
  


	 ���د�������  

  
  ا�داب وا����ن.:	ــ���ا�

�ا����.:�ـــ��ا��  ا�! ��� ا�
  

�  ا�ول: ــــــ"ا�� 
���  2009/2010�% ا�
�م ا�

  
  

  12ـــ	 0/ر-ـــ, ا��ـــ�دة

Course Syllabus 

  180381 :ر�A ا���دة  �2��ت وآ���ت و���ر<	 :ا�ـ�ــــ�دة

�: ��!�ى ا���دةE�Fا�  	�Gت ا����H�1!�/  أوا�	ا���  �-��/: وا��

�ةJ�K�ا� /L��:12 -1�FN   ة/�!
  3: ا����Lت ا��

  

    �QL ه�O	 ا�!/ر-,     

  ا�<�
H0�	 ا�

  اRآ�د-��	

S!��ا� �Tر 


UوT��  

ا����Lت 

	�H!��ا�  
�Eو�!��Vا /-�Hا�  

�11.0- .9  2317  استاذ مساعد  سهاد الدوري . دE   Suhad_aldoori@hotmail.com 
  

  :وa` ا���دة

لخامات مصطلح يشمل كل المواد التي يمكن ان يتعامل بها االنسان بحياته اليومية فالعالم ملئ بالخامات الطبيعية ا
 يهمنا ان نتعرف على الخامات التي سنتعامل معها في مجال عملنا وسنتعرض لها من هه المادةاسة راوالمصنعة ولد

  ين خالل مهنتنا ويمكن تقسيم هذا المساق الى جزئين رئيس
  :الخامات المستعملة بالتصميم وهي -1

 االسطح المستخدمة  •

 ادوات الرسم وانواعها المختلفة •

 االلوان وانواعها المختلفة •

  :الخامات المستعملة في تنفيذ هذه التصاميم وتشمل  -2

 ت الطباعةاخام •

  والشواخصماتت االراخام •

 خامات التغليف •

 اللدائن, ميك االسير, الزجاج , الخشب ,  الحجر فضال عن التعرف على خصائص بعض الخامات االخرى مثل

  :أه/اف ا���دة

  تعريف الطلبة بالخامات المختلفة التي  نستعملها وكيفية اختيار الخامة المناسبة لالستعمال الوظيفي المشروط  
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1 The Complete guide to illustration and 
Design 

Dilley, Terence1978 

2 Design and Technology Garrett, James1997 
3 Sign Design: Graphics, Materials, 

Techniques 
Garrett, James1997 

 1995إحسان عنتابي  )قنية والموادالت( تقنيات الطباعة البصرية  4
 19985هيفاء الجميلي, سامي حقي  تقنيات الطباعة والورقية 5
  1998 مصطفى, احمد   خامات الديكور  6
  1993,عبد الرزاق معاذ, عبده كسحوت   تقنيات العمارة الداخلية: التقنية والمواد  7
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-http://www.glyphicsdesigns.com/-  

-http://www.plpgraphicdesign.coml  

  

  

  
  
  
  

 


