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 ---: -المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  الفنون والتصمٌم :الكلٌة 

  الجرافٌكًالتصمٌم :القسم 
                      وتطبٌقاتها نظرٌات االلوان: عنوان المقرر

  

 وصف المساق 
وكزا التذسج اللىوي  مه , تتىاول هزي المادة  التعشف علي طبيعت األلىان الساخىت  والباسدة  ومذلىالتها  مه خالل الشمز واألستخذام 

خالل عشض ومارج سابقت  والتمشيه عليها عمليا عه طشيق التعشف علي األلىان األساسيت  والثاوىيت والمشتقت  والمحايذة  وتذسجاتها  

  والشفافيت  مه خالل مزجها وتحليلها  

 اهداف المساق 
 . للتطبٌق العملً  عن انواع االلوان وطبٌعتها واستخدامتها النظرٌة العملٌة وإعطاء الطالب المعلومات  .1

و  عند الممارسة العملى بعملٌة تنفٌذ أى تصمٌم قبل عملٌة الطباعة لطالب ا التى ٌحتاجها الطالب  الحس اللونىثقل و تهذٌب  .2
 .قدرته على اختٌاراالسالٌب المناسبة للعملٌة اإلبداعٌة و التصمٌمٌة التً تخدم تصمٌمه  

  المعالجات الفنٌة المستخدمة فً مجال التصمٌم و ذلك العملٌة لخامات وتقنٌات الطباعة والوقوف على كل طرق فنون  .3
 .لمواكبة التطور العلمً المتالحق لتطور الخامات المستخدمة فً ذلك المجال  

 .  عملٌة الطباعةالربط بٌن الجانب العملً و النظري من خالل المعرفة الحقٌقٌة للخامات المستخدمة فً .4
 

 : مخرجات التعلم

 
 المعرفة والفهم  . أ

 .التى تحكم تصمٌم وطباعة العمل الفنى : المفاهٌم والنظرٌات . أ.1 . ب

 .طرائق وتقنٌات وخامات تنفٌذ العمل الفنى فً داخل المطابع العالمٌة. أ.2
 .فهم تاثٌر الخامات ودورها فى مخرج عملٌة الطباعة والتصمٌم. أ.3

 :المهارات المتوقع اكتسابها من هذا المساق . ب
 :تحدٌد األنواع الخامات وترتٌب اهمٌتها واستخدامها وترتٌب تطورها. ب.1

 .مهارة تحدٌد خصائص كل فن وسماته
 : التصمٌم . ب.2

 .قٌاس مدى الفاعلٌة لدى الطالب على فهم العالقة بٌن التصمٌم وعملٌة الطباعة
استخدام شفهً وجرافٌكً واألسالٌب البسٌطة فً تحلٌل المطبوعات ووقٌاس تفاعل الطالب من : طلب األدوات والوسائل 

 .خالل تحٌلٌل العناصر الجمالٌة والقٌم الفنٌة لكا خامة وتقنٌة
 :التفكٌر البناء . 2

 .تفكٌفة العناصر الفنٌة لفنون المطبوعة و كٌفٌة توضٌفها فً تصمٌم معاصر : مهارات التحلٌل . 1.2
استحداث تصمٌمات و المطبوعات من أجل تحقٌق أكبر قدر من االستفادة من الخامات : التفكٌر االستراتٌجً . 2.2

 . والتقنٌات الفنٌة 
إعادة هٌكلة المطبوعات التً من شأنها تحلٌل واستقراء األحوال والظروف التً تمر بها : التفكٌر البناء االبداعً . 3.2

 .عملٌة الطباعة والتصمٌم
 .مهارات نقل التعلٌم العامة و مهارات أخرى متعلقة بالتوظٌف والتطوٌر الشخصً . 1.د
التواصل بفعالٌة فً حقاللطباعة والتصمٌم من خالل عقد النقاشات والحوارات والمشاركة فً : مهارات التواصل . 2.د

 .المحاضرات عن طرٌق طرح األسئلة التً من شأنها تشجٌع المتعلمٌن على تبادل األفكار 
العمل على تعزٌز القدرة على العمل ضمن الفرٌق والمجموعة الواحدة : مهارات القٌادة والعمل ضمن الفرٌق الواحد . 3.د

 .وتشجٌع األخرٌن لتحقٌق األهداف 
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 :  هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

, أسهىب انمحاضرة انتفاعهيّت انىشط

 ,انتعهيم عه طريق حّم انمشكالث

 تمريه عمهى, مادة وظريت 

 مقدمت عه طبيعت انهىن محاضرة 

 تكىيه انهىن 

 1 3 1.أ

, أسهىب انمحاضرة انتفاعهيّت انىشط

 ,انتعهيم عه طريق حّم انمشكالث

 تمريه عمهى, مادة وظريت 

 األنىان االساسيت  محاضرة

  وانتدريج انهىوى

 تمريه عمهى 

 1ب , 1.ا

3.2 
 3.أ

 2. ب

3 2,3 

, أسهىب انمحاضرة انتفاعهيّت انىشط

 ,انتعهيم عه طريق حّم انمشكالث

 تمريه عمهى, مادة وظريت 

عالقت االنىان االساسيت  محاضرة

 واالنىان انثاوىيت 

 تمريه عمهي 

1.2 ,
 3.د

3 4 

, أسهىب انمحاضرة انتفاعهيّت انىشط

 ,انتعهيم عه طريق حّم انمشكالث

 تمريه عمهى, مادة وظريت 

 ولاالختبار اال محاضرة

عالقت االنىان االساسيت 

واالنىان انثاوىيت و 

 انتدريج انهىوي

 تمريه عمهي

2.2 
3.2 

 2.أ

3 5,6 

, أسهىب انمحاضرة انتفاعهيّت انىشط

 ,انتعهيم عه طريق حّم انمشكالث

 تمريه عمهى , مادة وظريت 

 انمجمىعاث انهىويت انساخىت  محاضرة

 وانمجمىعاث انهىويت انباردة 

 تمريه عمهى 

 

1.2 
 3.د

3.2 

3 7 

, أسهىب انمحاضرة انتفاعهيّت انىشط

 ,انتعهيم عه طريق حّم انمشكالث

 تمريه عمهى, مادة وظريت 

 االنسجام اللوني  محاضرة
 تمرين

 التضاد اللوني 
 تمرين

 

3.2 
 2.ب

3 8,9 

, أسهىب انمحاضرة انتفاعهيّت انىشط

 ,انتعهيم عه طريق حّم انمشكالث

 تمريه عمهى, مادة وظريت 

 انمىظىر انهىوي محاضرة

 تمريه

 انتجسيم انهىوى

 

1.2 
3.2 

3 10 

, أسهىب انمحاضرة انتفاعهيّت انىشط

 ,انتعهيم عه طريق حّم انمشكالث

 تمريه عمهى, مادة وظريت 

االختبار انثاوي  محاضرة

 اانتحيم انهىوى 

 

 11,12 3 2.ب

, أسهىب انمحاضرة انتفاعهيّت انىشط

 ,انتعهيم عه طريق حّم انمشكالث

 تمريه عمهى, مادة وظريت 

 تمريه عمهى  محاضرة

 تمريه عمهى
1.2 

 3.د
3.2 

3 13,14 

 

, أسهىب انمحاضرة انتفاعهيّت انىشط

 ,انتعهيم عه طريق حّم انمشكالث

 تمريه عمهى, مادة وظريت 

  3 3.2 وهائياالختبار ال محاضرة
15,16 
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 انمراجع 
 

 الكتاب المقرر الرئٌس -
  

 (غٌر منشورة  , أشرف عباس . د, مذكرة خاصة بالخامات والتقنٌات  )
 
 المقررات المساندة  -

 

 (الطبعة االول و جبل عمان , ترجمة د حسام دروٌش , بول هارٌس , غافن امبروز , أساسٌات التصمٌم الجرافٌكً  )

 

 
 

 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول   

 االمتحان الثاني   

 االمتحان الشفهي   

 عرض تقديمي   

 االمتحانى النهائي  50 حسب تقوٌم الجامعً 

 


