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 :وصف المادة

تغطي هذه المادة أهم نظريات التصميم الجرافيكي والحركات التصميمية المعاصرة وتأثرها بالتقنيات الحاسوبية، إضافة إلى 
والمعايير المعتمدة عامة في تقويم العمل الفني  الفنيأهم المنهجيات المتبعة في التصميم قديمًا وحديثًا وأسلوب التحليل 

 فيكي.الجرا
 :أهداف المادة

 

 إلى  ادةهدف المت

اكساب الطالب المهارة المعرفية في مجال النقد الذاتي والموضوعية , و تطوير قدراته التحليلية والنقدية والنظر إلى االعمال -1
 الفنية األخرى. 

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

 مكونات المادة: 

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

جهرا  داترا شرو لعررع االعمراص التصرميمية المنجرزث والمو قرة ---المواد المساندة )أشررةة فيرديوأ أشررةة صروتية    .2

 الطباعية المنجزة محليا وعالمياعلى مواقع االنترنت + مجموعة من الملصقات المطبوعة والتصاميم 

 

 

 

  

 



 

 

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

 

ملفررة اعرردها مرردرد المررادة معتمرردا علررى العديررد مررن المصررادر العلميررة  ---دليللد دراسللة المللادة )(ن و للد(  .4

 والفنية في مجاص االختصاص

 

 + بحوث تقارير(ن و د( دليد الوا بات/ الوظائف، التجارب العلمية .... الخ ) .5

 

 محاضراتأ مناقشاتأ حل مسائلأ مناظرات ... الخ أساليب تدريس المادة:

 العرع    –المناقشة  –))المحاضرة                                         

 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم    .1

 ستوعب الواقع التراكمي لتطور االفكار التصميمية ويطورها بما يخدم اهدافه االنية والمستقبلية. ان يفهم وي -

 

   Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

 القدرة النقدية والتحليلية في التعامل مع االعمال الفنية والتصميمية.   -

 

 ( Communication skillsمع المصادر واألشخاص مهارات االتصال والتواصد األكاديمي ) .3

 يدرس المشكالت التصميمية ويضع الحلول الناجعة لها. -

 القدرة على البحث والتطوير. -

 

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 ة للمصمم ويقومها من حيث الناتج العالقاتي والتركيبي.يحلل االعناصر البنائي -

 يعيد بناء الهيكلية النائية للعمل الفني وفق العملية االستقرائية. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أدوات التقييــــم:

 و/أو مشاريع تقارير و/أو أبحاث قصيرة 

 امتحانات قصيرة 

 وا بات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 تو يع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األوص

 20 االمتحان الثاني

  40 االمتحان النهائي 

التقرررررررارير و/أو األبحررررررراث / الواجبرررررررات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

 األمانة العلمية والتو يق

 التوثيق )مع أمثلة توضيحية( أسلوب 

  سناد الحقوق الفكرية ألصحابها) 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 

 تو يع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع
المادة األساسية والمساندة 

 المطلوب تغطيتها

الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقديمها

 

1 

 

 ما هو التصميم -
 لتصميم الجرافيكي.مجاالت ا –

 وظيفة المصمم الجرافيكي -
 ادواته -

 

 

2 

 

  فهوم االبداعم

 داعيةمراحل العملية االب 
 

3 

 
 داعيالتفكير االب -

 

 

4-5 

 
   نظرية الجزء والكل -الجشطالت

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6-7 

 االمتحان االول

الت التطبيقية في طشجمبادئ ال
 التصميم

 

 

8-9 -10 

 
  النظام السيمولوجي

11-12 

 االمتحان الثاني

تأأيثير االتجاهأأات الفنيأأة الحديثأأة 
 االوب علأأأى التصأأأميم الجرافيكأأأي

 الفن البصري والفن الحركي ارت
 

 

13-14 

 

 -الباوهأأأأأأأأأأاوس -االرت نوفأأأأأأأأأأو
 التجريدية  -التكعيبية

 

 

15- 
مناقشة البحوث المقدمة من  -

 قبل الطلبة.
 

 

  ائـينهااالمتحـــان  16

 

 

 ل ساعة تدريسك حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل

 

 :سياسة الحضور والغياب

 

% من الساعات المقررة للملادة بلدون علمر مرضلي أو قهلري يقبلل  عميلد الكليلة (ذ 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

قبلول العميلد للعلمر، بينملا يمنلع ملن التقلدا لالمتحلان النهلائي وتكلون  يترتب اعتبلار الطاللب منسلحبان ملن الملادة فلي  اللة

 عالمت  في المادة صفران في  الة عدا قبول العميد للعمر المرضي أو القهري.

 

 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب 

ـ نوبلرأ نا انأ 2 .1987أ الكويت: 109أ سلسلة عالم المعرفةأ العملية االبداعية في فن التصويرعبدالحميدأ شاكرأ ـ 1

 .1987: ترجمة فخري خليلأ دار المأمون: حوار الرؤيا

 .1971أ دراسة سايكولوجيةأ دار المعارف بمصرأ القاهرة: االبداع والشخصيةالسيدأ عبدالحليم محمودأ  -3

 .1996صالح. قاسم حسين : سايكولوجيا ادراك الشكل واللون, -4

 .1974أ ترجمة د. فؤاد  كرياأ مطبعة جامعة عين شمسأ القاهرة: لنقد الفنياستولتزأ جيرومأ  -5

 

 لمواقع اإللكترونية  اWebsites  

www.graphical.com 

www.mediapulsetech.com 

www.ammazon.com 
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