 

تةريف الطال  على األدوات والخامات التي سوف  - 3

 دم في تنفيذ المشاريع في هذه المادة تستخ

 مدخل إلى علم األلوان . -

 نبذة تاريخية  -

 التةرف على أهمية اللون والهدف من تةلمه . -

 

 

 

Color Design 

Workbook 

 منهج التصميم -1

 وأساسياته 

1-2-3 1-2-6 

االلوان  -أنواع الدوائر اللونية التةرف على  - 2

 .   االساسية

بيقية على االلوان االساسية ومن ثم تمارين تط -

 مناقشة التمرين وتطبيقها.

 

 منهج التصميم - 1

 وأساسياته 

التصميم أسس  -3

 ومبادئ

1-2-3  

 

1-2-6 

االلوان  -أنواع الدوائر اللونية التةرف على  - 4

 . الثانوية

تمارين تطبيقية على االلوان الثانوية ومن ثم  -

 مناقشة التمرين وتطبيقها.

 

 منهج التصميم -

 وأساسياته 

التصميم أسس  -3

 ومبادئ

1-2-3 1-2-6 

 مع لفرعية األلوانا مع االساسية األلوانالتةرف على  5

 الثانوية األلوان

وبيفية تمييز الةين التةرف على بيفية ادراك اللون 

 لها

 األلوان معتمارين تطبيقية على االلوان االساسية  -

ومن ثم مناقشة التمرين  الثانوية األلوان مع الفرعية

 وتطبيقها.

 

 منهج التصميم -

 وأساسياته 

التصميم أسس  -3

 ومبادئ

1-2-3 1-2-6 

   الـوحـدة 2

وحدة الشبل    تقار ،  تالمس  تداخل، تراب ،    -

 تناسج وتشابك.

تنويع في الشبل، تنويع في  وحدة مع التنويع    - 

المساحة،   تنويع  في  الوضع، تنويع في اللون،  

 تنويع في الملمس.

 وحـدة الفبرة   )عالم الفبر وعالم المادة(.  - 

 المتحان االول-

Color Design 

Workbook 

 

 امتحان األول

1-2-3 1-2-3-6 

 والساخنة الباردة األلوان األلوانالتةرف على - 7

 األحادي اللوني التدرجعلى التةرف -

 الباردة األلوان األلوانتمارين تطبيقية على  -

 منهج التصميم

 وأساسياته 

1-2-3 1-2-3-6 
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 ومن ثم مناقشة التمرين وتطبيقها. والساخنة

 

 المتقاربة األحادية األلوانالتةرف على - 8

 المبملة األلوانالتةرف على -

المتقاربة  يةاألحاد األلوانتمارين تطبيقية على  -

 ومن ثم مناقشة التمرين وتطبيقها. المبملة واأللوان

 

Color Design 

Workbook 

1-2-3 1-2-3-6 

 المنفصل اللوني لتباملاالتةرف على -ا 9

 المنفصل اللوني لتباملتمارين تطبيقية على  -

 ومن ثم مناقشة التمرين وتطبيقها.

 

Color Design 

Workbook 

1-2-3 1-2-3-6 

 الثالثي اللوني التباملتةرف على ال 10

 الثالثي اللوني التباملتمارين تطبيقية على 

 ومن ثم مناقشة التمرين وتطبيقها

 الصور من لونية مجموعات تبوين-

 التصميم عملية في المستخدمة

 منهج التصميم

 وأساسياته 

1-2-3 1-2-3-6 

التصميم وتطبيق  في اللون دالالتالتةرف على  13

 تمرين

Color Design 

Workbook 

1-2-3 1-2-3-6 

 أجريت التي الدراسات بةض نتائجالتةرف على  12

 االنسان علي اللون تأثير مدي لقياس

 

Color Design 

Workbook 

1-2-3 1 

-5-4-3-2-1 3-2-1  الةمل على المشروع النهائي 14

6 

-5-4-3-2-1 3-2-1  الةمل على المشروع النهائي 15

6 

    ع النهائيتسليم المشرو 12

 

 سياسات المادة  .11

 تثبت حس  تةليمات منح الدرجة الةلمية )الببالوريوس والماجستير( / دليل الطال . -

 يج  توضيحها للطلبة في اللقاء األول. -

 الحضور حضور الطال  بل المحاضرات باملة  .0

 التأخير   حرمان من درجة الواج  .9
 

 لمراقبات بشبل دقيق للتأبد من يقوم المراق  بقراءة جدول توزيع ااالمتحانات  .0
 موعد االمتحان وتاريخه. أ.
 اسم المادة ورقم القاعة االمتحانية.  .
 توزيع الطلبة والتنقالت والدمج مع االمتحانات األخرى. ج.
 

يةلن مدرس المادة أسمماء الطلبمة المسمموح لهمم بالتقمدم لالمتحمان علمى بما  القاعمة قبمل االمتحمان بربمع 
 ( المةد من دائرة القبول والتسجيل.F136نموذج بشف الةالمات الفصلية رقم )ساعة مستخدماً 
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 يحضر المراقبون إلى قاعة االمتحان قبل موعد االمتحان بةشرة دقائق.
 يتفقد المراقبون قاعة االمتحان قبل دخول الطلبة تفادياً لوجود أّي بتابة على المقاعد أو الحائط.

 بل يجنّ  حدوث حاالت الدش.ينظم المراقبون جلوس الطلبة بش
يتأبممد المراقبممون مممن عممدم وجممود طلبممة محممرومين مممن أداء االمتحممان النهممائي وذلممك قبممل توزيممع أسممئلة 

 االمتحان عن طريق قراءة أسماء المحرومين.
التأّبممد مممن هويممات الطلبممة الجامةيممة وفممي حممال عممدم إبممراز الطالمم  للهويممة يممتم إبممال  رئمميس الجلسممة 

 االمتحانية.
 رئيس الجلسة االمتحانية بطل  نموذج إثبات شخصية للطال  من دائرة القبول والتسجيل. يقوم

 التأبيد على الطلبة بتابة االسم والرقم الجامةي قبل البدء باإلجابة عن أسئلة االمتحان.
 يوزع المراقبون األسئلة بةد التأبد من هويات الطلبة وأسمائهم.

تسممجيل أسمممائهم والتوقيممع علممى ورقممة الحضممور لالمتحممان وأن االسممم التأبممد مممن أن بافممة الطلبممة قمماموا ب
 المثبت على الهوية هو نفسه المسجل في ورقة الحضور وبذلك على ورقة اإلجابة لالمتحان.

 ال يجوز اإلجابة على أي أسئلة من قبل المراقبين.
ك قاعمة االمتحمان لمراقم  يلتزم المراقبون طيلة فترة االمتحان بالتواجد داخمل القاعمة ومراعماة عمدم تمر

 واحد.
يسلم المراقبمون أورا  اإلجابمات بةمد االنتهماء ممن االمتحمان مباشمرة إلمى رئميس الجلسمة االمتحانيمة ممع 

 التأبد من أن أورا  االمتحان باملة، وأن الةدد يتطابق مع عدد الطلبة الموقةين حضوراً.
عميد البلية ويتم تةبئة نموذج تقرير جلسة  يقوم رئيس الجلسة االمتحانية بتسليم أورا  اإلجاباتإلى

 (.F087امتحان نهائي رقم )
 
 

 الواجبات والمشاريع  .1
 تسليم الواجبات العملية في المواعيد المحددة

 

 حضور االمتحانات والتقيد بالمواعيد  .1

إحضار الطال  لبافة المستلزمات التي قد يحتاجها في االمتحان )أقالم، آلة حاسبة، ... الخ(،  .0
 منع االستةارة من الزمالء.وي

 ال يسمح للطال  دخول قاعة االمتحان بةد مرور ربع ساعة من وقت االمتحان. .9

 ال يسمح ألي طال  مدادرة قاعة االمتحان قبل مرور نصف وقت االمتحان. .0
 

 الدش وعقوبته  .6
مما تةريف الدش  هو محاولة الحصول على الةالمات بطريقة غير مشروعة بأي وسيلة بانمت ومنهما 

 يأتي 
 النسخ والنقل من أحد الطلبة أثناء االمتحان. .1
 استةمال بةض الوسائل اآلتية  .3

المممواد المبتوبممة علممى قصاصممات ورقيممة، واألدوات المسممتخدمة فممي االمتحممان، ومالبممس  أ.
 الطال ، والمقاعد الدراسية، والجدران واألرضية، والجسد.

 ذن أو سماعة البلوتوث.المواد المسجلة وتنقل من خالل سماعة األ  .
 وجود األجهزة المحمولة مع الطال . ج.

التةاون غير مسموح مع أحد الطلبة خمالل االمتحمان إمما مباشمرة أو ممن خمالل أي وسميلة أخمرى  .2
 سواء داخل القاعة أو خارجها.

 انتحال شخصية طال  آخر ألداء االمتحان بدالً منه سواء من داخل الجامةة أو من خارجها. .4
 قيام الطال  ببتابة اسم طال  آخر على ورقة االمتحان. .5
 محاولة الطال  تسري  األسئلة خارج قاعة االمتحان. .2
 سرقة محتويات أحد االمتحانات أو بيةها أوشراؤها. .7
 أي شبل أخر من أشبال الدش لم يذبر سابقاً. .8

 
 عقوبة الغش:
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 السابقة ذبرها فإن اإلجراءات تتم باآلتي  في حال تم ضبط طال  خالل استخدام أحد الوسائل
 سح  المادة المبتوبة أو الوسيلة المستخدمة إن أمبن والتوقيع على ورقة االمتحان. أ.
 إبقاء الطال  في قاعة االمتحان والطل  منه إبمال االمتحان بشبل طبيةي.  .
 يقوم المراق  بتةبئة نموذج "ضبط حالة غش". ج.
في محاولة للدش من خالل النقل أو التةاون مع طال  آخر بشبل مباشر  في حال ضبط الطال  د.

 يقوم المراق  ببتابة التقرير بشبل فوري.
 إذا تسب  الطال  بأي إرباك في قاعة االمتحان يستدعى األمن الجامةي إلخراجه من القاعة. هـ.

على مستوى  يقوم الةميد بتحويل جميع نماذج ضبط حالة غش إلى لجنة تأدي  الطلبة و.
 الجامةة.

-  


