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 180214: ر�< ا���دة ا� ���� /�ر,=: ا�ـ�ــــ�دة

�ا��	وا/ ا�� �G�0ت ا����E	 أو ا��B�C: �� �ى ا���دة�� :.��,� 

�ةH�I��.ة   /� :11.15 -12.45��J. ا� 
� 3: ا����Jت ا�

  

   �QJ ه�O	 ا� .ر,+  

�Rا� 
 	G/�ا�

	�� اTآ�د,

 U ��ر�V ا�

W
V��و 

ا����Jت 

	�G �� ا�
�Bو� ��Xا .,�Gا� 
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  :وab ا���دة

ة تاريخ التصميم نشأته ونطوره، عربياً وعالمياً وبيان أهم التقنيات واالبتكارات فـي             مراجع
 الذي يعود إلى عهـود قديمـة         في هذا المساق يدرس الطالب تاريخ فنون الجرافيك       . مجال التصميم 

 عام مرورا بتاريخ المخطوطات ورسومها ثم الطباعة بمفهومها الحديث من طباعة غـائرة  كمفهوم

الـذين عملـوا     ومسطحة والتعرف على أسماء الفنانين وأعمالهم في الحركات الفنية المختلفةوبارزة
كذلك التأكيـد   بالتخصص وكذلك دراسة أسماء ومصطلحات التخصص وصوال إلى عصر الكمبيوتر

 إلى التاريخ االجتمـاعي لهـذه   على عالقة الفنون التطبيقية بالفنون الجميلة من النواحي التقنية إضافة
  المعاصر العهود وتأثير هذه اللغة البصرية على مشاكل التصميم

  :أه.اف ا���دة

تدعم المساق يهدف المساق الى تعريف الطلبة بالمراحل التاريخية لكل ما يتعلق بالتصميم الطباعي 
  .  والتاريخيةالفنيةوسائط اعالمية مختلفة تتجمع لتقدم للطالب دراسة يتعرف خاللها على المفاهيم 

  

  



  : ����Bت ا���دة

�ان ا	��ب، ا	��	�، ا	��� ا	����ة، ��� ا	���: (ا	�� ا	���رة.  1�� 

 	G ��  ���در و��ا�d �$ ا�

�ض �R,.ات) أ��'� *$ (�، أ��'� &�%$�(ا	��اد ا	�"�! ة .  2J   

6��8 �56�7 *$4د	3$�  ا	2 ... ا	�� ، ا	 ور(�ت (ا	��اءات ا.-�*$� .  3  

��دا f�J ا���اد ) إن و7 ( ا	��دة د	$: درا��.  4 Jا��  ا����در  �	 �$ gا�

  ا	���ر(A ا	�5<$�  ) إن و7 (ا	2 .... ا	�@�?�، ا	���رب ا	5<�$� / د	$: ا	�ا�87ت.  5

�ات :أU���R /.ر,+ ا���دةh��� ،!j��� !k ،ت�lV��� ،ات�H�I�  ...=ا�  

�اتH�I� �m �/ا�.ا 	n�R�E  

Bو !��I/و 	lV���ض و/�.,� و�J.�  

  ��
   oj� BLearning outcomes ا� 

1  .  B�3	�5*� وا�	اKnowledge and understanding   

   �$ �1ل دراR	 ا��اdV و��Iو�	 ا� �b! ا�f آ! �.,.-

�ر  . 2*Rآ�ة ا�T6��6رات ا.دراك وCognitive skills    

�ض �IEث �$ �B��GR �� هtا ا����قJ ��  

  ) 6Communication skills_ ا	��Zدر وا�R^�ص (�د(�\ ��6رات ا]%�Zل وا	��ا&: اRآ. 3

����lVت وا� �Iور ���� ,wg ا���دة وا��اء ا���. ا�����   

4�b45	ذات ا ����	وا dZ^�	�e �&�f �$>��    ��6رات 

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills)  

- 	���
��! ا��IGث ا� � /��J. �� ز,�دة ا�J�IGا� 	E� آ 	وآ���  
  

  :أدوات ا� ���ــــ�

  أو ��6ر(_/أو أ�Teث Zb$�ة و/%��ر(� و •

  ا�T�6!�ت Zb$�ة •

  وا�87ت •

3�ي 	�Tehث وا	���ر(� •� B) �%  

  ا�T�6!�ت *Z<$� و!��?$� •

 /�ز,d ا�
���ت f�J أدوات ا� ����

 ا�.ر�	 أدوات ا� ����

 20 ا�� �Iن اTول

�B�Cن ا��I �20 ا� 

 �jن ا�����I �50 ا�	��J  

 10 ا��ا��Gت 

��ع�� 100 ا�



��	 وا� �����
 اT��B	 ا�

•  j$k��-$T$�(أ�<�ب ا	�% �>l66_ أ(  

•  ��e�T&R �)��ق ا	3�T	إ���د ا  

� اRآ�د(�\  •n"	ا A�   Plagiarismا]e��5د 

�R! ا�.را�ا�� f�J دة�� /�ز,d ا�
  

  

 اGRTــــــــ�ع
B���.ة ا����0ب ا���دة ا�R�RT	 وا�

�� �0�/ 
 .�Jا��و �ا��aj�h وا� ��ر,

���,.�/ 

  

 اTول

$J 	��J 	�.��  ���  ا� �

عالقة التصميم الجرافيكي  في       * 

  الفن التشكيلي
11/10/009 

�B�C������0ر ������$    ا�/ $����J 	������g,ة /�رt����GB
�ا����� 18/10/009  ا� ���� ا�

���Cا� 

 �� V�Jو 	راس ا����.�ا�
�ا�������� ا�� ��E  

  ����	ا� * 
 *	,�  ا� ���

1/11/009 

dEا�  ا��J�G0B	*  ا�
 *	��G� �� 8/11/009 ا�

+��gا�  *	���,�  ا��
���/�<م* E15/11/009 ا��� 

  ا���دس

 

���� ا�� ����Iن   ��Hو 	���E� ر,= ا�����/
  ا�ول

��ر,	 * ��  ا�
 

22/11/009 

dEا���   

 ا�� �Iن ا�ول

  ا����و�����	  * 
 *�E�
�ف ا�I29/11/009  ا� 

��Cا�$ 

 *	J�G0ر,= ا��/  
 *	�B�0اRا�1 �م ا�  
* +,�E�  /�ر,= J�Gn	 ا�� 
 )ا��Gرزة( 

6/12/009 

dR� ا� 
�������R ( /������ر,= ا������J�G0	 ا���������tة 

$,��R(  
 /�ر,= J�Gn	 ا�و���* 

13/12/009 

�m�
  ا�

  

  

 

	�J�G0ا���0ح ا� 	J��b =,ر�/  
 ��Iاف( ا����Cا���(  
Ulgا�  

�B>ا� 
20/12/009 

  
  
  
  
  
  



�lJ دي�Iا�  

�B�Cن ا��I �ا� 

� و�$ GIا� 	J��b =,ر�/
�B�Cن ا��I �ا� ����H  27/11/009 

�lJ �B�Cا��رق  ا� 	J��b =,3/1/010  /�ر 

�lJ ���C� 
  /�ر,= ا���J�G0ت

  ��ف ا�� �ب
  ا�
��	 ا� ��ر,	 

10/1/010 

�lJ dEا�  ا����� ا�
  ا��Jن

17/1/010 

�lJ +��gا�  

 �G,��ا� �Iن /

 )ا1 ��ري(

	lV���ر �ا����  

24/1/010 

�lJ ا���دس  

�jن ا�����I �ا� 

  ا� �Iن
31/1/010 

 

  

U��0ا� �/�J f�J f����! ا�
�� ا�k :+,ر./ 	J�R !آ !E��� $� J�R $J !�, � �� 

  
  :R��R	 ا��QIر وا����ب

  

       A6 �lأآ �$u�	�e �	�n>	 v�") [15 %      $�� x>8�) ي��b ر �6-\ أوy�A6 ا	"���ت ا	���رة 	<��دة e ون 
8�ل ا	  $�5	y5>ر، Az6 _z��) ���$e ا	��z م 	�zT�64ن              اb �	�| \* دة��	ا A6 �ً8T"�6 �	�n	�8ر ا��<$� إذ (��%� ا	

8�ل ا	  $�5	y5>ر ا	��-\ أو ا	���يb م ��ن �x�64 *\ ا	��دة &�3ًا *\ |�	�   .ا	���?\ و%
  

��دة      �� 	���
�ا�d ا��  ا�

  ا	�ـــــــــــ� •

 ر وتاريخ النشرالناش المؤلف العنوان
Graphic Design A Concise history  Richard Hollis Thames and Hudsom Ltd. London .1997 

A History of Graphic Design Philip B. Meggs. Wilay, 4 edition, December 7, 2005 
 1997االردن /اندار الصفاء للطباعة عم  محمد حسين جودي  االوروبي الحديثالفن الموجز في تاريخ 

 1992مصر , مطابع روز اليوسف الجديدة  عبد الرؤوف بدوي الطباعة تاريخ وصناعة

  

� و*A :  ا	 ور(�ت ا	5<�$� •* �>�6–x%��  �56  

 Graphic arts- 

- Design issues 

  Websitesا	��اb_ ا.	��و!$�   •

-www.allgraphicdesign.com 

- www.designhistorygsociety.org 

- www.grafikmagazine.co.uk 


