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 جامعة فيالدلفيا

 

 : اآلداب والفنونةــكليال

 

 التصميم الجرافيكي والداخلي :مـــقسال

 

 2015/ 2014من العام الجامعي  االول ــــــل:  الفص

 

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 180472:رمز المادة سيكولوجية وسوسيولجية التصميم الـمــــادة:

 ---:     المرافقة المتطلبات السابقة أو ة الرابعةمستوى المادة: السن

 3الساعات المعتمدة: 12:45-11:15نر  :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب ة األكاديميةالرتب االسم

 الطابق األول113 أستاذ مساعد د. محسن عالم
  1-12حثم 

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

 

 :وصف المادة

تتناول هذه المادة االسس الخاصة باالدراك البصري لدى االنسان وعالقاتها بالتصميم الجرافيكي، كما تغطى تأثير السلوك 

وان وغيرها من االجتماعي والعادات والتقاليد على المصمم الجرافيكي والداخلي، كالرموز والشعارات والعبارات واالل

 العناصر ذات الدالالت واالشارات المختلفة..

 

 :أهداف المادة

تعريف الطالب بمفهوم الجمال وسيكولوجية الشكل وادراكه وعالقة القيم االجتماعية والبيئية بالقيم الجمالية  .1

 والنفسية.

 اعداد المصمم الجيد. فياالستفادة مما سبق  .2

 مكونات المادة: 

 المصادر المواد المخلصة من -

 دوسية من اعداد استاذ المادة, -

 

 

 محاضرات، مناقشات أساليب تدريس المادة:
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  Learning outcomesنتائج التعلم 

 معرفة وفهم مهارات االدراك واالتصال وأنواع القيم الجمالية العملية االيجابية والسلبية. -

 

 أدوات التقييــــم:

 .تقارير أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 نات قصيرة.امتحا 

 .واجبات 

 .تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 .امتحانات فصلية ونهائية 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

التقارير أو األبحاث / الواجبات / المشاريع 

 يرة  / االمتحانات القص

20 

 100 المجموع

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع
تقارير ومواعيد الوظائف وال

 تقديمها

 

 األول
  اإلدراك -علم النفس 

 الثاني

 دور الحواس في اإلدراك: 

 الحواس الخارجية. 

 الحواس الداخلية. 

 
-  

 

 الثالث
سيكولوجية الشكل واأللوان  - التصميم قيم

 فى التصميم

تكليف الطالب بالبحث فى 

  نفسية لأللوانال اتالتأثير
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 الرابع
سوسيولجية    –قيم االشكال -الشكل وادراكه

 الشكل
 

 الخامس

 العوامل المؤثرة في اإلدراك: 

 العوامل الذاتية: 

 استعدادات الفرد الفسيولوجية والعقلية. 

 الخبرة السابقة للفرد. 

 األلفة

 

 السادس

 

 االنتباه. 

 التوقع أو التهيؤ الذهني. 

 الحالة النفسية الراهنة والدائمة.

الطالب بالبحث فى  تكليف

  سيكولوجية طوابع البريد.

 السابع
 

 االمتحان االول
 

 الثامن

 العوامل الموضوعية: 

 توافر شروط انتقال المثير. 

 الصيغة الكلية والكل والجزء. 

 الشكل واألرضية. 

 

 

 التاسع
عوامااال االتصاااال أو  -التقاااارب  -التشاااابه

 -عامااااال اإل ااااا ق  -الساااااياق والشااااامول

 االستمرار.

 

 نظرية الجمال في فن التصميم العاشر

تكليف الطالب بالبحث فى 

سيكولوجية العمالت 

 الورقيه.

  واإلتصال  اإلبداع الحادي عشر

 الثاني عشر
 االمتحان الثاني -

 انواع القيم  –التعبير 
 

 الثالث عشر

 الخداع البصري: 

 خداع األطوال والمسافات. 

 خداع تشويه الزوايا. 

 .خداع الشكل

  

تكليف الطالب بالبحث فى 

سيكولوجية التصميم 

 الداخلى

 الرابع عشر

 خداع األشكال الغامضة. 

 خداع تقدير الحجم. 

 خداع المستحي ت. 

 

 

 الخامس عشر
التمثيل الحرفي والتمثيل  - التمثيل والمحاكاة

 االنفعالي
 

  االمتحان النهائي السادس عشر



 4 

 

 

 

 طالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريسحجم العمل الملقى على عاتق ال

 

 :سياسة الحضور والغياب

 

% من الساعات المقررة للماادة بادون عاذر مرضاي أو قهاري يقبلاه عمياد الكلياة إ  15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

قاد  ل متحاان النهاائي وتكاون يترتب اعتباار الطالاب منساحبان مان الماادة فاي بالاة قباول العمياد للعاذرن بينماا يمناع مان الت

 ع مته في المادة صفران في بالة عد  قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 

 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب 

 علم النفس وتطبيقاته التربوية واالجتماعية، عبد علي الجسماني. .1

 علم النفس التربوي، فؤاد ابو حطب. .2

 نفسي والتربوي، رمزية الغريبالتقويم والقياس ال .3

 علم النفس التريوي، احمد زكي صالح. .4

 وسائل االتصال واسسها النفسية والتربوية، عبد الحافظ محمد سالمة. .5

 سيكولوجية التعلم والنظريات التعليم، جابر عبد الحميد .6

 علم النفس والتعليم / مترجم، ماكفارلند .7

 ويعلم النفس ومشكالت الفرد، عبد الرحمن العيس .8

 سيكلولوجية االبداع، عبد الرحمن العيسوي. .9

 


