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 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 180341:رمز المادة 1تقنيات التصميم بالحاسوب الـمــــادة:

 ( 2)تصميم جرافيك : ابقة أو المرافقةالمتطلبات الس ثالثهمستوى المادة:

 عملي(  4نظري ،1) 3الساعات المعتمدة:  (حثم) 10-8:10: موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب ة األكاديميةالرتب االسم

. فيصل د

 العمري
 استاذ مساعد

 تكنولوجيا المعلومات

318 

1-12 حثم:  

 1:45-12:45نر: 

fomari@philadelphia.edu.jo 
     colorise@yahoo.com 

 :وصف المادة

تهدف هذه المادة إلى تدريب الطالبب لىبى مجياتبال الوا بلم الم بتبم مبتبمتا الاجامتبب نهمبا مج بايا  

Illustrator- Photoshop  Adobe    يع البجكتز لىى تقنتبال اددنال نادنايبج الم بى بم نيبدك ايةا تبم

اد ب ادة ينها م  لمىتال البتمتا الم بى م يع اججاء تمارين ثنائ  نثالثتم ادمعاد تمثل البقنتال الم بى م م  

 البج اياتن.

 :أهداف المادة

 قبل معالجتها التقنية باستخدام الحاسوب اكساب الطالب بعض المهارات اليدوية التشكيلية للتصميمات  -

اكساب الطالب القدرة على التصميم بتوظيف الحاسوب وبرامجهه الجرافيكيهة مهن خهالل كدرام كامهل لمسهار عمليهة التصهميم  -

 النتاج تصميمات جرافيكية ترتكز على ابعاد فنية واتصالية.

 مكونات المادة: 

 ف، الجهة الناشرة، سنة النشر(.  الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤل1

 ورقات نظرية شارحه االساليب االنتاج الطباعي عامة وطباعة االوفست خاصة. ةتقديم عد 

 (المواد المساندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية(  .2

 ودور النشر. لزيارة ميدانية لمطبعة 

 محاضرات، مناقشات، حل مسائل، مناظرات ... الخ أساليب تدريس المادة:

  Learning outcomesج التعلم نتائ

  Knowledge and understanding.  المعرفة والفهم  1

  ابعاد التصميم وايجابياته وسلبياته الفنية واالتصالية وذلك من خالل التصميمات المقدمة.فهم 
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 التعرف على تقنيات تنفيذ التصميم في االنتاج الكمي 

   Cognitive skills. مهارات اإلدرام ومحاكاة األفكار  2

 

 

 

 

 كدرام عملية التصميم من خالل الحاسب االلي وكيفية السعي الصباغ التصميمات فكرة مبتكرة النجاح البعد االتصالي

 ( Communication skills. مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص 3

مهن اشهكال وعناصهر بعديهة ومعلومهات تفيهد فهي انجهاح  للتصهميم Dataوالوصول كلهى  اكساب الطالب القدرة على البحث

 التصميم.

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 

 دوات التقييــــم:

 تقاريج ن/أن أمواث قتتجة ن/أن يشاريع 

 ايبوا ال قتتجة 

 ناجبال 

 مواث نالبقاريجتقديا ش لي لأل 

 ايبوا ال متىتم ن هائتم 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

التقهههههههارير وحأو األبحههههههها  ح الواجبهههههههات ح 

 المشاريع ح االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

 

 العلمية والتوثيقاألمانة 

 )أ ىلم البلثتق )يع أيثىم تلضتوتم 

  إ ناد الوقلق ال ةجيم ألصوامها 

   ادمبعاد لن السطل األكاديمPlagiarism  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع
الوظائف والتقارير 

 ومواعيد تقديمها

 

 األول

التصميم من خالل استعراض مجال التصميم الجرافيكي شرح مفهوم  -

 عامة وتصميم المطبوعات خاصة

توضيح ايجابيات توظيف الحاسب االلي وبرامج الجرافيك في عملية  -

 التصميم وما بعدها من انتاج للتصميمات

تدنين يالحظال 

 مقط

 Illustratorشرح ادوات برنامج التصميم  الثاني
دنين يالحظال ت

 مقط

 Illustratorشرح اوامر برنامج التصميم  الثالث
تدنين يالحظال 

 مقط

 Illustratorشرح اوامر برنامج التصميم  الرابع
تدنين يالحظال 

 مقط

  اجراء تمارين وتوضيح تنفيذها للطلبة الخامس

 السادس

 
 قيام الطلبة بتنفيذ تمارين تحت اشراف مدرس المادة

لمفردات  اعداد تمارين

جرافيكية تتناسب مع 

ي التقني الذي المستو

 وصلوا اليه

  ايبوان لمى  تطبتق  ياجك خالل يواضجتتن السابع

 عمل تصاميم العالنات  تحليل تصاميم عالمية فنيا وتقنيا الثامن

 التاسع

اعداد الصور والرسوم  االعداد الفكار تصميمية متنوعة وتدوين مالحظات لخطة عملها

ابات الخاصة والكت

 بتصمي االعالن

 العاشر
جمع معلومات عن  مناقشة اعمال ضمن مسابقات عالمية

 مسابقات وافكار عالمية

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني
  ايبوان لمى  تطبتق  ياجك خالل يواضجتتن

  دراسة حالة تصميمية محلية وايجاد حلول لمشاكل قائمة فيها الثاني عشر
 تصوير وجمع معلومات

 عن حملة اعالنية معينة

 الثالث عشر
اعادة تصميم لحملة اعالنية قائمة او تصاميم خاصة بمؤسسة 

 حكومية
تحليل تلك التصاميم 

 وكتابة تقرير

  مناقشة التصاميم الجديدة وتعديالتها  الرابع عشر

 الخامس عشر

امتحان تجريبي 

 )اختياري(

طالب في التحليل وكافة التصميمات مع اشرام ال مراجعة المادة -

والتوصيف لتاكيد مفهوم عملية التصميم بابعاده الفنية وااليصالية 

 واكسابهم قدرات فكرية وابداعية

 



 السادس عشر

 االمتحان النهائي
  ايبوان لمى  تطبتق  ياجك خالل يواضجتتن

 

 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس

 :سة الحضور والغيابسيا

 

% ين السالال المقجرة لىمبادة مبدنن لبذر يجضب  أن قهبجي يقبىب  لمتبد الةىتبم إ  15د يسمح لىطالب مالبغتب أكثج ين 

يبجتب البببار الطالبب ينسبوبان يبن المبادة مب  حالبم قببلل العمتبد لىعبذرن متنمبا يمنبع يبن البقبدا لاليبوبان النهبائ  نتةبلن 

 م  حالم لدا قبلل العمتد لىعذر المجض  أن القهجي.لاليب  م  المادة ص جان 

 المراجع العلمية للمادة      

1. creative Advertising . ideas ant techniques from the world`s best campaigns, Mario 

Pricken, Thames & Hdusom, 2008 

2. A technique for producing Ideas, James Webb Young, McGraw-Hill, 2003 

3. How to get Idea, Jack Foster, Berrett-Koehler Publishers, Inc, 2007  

4. Creativity for graphic designer, Mark Oldach, North Light Books.1995 

 

 

 

   الملاقع اإللةبجن تمWebsites  

www.icograda.com 

www.adsoftheworld.co 

http://mediame.com/adblogarabia/ 

http://eulda.com/ 

http://www.aiga.org/ 

http://www.typo.cz/ 

http://www.identity.su/ 
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