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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 انفُىٌ اندًُهخكهُخ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 انصُبػٍفزع لسى انزصًُى /     / انًزكز ؼهًٍ انمسى ان .2

 D2IND/224رطجُمبد نىَُخ /  اسى / ريز انًمزر .3

 َىيٍ  أشكبل انسعىر انًزبزخ .4

 2118-2117سُىٌ /  انفصم / انسُخ .5

 ػًهٍ 121 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .6

 22/2/2118 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 زرأهذاف انًم .8

 الطالب المعرفة بنظرية اللون واالوان األولية والثانوية والثالثية واسليب المزج اللوني.اكساب  . أ

إيضاح المفاهيم المختلفة لنظرية اللون وتمكين الطالب السيطرة على عمليات االظهار المختلفة  . ب
 نية.والمتعلقة بكل جانب من جوانب اظهار الفكرة التصميمية على وفق المتغيرات اللو

ج. تمكين الطالب من اجراء تطويرات على األفكار التصميمية المتوافرة عبر تغيير عمليات االظهار 
 اللوني بما يتوافق والفكرة التصميمية.

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وغزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .9

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
ػهً وفك انًزغُزاد انهىٍَ وأسبنُت االظهبر  اكزسبة انمذرح وانًهبرح فٍ اخزاج انفكزح انزصًًُُخ -1أ

 انهىٍَ.

اكسبة انطهجخ انًؼزفخ وانفهى ثًخزهف انًفبهُى انًزؼهمخ ثُظزَخ انهىٌ وكُفُخ رغُُز وانسُطزح ػهُهب  -2أ

 ثًب َزىافك ويزطهجبد انزغُُز وانزدذَذ واالظهبر انشكهٍ وانىظُفٍ واندًبنٍ.

 ىافك ويزطهجبد انزصًُى انًؼبصزح.رزثُخ انذوق انفٍُ وانؼهًٍ ثًب َز -3أ
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  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 يهبراد االظهبر واإلخزاج انشكهٍ وانىظُفٍ ػهً وفك رمُُبد االظهبر انهىٍَ. – 1ة

يهبراد انذلخ فٍ اظهبر انفكزح انزصًًُُخ ػهً وفك انًزغُزاد انهىَُخ انًزؼهمخ ثبنًسذد انىظُفٍ  – 2ة

 وانجُئٍ.

 يهبراد اإلخزاج انهىٍَ انًزؼذد األسبنُت )أَىاع يخزهفخ يٍ انىسبئػ انهىَُخ(. – 3ة

 .انزعهُم واالثهبر انهىٍَ ثًب َزىافك وانجُُخ انىظُفُخ نهًُزح ويزغُزاد انذوق انؼبويهبراد     -4ة
 غزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًسبظزح انىصفُخ ػهً وفك انًفزدح انًىظىػُخ انًطزوزخ.

غزذ ايثهخ نًُزدبد رصًًُُخ ورغُُز إخزاخهب انسطسٍ نجُبء لذرح انزًُُز وانزمُُى انؼهًٍ نطجُؼخ األنىاٌ 

 انًسزخذيخ وػاللبرهب انىظُفُخ وانشكهُخ وانجُئُخ واندًبنُخ انؼبيخ.

 ُخ.ػزض ايثهخ نًُزدبد صُبػُخ ورغُُز صفبرهب انهىَُخ ثًب َزُبست و غجُؼزهب انىظُفُخ وانشكهُخ واندًبن
 غزائك انزمُُى      

 انزًزَُبد انصفُخ ثًب َزىافك وغجُؼخ انًفزدح انًىظىػُخ انًطزوزخ.

 ػًم اخزجبراد نؼًهُبد االظهبر انًخزهفخ.
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 رطىَز لذرح انطبنت ػهً إَدبد أًَبغ يخزهفخ يٍ انزطجُمبد انهىَُخ. -1ج

ُخ انزفكُز انُبلذ وانزسهُهٍ نهىلىف ػهً انُىاذ انسهجُخ نزطجُمبد رطىَز لذرح انطبنت ػهً رًُ -2ج

 انهىَُخ ويسبونخ إَدبد زهىل افعم نهزطجُمبد انهىَُخ انًزىافزح او خهك أخزي خذَذح.

   رطىَز لذرح انطبنت ػهً انؼًم اندًبػٍ فٍ زم انًشبكم انزصًًُُخ. -3ج    
 غزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 رطجُمٍ يزرجػ ثىالغ انسُبح انُىيُخ ندذة انطبنت انً يىظىع انذرس دوٌ  َسى ػهً حانًسبظز إدارح

 .االثزؼبد ػٍ صهت انًىظىع نزكىٌ انًبدح يزَه لبثهه نهفهى وانزسهُم 
 اندًبػُخ وانىاخجبد األَشطخ ثجؼط انطبنت ركهُف. 

 نهىاخجبد انُىيُخ واالخزجبراد انذرخخ يٍ َسجخ رخصُص 

 
 غزائك انزمُُى    

 انًسؤونُخ ورسًهه انطبنت انززاو دنُم انذرس لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبركخ. 

 وانجسىس. انىاخجبد رمذَى فٍ انًسذد ثبنًىػذ االنززاو 
 .وانًهبرٌ انًؼزفٍ وانزسصُم االنززاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبراد رؼجز

 زؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًانزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 
 انىسبئػ انهىَُخ انًخزهفخ. يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح . رًُُخ1د

األفكبر انزصًًُُخ انًخزهفخ ورغُُز أًَبغ اظهبرهب انهىٍَ ثًب   يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -2د

 َزُبست وانًسذداد انىظُفُخ وانجُئُخ وانذولُخ.

األًَبغ  انًخزهفخ يٍ انًسزخذيٍُ ثىصفهى يسذد فٍ اخزُبر  يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -3د

 انًىرُفبد انهىَُخ.

 .وانًُبلشخ انسىار ػهً انطبنت لذرح رطىَز    -4د
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 ثُُخ انًمزر .11

غزَمخ  اسى انىزذح / أو انًىظىع يخزخبد انزؼهى انًطهىثخ انسبػبد األسجىع

 انزؼهُى
 غزَمخ انزمُُى

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 1

 االظهبر انهىٍَ 
َظزَخ انهىٌ/ انذائزح 

 انهىَُخ
 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 2

 االظهبر انهىٍَ

َظزَخ انهىٌ/ انذائزح 

 انهىَُخ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 3

 االظهبر انهىٍَ

َظزَخ انهىٌ/ انذائزح 

 ىَُخانه

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 4

 االظهبر انهىٍَ

َظزَخ انهىٌ/ انذائزح 

 انهىَُخ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 5

 االظهبر انهىٍَ

َظزَخ انهىٌ/ انذائزح 

 انهىَُخ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 6

 االظهبر انهىٍَ

خ انهىٌ/ انذائزح َظزَ

رطجُك ػهً يُزح -انهىَُخ 

 صُبػٍ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 7

 االظهبر انهىٍَ

َظزَخ انهىٌ/ انذائزح 

رطجُك ػهً يُزح -انهىَُخ 

 صُبػٍ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 8

 االظهبر انهىٍَ

/ رذرج انزذرج انهىٍَ

 انهىٌ انمًُخ ورذرج
 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 9

 االظهبر انهىٍَ

انزذرج انهىٍَ/ رطجُك ػهً 

 يُزح صُبػٍ
 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 11

 االظهبر انهىٍَ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ االَسدبو انهىٍَ/ زز

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 11

 االظهبر انهىٍَ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ َسدبو انهىٍَ/ ززاال

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 12

 االظهبر انهىٍَ

 –االَسدبو انهىٍَ/ لبػذح 

 يدًىػخ نىَُخ 25
 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 13

 االظهبر انهىٍَ

 –االَسدبو انهىٍَ/ لبػذح 

 يدًىػخ نىَُخ 25
 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

لذرح انطهجخ ػهً دلخ  رًُُخ 4 14

 االظهبر انهىٍَ

 –االَسدبو انهىٍَ/ لبػذح 

 يدًىػخ نىَُخ 25
 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 15

 االظهبر انهىٍَ

 –االَسدبو انهىٍَ/ لبػذح 

 رطجُك ػهً يُزح صُبػٍ
 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ ايزسبٌ انفصم االول 4 16

خ لذرح انطهجخ ػهً دلخ رًُُ 4 17

 االظهبر انهىٍَ

 –االَسدبو انهىٍَ/ لبػذح 

 رطجُك ػهً يُزح صُبػٍ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 18

 االظهبر انهىٍَ

 –االَسدبو انهىٍَ/ لبػذح 

 رطجُك ػهً يُزح صُبػٍ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ  ايزسبٌ انفصم االول 4 19
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رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 21

 االظهبر انهىٍَ

األنىاٌ انسبرح وانجبردح 

 وانسُبدَخ/ لبػذح
 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 21

 االظهبر انهىٍَ

األنىاٌ انسبرح وانجبردح 

 وانسُبدَخ/ لبػذح
 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 22

 االظهبر انهىٍَ

نىاٌ انسبرح وانجبردح األ

وانسُبدَخ/ رطجُك ػهً 

 يُزح صُبػٍ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 23

 االظهبر انهىٍَ

األنىاٌ انسبرح وانجبردح 

وانسُبدَخ/ رطجُك ػهً 

 يُزح صُبػٍ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 24

 االظهبر انهىٍَ

د انزعبد انهىٍَ/ رعب

 انمًُخ انهىَُخ
 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 25

 االظهبر انهىٍَ

رعبد انزعبد انهىٍَ/ 

رطجُك ػهً  -انمًُخ انهىَُخ 

 يُزح صُبػٍ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 26

 االظهبر انهىٍَ

رعبد انزعبد انهىٍَ/ 

 انفبرر وانغبيك

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 27

 االظهبر انهىٍَ

رعبد انزعبد انهىٍَ/ 

رطجُك  –انفبرر وانغبيك 

 ػهً يُزح صُبػٍ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 28

 االظهبر انهىٍَ

انزعبد انهىٍَ/ رعبد 

 انسبر وانجبرد
 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 29

 بر انهىٍَاالظه

انزعبد انهىٍَ/ رعبد 

رطجُك  –انسبر وانجبرد 

 ػهً يُزح صُبػٍ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 31

 االظهبر انهىٍَ

انزعبد انهىٍَ / رعبد 

 األنىاٌ انًزًًخ
 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً دلخ  4 31

 االظهبر انهىٍَ

انزعبد انهىٍَ / رعبد 

رطجُك  –نىاٌ انًزًًخ األ

 ػهً يُزح صُبػٍ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ

 رمُُى رًزٍَ ػًهٍ ايزسبٌ انفصم انثبٍَ 4 32

 انجُُخ انزسزُخ  .11

 في االختصاصكتب  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

 Faber Birren. ITTEN the element of color. Van )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2
nostrand reinhold company. Germany. 19970.  

 اـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
http://paletton.com/ 

https://webdesign.tutsplus.com 

http://paletton.com/
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 مزر انذراسٍ خطخ رطىَز انً .12

نزؼزف ػهً إيكبَبرهب انهىَُخ واسهُجهب رؼزًذ خطخ رطىَز انًمزر ػهً انًسزدذاد فٍ وسبئػ انهىٌ وا  

 االظهبرَخ ويذي لًُزهب وربثُزهب فٍ ػًهُبد االظهبر انهىٍَ نالفكبر انزصًًُُخ.

 

 

 


