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 جامعة فيالدلفيا

 : .اآلداب والفنونةــكليال

 

 التصميم الجرافيكي. :مـــقسال

 2015/2014من العام الجامعي  األولالفصل 
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

قنيات تصميم ت:المــادةعنون 

(2بالحاسوب )  
  180442:المــادةرقم 

رابعهسنة  :مستوى المادة ( 1يات تصميم بالحاسوب )تقن: المتطلبات السابقة أو المرافقة   

12-10:10 حثموقت المحاضرة: عملي( 4نظري 1) 3عدد الساعات المعتمدة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
كانه مو رقم المكتب  

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

 استاذ مساعد د. فيصل العمري
 تكنولوجيا المعلومات

318 

1-12 حثم:  

1:45-12:45نر:   

fomari@philadelphia.edu.jo 

colorise@yahoo.com 
 

 :المادةوصف 

 Adobeتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالتقنيات المتقدمة في برامج الجرافيك

PhotoShop , Adobe Illustrator  النهائي لتلك البرامج سواء كانت ، والمتعلقة بالمخرج

للعمل الطباعي او العمل المتحرك ، مع اعداد تصاميم مختلفة ومتقدمة تقنياً وفكرياً واعدادها 

 بشكل نهائي يتناسب من المخرج الذي صممت من اجله.
 

 :المادةأهداف 

 :أهداف المادة

 لجرافيكي مع توضيح تقنيات الطباعة إثراء خبرة الطالب من خالل استخدام التقنيات المختلفة للتصميم ا

 وتحويل التصميم إلى المطبوع.

 . تطوير قدرات الطالب العملية والنظرية واإلبداعية في تقنيات التصميم بأنواعها المتعددة 

 ججالكتب )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر(

mailto:fomari@philadelphia.edu.jo
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 لكي تترسخ المعلومات لديهم المادة عملية وتطبيقية تتم من خالل الشرح والتطبيق المباشر للطلبة

 ويمكن الرجوع الى الدليل المرافق مع البرنامج لتعزيز بعض المعلومات او تاكيدها .

 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ(  المواد المساندة( 

ستعانة بعينات من واقع الطالب وتطبيقها مباشرة ويتم اختيار هذه العينات بناًء على المستوى يمكن اال

الذي يصل اليه الطالب ويمكن االستعانة ببعض التمارين التي تنشر من خالل شبكة االنترنت الخاصة 

 بالبرامج او بالمحترفين الذين يتقنون تلك البرامج .

  (دراسية ودليل المختبر )حيث ينطبقالواجبات الدليل 

 سليمها .عمل جدول يتم فيه تحديد مواضيع الواجبات وتاريخ مناقشتها مع الطالب وت
 

 طرق التدريس:

 محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها
 

 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 

فيما يتعلق  التصميم توظيفها فيل Illustrator and Photoshopبرنامج  الجوانب المتقدمة في فهم -1

 بالعمل الطباعي

   ة تقنية تنفيذ التصميمومعرفمهارات اإلدراك  -2

 تصور الشكل النهائي للتصميم سواء كان كتاب او مجلة او عبوات تغليف -3

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 

للتصااميم ماان اشااكال وعناصاار بعديااة  Dataاكساااب الطالااب القاادرة علااى البحااث والوصااول إلااى 

 ومعلومات تفيد في انجاح التصميم.

 تواصل )الشخصية واألكاديمية(مهارات ال 

لكي يتمكن من استيعاب ال بد من استيعاب الطالب بناًء عل امكانياته العقلية والثقافية والتعامل معه 

 المحتوى االكاديمي للمادة وتحقيق اهدافها 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

هنااة التصااميم او فااي المجااال االكاااديمي يااتم االسااتفاد ماان الخباارات العمليااة سااواء فااي مجااال العماال بم

 وتشخيرها بما يخدم مصلحة الطالب .

 أدوات التقييم:

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

 .تمارين عملية اثناء المحاضرة 

 اختبارات قصيرة 

يتابع ما درساه  يتم سؤال الطالب اثناء المحاضرة بالمحتوى الذي تم شرحه سابقاً للتاكد من ان الطالب

 ومن جهة اخرى لتذكيره بالمعلومات وتعزيزها لديه
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 واجبات دراسية 

 يقوم الطالب باجراء تمارين شاملة ومختلفة في المنزل وذلك لترسيخ معلوماته وتطبيقهاا بشاكل متقادم

 بما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس

 االمتحان النهائي 

محاضرة ويكاون عملياا وشاامالً علاى محاضارتين ويكاون موضاوع يتم اجراء االمتحان النهائي في ال

 االمتحان ذو شقين لكي تكون هناك شمولية في تغطية مفردات المادة .

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

قصيرة/الواجبات الدراسية/ التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات ال

 المشاريع
20 

 100 المجموع

 

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

يتعلم الطالب ان اي معلومة يحصل عليها ال بد ان يوثقها وذلك بذكر اسام المؤلاف وعناوان الكتااب او 

مصادر مطبوعااً وان كاان غيار ذلاك ال باد مان المقال ودار النشر وسنة النشر ورقم الصفحة ان كان ال

 ذكر مصدره .

 حقوق الطبع والملكية 

يتعلم الطالب ان عملية الحصول على اياة معلوماة او اي ماادة ال باد ومان اخاذ موافقاة صااحبها ساواء 

 كان مؤلفاً او دار نشر هذا في حالة وجود ما ينص عل ذلك الن بعض المصادر متاحة وبدون قيود .

 حالتجنب االنت 

 يتعلم الطالب بان اي معلومة يقدمها ليست من نتاجه ال بد وان ينسبها لصاحبها .

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 

األساسية والمساندة  المواضيع الدراسيةالواجبات   األسبوع
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وأوقات تسليمها والتقارير   التي ستغطى 

شرح مفهوم التصميم من خالل  - تدوين مالحظات فقط

استعراض مجال التصميم الجرافيكي عامة 

 وتصميم المطبوعات خاصة

توضيح ايجابيات توظيف الحاسب االلي  -

وبرامج الجرافيك في عملية التصميم وما 

 بعدها من انتاج للتصميمات

(1) 

عرض لالشكال الفنية للتصميمات  تدوين مالحظات فقط

واهمها: البريد الجرافيكية المطبوعة 

المباشر، اعالنات الطرق، البوستر، 

 االعالن الصحفي... الخ

(2) 

شرح المعايير الفنية الخاصة بتصميم  - تدوين مالحظات فقط

بكل شكل من االشكال السابقة ) مع 

 التدريب العملي(

(3) 

متقدم بالفكرة اجراء تصميم 

 والتقنية

استكمال شرح المعايير الفنية الخاصة 

يم كل شكل من االشكال السابقة ) مع لتصم

 التدريب العملي بتوظيف الحاسب األلي (

(4) 

عمل تصميم مع التركيز 

 على المواصفات الفنية

توضيح اهمية المعالجات الجرافيكية)  -

يدوياً والكترونياً( الصباغ التصميمات 

 سمات ابتكارية

(5) 

امتحان عملي تطبيقي يجرى  

 خالل محاضرتين

(6) 

متحان األولاال  

عمل تصميم بروشور مع 

التركيز على جوانب قضايا 

 العمل الطباعي

شرح مسار عملية التصميم -

 بالحاسوب وتشمل:

موضوع التصميم، الشكل الفني  -

للتصميم، االفكار والجوانب 

االبداعية للتصميم وذلك مع 

 التطبيق بالحاسب اآللي

(7) 

التصميمات شرح اساليب طباعة  - تدوين مالحظات فقط

الجرافيكية واعداد االسطح 

 الطباعية 

زيارة ميدانية الحدى دور النشر  -

والطباعة للتعرف على مراحل 

 وأساليب الطباعة..

(8) 

تطبيقات عملية للتصميم  

بالحاسوب لالشكال الفنية 

السابقة ) مع التوجيه والشرح (. 

 مع طباعة التصميمات المختارة

(9) 

طبيقات عملية للتصميم ت تدوين مالحظات فقط

بالحاسوب لالشكال الفنية 

السابقة ) مع التوجيه والشرح (. 

(10) 
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 مع طباعة التصميمات المختارة

امتحان عملي تطبيقي يجرى  

 خالل محاضرتين

(11) 

 االمتحان الثاني

استكمال تطبيقات عملية التصميم  عمل تصميم للوحة اعالنية

لكافة  بالحاسوب مع تنوع االشكال الفنية

 الطالب مع التوجيه والشرح والتحليل. 

(12) 

استكمال تطبيقات عملية التصميم  

بالحاسوب مع تنوع االشكال الفنية لكافة 

 الطالب مع التوجيه والشرح والتحليل

(13) 

عمل تصميم غير تقليدي يتم 

من خالله تصميم قالب 

 خاص

 

استكمال تطبيقات عملية التصميم 

الشكال الفنية لكافة بالحاسوب مع تنوع ا

. الطالب مع التوجيه والشرح والتحليل

 وطباعة عينات مختارة

(14) 

مراجعة المادة وكافة التصميمات مع  - 

اشراك الطالب في التحليل والتوصيف 

لتاكيد مفهوم عملية التصميم بابعاده الفنية 

وااليصالية واكسابهم قدرات فكرية 

 وابداعية

(15) 

نموذج امتحان 

اري()اختي  

امتحان عملي تطبيقي يجرى  

 خالل محاضرتين

(16) 

 االمتحان النهائي

 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

 الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة هليمعدل ما يحتاج إ

                  اسبوع( 16وعلى مدار الفصل )

 لمواظبه()ا سياسة الدوام

إذا غااب الطالاب أكثار مان و%( من مجموع الساعات المقررة للماادة. 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

عميد الكلياة، يحارم مان التقادم  مادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله%( من مجموع الساعات المقررة لل15)

كان الغياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبله  اأما إذلالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)صفراً(، 

 .عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب
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 عـالمراج

 

 الكتب

 

1-Graphis poster annual, Pedersen,B. Martin New York: Graphis Inc., 2003 

2-New masters of poster design: poster design for the next century , Foster,John , 

Massachusetts: Rockport Publishers, 2006 

3-Poster art : innovation in poster design  , Rivers,Charlotte,    

 المواقع االلكترونية

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/ 

 

http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/19457/PAUTHOR/Pedersen?KEYSEARCH&DISPLAY=AUTHORS+
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/19457/PAUTHOR/Foster?KEYSEARCH&DISPLAY=AUTHORS+
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/19457/PAUTHOR/Rivers?KEYSEARCH&DISPLAY=AUTHORS+
http://www.icograda.com/
http://www.icograda.com/
http://www.adsoftheworld.co/
http://www.adsoftheworld.co/
http://mediame.com/adblogarabia/
http://eulda.com/
http://www.aiga.org/
http://www.typo.cz/
http://www.identity.su/

