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 .التصميم الجرافيكي.... :مـــقسال

 

   2015 / 2014 من العام الجامعي  لالدراسى األو ــــــلالفص

 

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 180350 :رمز المادة 4تصميم جرافيك  الـمــــادة:

 :المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة الثالثةسنة ال:مستوى المادة

 3الساعات المعتمدة:  10:00 - 8:00  حثم :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب األكاديمية الرتبة االسم

 ولالطابق األ113 أستاذ مساعد محسن عالم. د
1-12حثم    

  1,30 : 12,45نر 
Mohssen_allam@yahoo.com    

 

 :وصف المادة

عملية التصميم واالخراج الصحفي وانتاج المطبوعة الصحفية ) جريدة + مجلة ( بدءا من عملياات التصاميم التعرف على  

تااا التاي الطباعياة وتقنياالولي ) اعداد الماكيت ( مرورا بمدارس االخراج الصحفي واالساليب واالسس الصاحفية وانتاااءا باالطر  ا

 تسام في انتاج المطبوعة .

 :أهداف المادة

 تادف المادة إلى

 اكساب الطالب الماارة الذهنية واليدوية في تصميم الصحف والمجالت .  -1 

 . اكساب الطالب الماارة الذهنية واليدوية في تنفيذ التصاميم الصحفية -2

 

 مكونات المادة: 

 اليوجد -ان الكتاب، المؤلف، الجاة الناشرة، سنة النشر(الكتب المقررة: )عنو  .1

جااا  داتاا شاو لعارع االعماال التصاميمية المنجازث والمو قاة ---المواد المساندة )أشارةة فياديو، أشارةة صاوتية(   .2

  نماذج من الصجف المحلية والعربية والعالمية.على مواقع االنترنت + 

 ريات ... الخ القراءات اإلضافية )الكتب ، الدو  .3

ملفااة اعاادها ماادرس المااادة معتماادا علااى العديااد ماان المصااادر العلميااة  ---دلياال دراسااة المااادة )إن وجااد(   .4

 والفنية في مجال االختصاص

 مشروع تصميم مجلة–دليل الواجبات/ الوظائف، التجارب العلمية .... الخ )إن وجد(  .5

 

 



 ائل، مناظرات ... الخمحاضرات، مناقشات، حل مس أساليب تدريس المادة:

 (( التطبيقات العملية -العرع –المناقشة  –))المحاضرة                                         

  Learning outcomesنتائج التعلم 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفام    .1

 اكساب الطالب الماارة المعرفية في مجال االخراج الصحفي . -

 اب الطالب الماارة المعرفية في مجال ةر  ةباعة الصحف والمجالت .اكس -

 

   Cognitive skillsماارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

 .  ةرائق االخرج الصحفيالقدرة النقدية والتحليلية في التعامل مع  -

 ئن الطباعة .اكساب الطالب الماارة المعرفية في مجال التقنيات الطباعية واالةالع على مكا -

 ( Communication skillsماارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  .3

 يدرس المشكالت التصميمية ويضع الحلول الناجعة لاا. -

 .واستكشاف الجديد في مجال االختصاص  القدرة على البحث والتطوير -

 ماارات عملية خاصة بالتخصص والمانة ذات العالقة  4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 

 

  .والخاص بالتصميم الصحفي على جاا  الحاسوب ويطبقه  Adope in design cs2يتعلم الطالب برنامج  -

 

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 لتقاريرتقديم شفوي لألبحاث وا 

 امتحانات فصلية وناائية 

 تو يع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

  40 االمتحان الناائي 

التقاااااااارير و/أو األبحااااااااث / الواجباااااااات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

 

 

 ة والتو يقاألمانة العلمي

 )أسلوب التو يق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقو  الفكرية ألصحاباا 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  



 تو يع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتاا األسبــــــــوع
الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقديماا

 

 األول

 

عناصر العملية االتصالية  - ودورث في المجتمع االتصال

 انواع وسائل االتصال –

 

 

 الثاني

 

 قياساتاا  -انواعاا   –اشكالاا  –الصحافة 

 اسس االخراج الصحفي ) االسس الفنية والصحفية (

 

 

 الثالث

 

 ) االسس الفنية والصحفية (سس االخراج الصحفي أ

 .تصميم الصحيفه الثابت والمتغير

 .التيبوغرافية لرأس الصفحه األولىالعناصر 

 

 

 الرابع
  Adobe in designالتعرف على برنامج 

 وتطبيقاتاا القوائم ( –) األدوات 
 

 

 الخامس

 

 

 برنااااااااااامج بيقاااااااااااتتط التعاااااااااارف علااااااااااىاسااااااااااتكمال 

Adobeindesign  

لكتالوج سياحى مكون من عدة عمل ماكيت يدوى 

 صفحات.

 على كتالوج سياحىمشروع تصميم 

     Adobe in designبرنامج 

 السادس

 

 االمتـحــــــــــــان األول

 Adope inتطبيق الماكيت اليدوى على برنامج 

design   

 

 

 السابع

 

 Adope inإستكمال تطبيق الماكيت اليدوى على برنامج 

design   
 

 الثامن

 

 االنواع (–القياسات  –تصميم المجلة ) غالف المجلة  -

 مجلهتصميم شعار واسم لو إختيار يعليقية تمارين تطب-

  

لكل مجلة خاصه مشروع تصميم 

 Adobe inةالب على برنامج 

design     

 التاسع

 

 

ج االمونت - إنشاء مخططات المونتاج للمطبوعات-

 الملون

 Adobe inعلى برنامج  البدء فى تنفيذ تصميم المجله-

design 

 

 العاشر

 

 لألوفست األلواح الطباعيةاألفالم و 

 قياساتاا ( –نواعاا أ)  

 حميض والعمليات الختاميه لأللواحعمليات الت

 

 متابعة مشروع 

 تصميم المجلة

 الحادي عشر

 

 االمتحــــان الثــــــاني

 تنفيذ تصميم المجله إستكمال
 

 الثاني عشر

 

 جريدثتمارين تطبيقية في تصميم شعار واسم ل

 Adobe inبرنامج على  لجريدثلالصفحة األولى تنفيذ 

design 

لكل جريدث خاصه مشروع تصميم 

 Adobe inةالب على برنامج 

design     

 الثالث عشر

 

 .التصميم الثابت والمتغير في المجالت 

 تنفيذ تصميم الجريدث إستكمال

 

 

 الرابع عشر

 الشبكات الطباعية

  كثافتاا ( –ألوان الطباعه ) مكوناتاا 

التصااوير  –نضاايد االلكترونااي مراحاال ةباعااة المجلااة) الت

 جريدثمتابعة مشروع تصميم ال

 واالنتااء منه



 –تحسيس البليات وعمال البروفاة  –والمونتاج الطباعي 

 الجمع والتكسير . –مرحلة الطبع 

 

 الخامس عشر

 

 

 بتنفيذ تطبيق عملى مراجعة المادة

 استالم مشروع تصميم المجلة -

 يمهوتقوالجريدث 

 السادس عشر

 

    

 متحـــــان الناائـــــياال
 

 

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

 :سياسة الحضور والغياب

 

% من الساعات المقررة للمااةة بان ع عامر مرأا  أ   يارل يقملا  عميان ال لياة    15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

مان المااةة  ا  ةالاة  ماعم اللميان لللامر  بيحماا يمحاد مان التقانل لامتحااع الحياا    ت اعع  يترتب اعتماار الطالاب محساحما  

 عامت     الماةة صفرا     ةالة عنل  معم اللمين لللمر المرأ  أ  القيرل.

 المراجع العلمية للمادة      

 ال تـــــــــــب 

 .1995, القاهرة ,  درويش: فن االخراج الصحفياللبان, شريف  -1

 )ب.ت(’ , ترجمة محسن شاكر عبد العالتصميم الكتاب واخراجه نست , بليدن: ف -2

 .1972، القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية، فن اإلخراج الصحفيأمام، إبراهيم،  -3

 .1974، القاهرة: الايأة المصرية العامة للكتب، إدارة الصحفبطرس، صليب،  -4

 .1986، مصر: مطبعة الوفاء، عالميةتصميم المطبوعات اال صالح، اشرف محمود، -5

 .1984، القاهرة: العربي للنشر والتو يع، الطباعة وتيبوغرافية الصحفصالح، اشرف محمود،  -6

 القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر،. ةباعة الصحف واخراجاا،الصاوي، احمد حسين،  -7

 . 1999، منشورات جامعة قار يونس بنغا ي ،  1ة،  أسس االخراج الصحفيلوحيشي ، كمال عبد الباسط ، ا  -8

 

 

 

  Websitesالمعا د اإلل تر نية  

www.graphical.com 

www.mediapulsetech.com 

www.ammazon.com 

www.alldoctors.net 

www.desktopenexus.com 
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http://www.graphical.com/
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