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 اثنين وأربعاء
 )نظري( 3الساعات المعتمدة:

 

   عضو هيئة التدريس   

 االسم
 الرتبة

 األكاديمية
 موقعهو رقم المكتب

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

 أستاذ مساعد د. مروان العالن
مبنى تكنولوجيا  313

 المعلومات

 حثم 12-1

11:30-12:30 

 نر

malalan@philadelphia.edu.jo 

 

 :وصف المادة

ةراسااأ مهاظ نار اوت الت ام ظ الكراو لااك لاللرلاوت الت ام م أ المثو ار  لت  رهااو الماوة   هها  تناول ت 

بولتقن وت اللوسلب أ، إضاووأ إلاأ مهاظ المناك اوت المتبثاأ واك الت ام ظ واة مًو للاة  ًو لمساللا التلل ا  ال ناك 

 عومأ وك تقل ظ الثم  ال نك لالكراو لك. لالمثو  ر المثتمة 



 :أهداف المادة

 تهدف المادة إلى 

اكساب الطالب المهارة المعرفية في مجال النقد الذاتي والموضوعية , وتطوير قدراته التحليلية -1

 والنقدية والنظر إلى االعمال الفنية األخرى. 

 الذهنية والتقنية في هذا المجال .تمكين الطالب من حل المشكالت الفنية وتنمية قدراته  -2

 مكونات المادة: 

 اليوجد -الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر(  .1

 المواد المساندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية(   .2

ما  جهاا  داتاا شاو ل ارع االعمااص التصاميمية المنجاوث والمو قاة ع اال مواتا+ االنترنا    مجموعاة  –

 الم صقات المطبوعة والتصاميم الطباعية المنجوة مح يا وعالميا

 القراءات اإلضافية )الكتب ، الدوريات ... الخ   .3

ة اعدها مادر  الماادة م تمادا ع اال ال دياد ما  المصاادر ال  مياة ماد ---دليل دراسة المادة )إن وجد(  .4

 والفنية في مجاص االختصاص

   بحوثتقارير رب ال  مية .... الخ )إن وجد( دليل الواجبات/ الوظائف، التجا .5

  أساليب تدريس المادة:

 محاضرات، مناتشات، حل مسائل، مناظرات ... الخ

 ال رع (( –المناتشة  –))المحاضرة  

  Learning outcomesنتائج التعلم 

  Knowledge and understandingالم رفة والفهم    .1

ي لتطور االفكار التصميمية ويطورها بما يخدم اهدافه االنية ان يفهم ويستوعب الواقع التراكم -

 والمستقبلية. 

   Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

 القدرة النقدية والتحليلية في التعامل مع االعمال الفنية والتصميمية.   -

 ( Communication skillsمهارات االتصاص والتواصل األكاديمي )م+ المصادر واألشخاص  .3

 يدرس المشكالت التصميمية ويضع الحلول الناجعة لها. -

 القدرة على البحث والتطوير. -

 مهارات عم ية خاصة بالتخصص والمهنة ذات ال التة  4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 



 الناتج العالقاتي والتركيبي. يحلل االعناصر البنائية للمصمم ويقومها من حيث -

 ي يد بناء الهيك ية النائية ل  مل الفني وفق ال م ية االستقرائية. -

 أدوات التقييــــم:

 +تقارير و/أو أبحاث تصيرة و/أو مشاري 

 امتحانات تصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فص ية ونهائية 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

  40 االمتحان النهائي 

التقااارير ووأو األبحاااا و الواجبااات و 

 المشاريع و االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أس وب التو يق )م+ أمث ة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبت اد ع  السطو األكاديميPlagiarism  

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 األسبــــــــوع
 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

الوظائف والتقارير 

 ومواعيد تقديمها

 

1 

 

 ما هو التصميم -

 مجاالت التصميم الجرافيكي. –

 وظيفة المصمم الجرافيكي -

 ادواته -

 

 



2 

 

  هوم االبداعفم

 داعيةمراحل العملية االب 
 

  داعيالتفكير االب - 3

   نظرية الجزء والكل -الجشطالت 4-5

6-7 

 االمتحان االول

 الت التطبيقية في التصميمطشجمبادئ ال

 

 

  النظام السيمولوجي 10- 8-9

11-12 

 االمتحان الثاني

يثأأة علأأى التصأأميم تأأيثير االتجاهأأات الفنيأأة الحد

الفأأأأن البصأأأأر  والفأأأأن  ارت االوب الجرافيكأأأأي

 الحركي

 

  التجريدية  -التكعيبية -الباوهاوس -فوواالرت نو 13-14

  مناقشة البحوث المقدمة من قبل الطلبة. - -15

  نهائـيلااالمتحـــان  16

 

 ريسل ساعة تدك حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ال يقل عن ساعتين مقابل

 سياسة الحضور والغياب:

% م  الساعات المقررة ل مادة بدون عذر مرضي أو تهري يقب ا  15ال يسمح ل طالب بالتغيب أكثر م  

عميد الك ية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحباً م  المادة في حالة تبوص ال ميد ل  ذر، بينما يمن+ م  التقاد  

 صفراً في حالة عد  تبوص ال ميد ل  ذر المرضي أو القهري.لالمتحان النهائي وتكون عالمت  في المادة 

 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب 

ـ 2 .1987، الكوي : 109، س س ة عالم الم رفة، ال م ية االبداعية في ف  التصويرعبدالحميد، شاكر، ـ 1

 .1987: ترجمة فخري خ يل، دار المأمون: حوار الرؤيانوب ر، نا ان، 

، دراسة سايكولوجية، دار الم ارف بمصر، القاهرة: االبداع والشخصيةالسيد، عبدالح يم محمود،  -3

1971. 

 .1996صالح. تاسم حسي  : سايكولوجيا ادراك الشكل وال ون, -4

 .1974، ترجمة د. فؤاد  كريا، مطب ة جام ة عي  شمس، القاهرة: النقد الفنيتو، جيرو ، نيستول -5

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.jo&u=http://sixrevisions.com/web_design/gestalt-principles-applied-in-design/&usg=ALkJrhgJdYUHKTnN9aCrVSVTblOQFtH2PQ


 لكترونية  لموات+ اإلاWebsites  

www.graphical.com 

www.mediapulsetech.com 

www.ammazon.com 

 

http://www.graphical.com/
http://www.graphical.com/
http://www.mediapulsetech.com/
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