
  جامعة فيالدلفيا 

  والفنون االداب كلية 

2009/2010/ الجرافيكيقسم التصميم الخطة االسترشادية لطلبة   

 

  الفصل الثاني  الفصل األول

 
 السنة

 اسم المادة   رقم المادة
ساعة 
  معتمدة 

المتطلب 
  السابق

  ادةاسم الم  ادةرقم الم
ساعة 
  معتمدة 

 المتطلب
 السابق

1 لغة انجليزية مهارات 130101 2مهارات لغة انجليزية  130102 - 3   3 130101 
1مهارات لغة عربية  110101  - 3 مادة جامعة اختياري - - 3 

 - 3 تربية وطنية 111101 - 3 مهارات حاسوب 750111

 -- 3 مادة كلية اجبارية -- - 3 مبادئ الرسم والمنظور 180132

1تصميم جرافيك  180221 - 3 أسس التصميم 180122  3 180122 

 180132 3 تقنيات الرسم والتلوين 180231 - 3 نظرية اللون وتطبيقاتها 180130

 
 
 

 األولى

 18 عدد الساعات الكلية  18 عدد الساعات الكلية 
 -- 3 مادة جامعة اختياري -- -- 3 علوم العسكرية 111100

 -- 3  االتصالمدخل إلى علم 111140 -- 3 مناهج البحث 111160
 -- 3 نقد فني 180432 -- 3 ثقافة جمالية 180360
1تاريخ فن  180113 2تاريخ فن  180211 -- 3   3 180113 
 -- 3 اختياري قسم -- --- 3 اختياري قسم -

2تصميم جرافيك 180322  -- 3 كلية اختياري -- 180221 3 

 
 

 الثانية 

 18 عدد الساعات الكلية  18 عدد الساعات الكلية 
 -- 3 الفن االسالمي 180313 --- 3 فن الخطابة والحوار 110113

 -- 3 تيبوغرافيا 180352 --- 3 تاريخ التصميم 180214
1طباعة  180281  -- 3 تقنيات طباعة 180383 --- 3 
 -- 3 نظريات ومنهجيات التصميم 180415 -- 3 علم الجمال 180390
3تصميم جرافيك  180324 4تصميم جرافيك  180424 180322 3   3 180324 
1تقنيات التصميم بالحاسوب 180341  -- 3 فن الخطابة والحوار 110111 --- 3 

 الثالثة 

 18 عدد الساعات الكلية  18 عدد الساعات الكلية 
2تقنيات التصميم بالحاسوب 180442 180424   1رسوم متحركة  180443   3 180341 

  3 تصوير ضوئي 180133 -- 3  وممارسةخامات وكميات 180381

  3  مشروع بحث 180463 -- 3 دراسات وبحث المشروع 180365

  3 مادة جامعية اختيارية -- -- 3 مادة اختيارية قسم --

     -- 3 مادة جامعية اختيارية --
        

 الرابعة

 12 عدد الساعات الكلية  15 عدد الساعات الكلية 

 

 

  :خالصة

   ساعة معتمدة27/   مواد 9لجامعة متطلبات ا •

  ساعة معتمدة24/    مواد 8متطلبات الكلية  •

  ساعة84/     مادة 28متطلبات القسم  •

  ـــــــــــــــــــــــــ

   ساعة معتمدة135/      مادة 45         المجموع 

 

 

 


