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  .ا�داب وا����ن.:	ــ���ا�

  

�ا����.:�ـــ��ا��  ا�! ��� ا�
  

� . ا$ول: ــــــ"ا�� 
���  2010 /2009�& ا�
�م ا�

  
  

  23ـــ	 01ر.ـــ- ا��ـــ�دة

Course Syllabus 

  180221:ر�@ ا���دة  1��ا��? 1 ���    :ا�ـ�ــــ�دة

  : وا���ا��	/ ��I	 أوا��!�G�2ت ا��  �D�E	 �C	:  ��!�ى ا���دة

�ةJ�K�0 ا�L��      :11:10  - 1:00  0ة�!
  3: ا����Lت ا��

  

      �QL ه�O	 ا�!0ر.-     

�C$ا  
G1�	 ا�

  اSآ�د.��	
T!��ا� �Uور V
U��  	�G!��ت ا��Lا���  �Dو�!��W0 ا.�Gا�  

 Maher9970@yahoo.com   *11-9(حثم   3ط/ Zداب    / 31311  أC!�ذ ���0L  ��ه� LــــX0G. د

  

  :وbc ا���دة


ام ا�����ب    ����
و�� ��&��) و , ا��&%ق #"�اع ا�� ���ت ا��
و�� ا������� ، ��ً� �� ا������ �إ�&�ء +
ر�(�ت ����� 
�9 أ7��ء �����  ,��� و�6 ا#�5 وا��(�دئ ا������ +�2�1 �0 ا"/�ز ا��� 
و@%ح #ه� ا�� �ط ا��> �/) ;�: ا����� ا�� �

 A����و,ا�� Bا��%آ� ��� ����2D�ا���%دة, �: ا�5 +���� ا���%دة ا� FAه %�  .وآG�A +��ع و+&�
  

  :أه0اف ا���دة

  .أساسيات التصميم ومداخلهإثراء خبرة الطالب بخصوص  -1
   .في اتقان استخدام المهارات المختلفة النجاز التصميم المطلوب ومعالجة الصور  العمليةتطوير قدراته -2

 : ����Dت ا���دة

   .صور فوتغرافية متنوعة–اشكال هندسية ستنسل -....) اكريليك-بوستر (الوان مختلفة- كانسونورق -1

   Photoshop برنامج -2

  :أT���C 01ر.- ا���دة

�ض و0�1.� L    0�Dو "��K1و 	iU���و  

 .المحاضرات النظرية التي يقدمها المدرس 
 . يدوي وباستخدام الحاسوبمحاضرات وتدريب عملي

  .اشات جماعية للطلبةعرض وتقديم ونق
 .بأعمال بيتية عمليةتكليف الطلبة 

  

  

  
  



 ��
   jk�!DLearning outcomes ا�!

  : قادرا على  الطالبصبحيحىت    واالدراك والكفاءة العملية يف التطبيقات املتنوعة  املعرفة 
  .تشترك في انجاز التصميم التي  والمواد المختلفةاألدوات وحسن استخدام استيعاب -1
  .المقدرة على التصميم بطرق صحيحة مع إمكانية التطوير -2
   .التصميمتعميق قدرة الطالب النقدية والتحليلية في التعامل مع  -3

  

  

  :أدوات ا�!���ــــ�

   .أو أ���ث ���ة/���ر�� و •

 . و���ر��وا���ت •

����ث وا����ل  •� .��#�" ! �ى 

 ا+*��'�ت (�)�$ و'&�%�$ •

  

  وات ا�!�����1ز.q ا�
���ت p�L أد

  ا�0ر�	  أدوات ا�!����

  20    ا$�!�Kن اSول

�D�sن ا��K!�$20    ا   

 �k�tن ا���K!�$50  ا	��L    

 �  10    / ا��ا��Gت / ا�KISث / ا�!��ر.

  %100  ا�����ع

 

y�E�!وا� 	���
  اS��D	 ا�

•  ,�-�*� )+3 أ+2)$ ��1���$(أ/)�ب ا

•  �&���5� $��6 � إ/�9د ا����ق ا

  Plagiarismا@�*?�د �� ا�<=� ا�آ�د��;  •

 
�Cا�� " ا�0را p�L دة��ا� q.�1ز  

  

  

 ا���دة ا�C�CS	 وا����0Dة ا����2ب �t!�2z1 اGCSــــــــ�ع
 0�Lا��و �ا��}�bk وا�!��ر.

�t�.0�1 

  

 اSول

 !�IIIح و��)�III& + LIII�م +�#+IIIJ $III�ل  
"���IIIIII*�  و�O�IIIIII5�9ا��Nا(�IIIIII6; ا

،$IIIIIIIIII��9*�� وا�دوات و+QIIIIIIIIII�@�N ا
  . ا��<*R#+$ا��R+�تو

|KI 

�D�sا� 
L�� � $�أه�T6�)ا�N�  ا�*���" ا

$=������� ووV� �� +3 ا���U$ ا���  ,
  +3 اX*��ر

 

|��s"  ا��ف آ*�ب و!�ح ���Z[ "����
$ ا���9/��ت�=� 

 

qIا�$ 5�X$ ���9/�$ +?�9$  ا��=� "���� )
��ان ���( 

 

  
  
  
  
  
  



 

 ا�{��-
أ'�اع ا��)�, و��/��Q وآ� �$ 
ا�*���" ، +3 ا��#ء �*���" +)��ً� 

 .ا�*����ً� 

 

  ا���دس

 ا$�!�Kن اSول

 ,�(���*���" و�9 �` ا $(�6�. 
 

qIن ا�ول ا�����*+aا .   

&��sح و ا��! $��=��  ) ��و!�ر ( ����" ا

qC�!ا� 

�IIIIIIت Z?�ا�*?�IIIIIIف �)bIIIIII?� TIIIIII ا
    �IIIIII&%ا��ا �IIIIII6�� TIIIIII*�ا�&IIIIII/#9�$ ا
  �IIII5�9� TIIII(� $�(�6cIIII� ات�IIII�d*آ�

��*� .�" ا

|KI              

���
 ا�

ا�I (*R$   ا�*6cI�)�$    ا/*R#ام ا��*d��Iات  
LIII2+ الeIII*Xaف  و  ا`III��ا�*�IIINور وا

  ��d�IIIIIII*�وا�IIIIIII1a($ وا�*�6��IIIIIII وا
$)�26� .. ……وا

 

�iL دي�Kا�  
���/�ب �� "���*�ا@'*��ل ا�T ا
 3+ L+�?*�و!�و�Jت J�ل �gق ا

 .+N��ت ا�*���" ا�?#�#ة ��

 

�iL �D�sا�  

 e�آ�*�  ا�*?�+L +3 ا���رة�)Tا
 +� ZXل ��'�+h ا� ���]�ا(�$

 Photoshop ا�دو�; (���!�ب
 Qوأدوا�.  

 

�i� |��s�2';  ا��   .اa+*��ن ا

�iL qIا�!�ح J�ل ا�دوات �)��'�+h   ا�
  .و�=�����&� 

 

�iL -��}ا%" وا�دوات   ا����!�ح J�ل ا
   . =����ت�و

 

�iL 9&�%;  ا���دس�   .اa+*��ن ا

 

�
�� ا��T��2ا� y1�L p�L p���01ر.-: " ا� 	L�C "آ "I��� &�!L�C &L "�. $ ��  

  :C��C	 ا��QKر وا���zب
  

�*d�m أآ�2 +�  �� m��=(� n�>� @15 %         إذ $I�(6�+� ا�<���ت ا����رة �)��Iدة �I#ون �I`ر +�I1; أو &�Iي ���)�� QI�I# ا
�)?I`ر                     #I��?��I�ل ا $I��J ;I) دة�I����I+ �ً��>I9+ mI ا�=�، ���I+ 3I9�� �I�9 ا�*�I#م ��I�*+Zن ا��I&9%; و�I6�ن        �*��m ا�*��Iر ا

�)?`ر ا���1; أو ا��&�ي #��?��$ �#م ��ل ا�J ;) دة 5 �ًا���  .�Q*+Z (; ا
  

    
 

  


