
 1 

 

 جامعة فيالدلفيا

اآلداب والفنونكلية   

الجرافيكيالتصميم قسم   

2015-2014/ السنة الدراسية األول الفصل الدراسي.  
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

1طباعة   :المــادةن اعنو 180281 :المــادةرقم    

: الثاني مستوى المادة ال يوجد المتطلب السابق و/ أو المرافق:   

(11-9:10)  حثم وقت المحاضرة: ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 الرتبة األكاديمية االسم
 رقم المكتب

كانه مو  

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

 I.T 319 أستاذ مساعد د. سهاد الدوري
(12-11حثم)  

9:30-8:30نر )  
Suhad_aldoori@hotmail.com 

 

 

 :المادةوصف 

طرر لتلترر الطتالط  اررالت رر يتتهت وخا   رر تاي  ررالتالط  اررالتال رر ا وت رر ع ااتااعنرر  تاالط  اررالتال    ررالتالت

تاإج اءتالتط او تتالط  ااالتالع  االتل دهتإث اءتمع فالتام  اوتالطتبتمنتيتلتالتج ابتالفخاالتالط  ااال

 
 

 :المادةأهداف 

تخ االت اانالتان لابتلط  االتاط لتالط  االتال  ا وتمنتي م تتمت -

 إث اءتمع فالتام  اوتالط لبتفيتمج لتالط  االتالادالالتااآللاال -

تالتع هتا ىت وخا تتالط  االتمنتيتلتاا  لتالفخ  انتالع ل اان -

 

 

 مكونات المادة:

 )الكتب )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر 

 

  ط او تتا  االت/تمح ض اتت ظ لالت/ت   ذجتمنتأا  لتن  وال
 

 ججج

 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ(  ندةالمواد المسا( 

ت   ذجت ط اواالت/تانط ا  تتمدمجال

ت

 حيث ينطبق() ةدليل الدراس 

ت
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 2011/ت2010م  وتأن ناالتمنتال  ا تالتخصاصالتمنتيطالت
-- 

 (دااناالتا لالتال خت  ت)حاثتلخط قال اج  تتال لالت 

ت

 
 

 طرق التدريس:

 حل مسائل، مناظرات، وغريها حماضرات، جمموعات نقاش، جمموعات تدريس،
ت

 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 

 منتيتلتح و تتال خ قشالتاال ح ض اتتاالتج  التالفخاال

 

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 

تمنتيتلتال خ ظ اتتاحلتال س ئلتالتيت أ يتفيتشكلت   ذجتمط  االتمح االتا الاال

 

 لشخصية واألكاديمية(مهارات التواصل )ا 

تمنتيتلتمخسقتال   وت)تالط لبت(تامخ قشالتالتو ال ت ايلتق اال

 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

تال   وتك    تا  االتمنتيتلتااشتالع لتط و تل  ا ف ت

 

 أدوات التقييم:

 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

تمنتيتلتلجخالتمنتال ائالتالتدالساالتمش العت حثاالتالتمتذلكت

 

 اختبارات قصيرة 

  تمت شكلت اايتمعتالتدال  تتالع  االتاال ح ض ات

ت

 واجبات دراسية 

لك فتالط لبت  عاتال اج  تتي  التالتيت حت جتإلىتإادا تا ج ازتاعنطحتالط  ااالتاالخ م تت

 ال خت فال

 

 االمتحان النهائي 

 مت   لعتاتم  هتا ىتالخح تالت ليلحد تمنتق لتمج ستالوسمتاالك االتالت

ت

ت

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 

 المشاريع
20 

 100 المجموع
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 مية:التوثيق واألمانة األكادي

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 
 

ك نتال   وتا  االتفاتط بتذلكتاعلتزامت   ا ف تتالط  االتالفخاالتاال  ا  ك لتال ع  لت هتمح ار  ت

ت.اا ل ا  تالودمتل ط لبتامث الت  ضاحاالتلذلك

 

 حقوق الطبع والملكية 

 ت دتا ا  تفنت دالستال   وك نتال   وتا  االتاحو قهتالط عتاال  كاالت ع  تإلىتال ص  اتالتيتلع

 

 تجنب االنتحال 

 ل تج  التالفخاالتل ط لبتااعنت  تلتجخبتاع تح لتف ل   وت عت دتا ىتااشتالع لتالخ  التاالذا اال

 
ت

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

 الدراسيةالواجبات 

وأوقات تسليمها والتقارير   

األساسية والمساندة التي  المواضيع

 ستغطى
 األسبوع

 (1) التعريف بتاريخ الطباعة 

التعرررف علررى انررواع الطباعررة البررارزة مررن  

 خالل اعمال الفنانين العالميين

(2) 

تنفيد عمل فني طبراعي براالبيو واالسرود  

 وعلى خامة الليتولويوم 

(3) 

 (4) من خالل اشكال وعناصر هندسية 

اعررة مررن خررالل االسررط  التعرررف علررى الطب 

 االمتحان األولو المختلفة ) فينوتيب(

(6-5) 

التعرف على تقنيات وخامات الطباعرة مرن  

 اسط  متعددة

(7) 

اختيار موضوع من خالل عناصرر مختلفرة  

 وايجاد  الحلول لتنفيذه

(8) 

 (9-10) سط  متعددةباتنفيذ عمل ملون  

  تنفيذ عمل فني مطبوع باختالف المالمرس 

 المتحان الثانيوا

(12-11) 

/ منظررر بورتريررهتنفيررذ مواضرريع مختلفررة )  

 طبيعي (

(13) 

 (14) تنفيذ عمل فني عالمي ) بتقنيات متنوعة( 

تنفيذ عمل طباعي بإضافة تقنيات متنوعرة  

 واالمتحان النهائي

(16-15) 

  

 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

ااعادا تل    وتلس ايتن اتانتلكلتمح ض وتمنتفئرالتالخ سرانت قاورالتتالط لبتمنتالداانالتهلامعدلتم تلحت جتإ

ت.تتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 )المواظبه( سياسة الدوام
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إذاتغر بتالط لربتأكثر تمرنتامنتمج  عتالس ا تتال ور اوتل  ر  و.تت%(15)عتلس حتل ط لبت  لتغابتأكث تمنت

ا ادتالك اال،تلح متمنتت يتلو  ه   وت انتاذاتم ضيتأاتق منتمج  عتالس ا تتال و اوتل ت%(15)

اتكر نتالغار بت سر بتال ر  تااتأمر تإذالتودمتلتمتح نتالخ  ئيتا عت  ت تاجتهتفيت  ركتال   و) رف ا (،ت

لعذاتق  يتلو  هتا ادتالك االتالتيت طر  تال ر  وت،تلعت ر تمخسرح   تمرنت  ركتال ر  وتا ط رقتا ارالتأحكر مت

ت.تاع سح ب

تت

ت

 عـالمراج

 الكتب

 الناشر وتاريخ النشر المؤلف نالعنوا الرقم

 1982دمشق: جامعة دمشق  السباعي . غسان تقنيات فن الحفر 1

 1990القاهرة: مكتبة ابن سينا  المهدي . عنايات فن الحفر على الخشب 2

 القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب احمد. فتحي فن الجرافيك المصري 3

4 Dry Etching for 

Microelectronics  

Powell. Ronald 

A.ed.               

1984 Amesterdam: North 

Holland                             

5 Word Carving 23 

Ttraditional         

Decorative Pprojrcts    

               

Bridge Water 

Alan                   

1988 Bule Ridge Summif   

 بغداد هيئة المعاهد الفنية حقي . سامي الورقية تقنيات الطباعة 6

 

 تالداال تتالع  اال

3-Word Carving 23 additional, Decorative projects, Bridge water Alan,1988 

Rule Ridge Summit. 

4-Dry Etching for Microelectronics, Powell. Ronald A.ed. Amesterdam: North 

Holland,1984. 

5- Word Carving 23 Traditional Decorative Projects. Bridge Water Alan. Bule 

Ridge Summif. 1988. 

 

6. The Int.Design Year book. Jean Novuel (ed). London: Laurence 

king. 1995> 

7. Graphic Design. Richard Hollis , Thames and Hudson.ت

8. Sing Design Graphics Material Techniques. Sims Mitzi. Thames 

and Hudsonت

9. The Structure of Graphic Design. Andre Jutc. Switzerland: Rotovision 1996 


