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�.�ت و��@���ت ا�! ���:ا�ـ�ــــ�دةAB  دة��ا� C�180415 :ر  


	:��!�ى ا���دةHا�  :وا���ا��	/ �Jت ا����H	 أوا��!�2  ا���	 ا�

�ةK�L�0 ا�M��: �B:9:45 -11:45  0ة�!
  3:ا����Mت ا��

  

      �RM ه�P	 ا�!0ر.-     

�Sا�  
J1� 	ا�

  ا$آ�د.��	
U!��ا� �Vور W
V��  

ا����Mت 

	�J!��ا�  
�Bو�!��X0 ا.�Jا�  

  4ط. اداب - 406  أS!�ذ ����YH  0Mر ��رد.��. د
 �]^)11-12(  

  �B)8 – 9(   
bmardini@philadelphia.edu.jo 

  

  :وbc ا���دة

  

ودراسة تأثيرات العملية   , دراسة مفهوم النقد الذاتي والموضوعية في تطبيق المعايير والحلول التصميمية لدى الطالب               
  .االبتكارية والتقنيات الحديثة في المساهمة في حل المشكالت التي يواجهها المصمم الجرافيكي 

  
  :أه0اف ا���دة

  

  إلى ادةهدف المت
و تطوير قدراته التحليلية والنقدية والنظر إلى , اكساب الطالب المهارة المعرفية في مجال النقد الذاتي والموضوعية -1

  . االعمال الفنية األخرى

  . تمكين الطالب من حل المشكالت الفنية وتنمية قدراته الذهنية والتقنية في هذا المجال -2

 : ����Bت ا���دة

  �.��0 -)- ,ان ا���%ب، ا��(�)، ا�'&! ا� %$�ة، " ! ا� ��: (����رة  ا���� ا.1

�f	 �1�ec	      (ا���اد ا����0Bة     .2eg0.�، أe�� 	f�egأ (---         	e�i��وا� jCe��ض ا�M��eل ا�!e ����	 ا���e
� �eg �e1ز دا�e@�

 mB�!Bا� nVا�� o�M +����Mو ���L� ةC����M	 �& ا��� ��ت ا��M�J2	 وا�! ���� ا��M�J2	 ا�����  

  

  

  

  



  ا�: ... ا���� ، ا�9ور7%ت ( ا���اءات ا12%34!  .3

���ee	 ا0eeMه� �0eeرس ا���eeدة �
!�0eeا oee�M ا�
 0ee.0�ee& ا��ee �در ا�
���ee	   ---) إن و?==9(د�1==< درا"==! ا��==%دة  .4

��ل ا�3! �ص� �  وا����	 �

 

�1! / د�1< ا�,ا?C%ت .5EF)، ا��'%رب ا�G%H,إن و?9(ا�: .... ا� (�  �LHث+  ��1ر.

  

�ات :.- ا���دةأU���S 01رt��� ،"u��� "^ ،ت�YV��� ،ات�K�L�  ...vا�  

�ة                                         ((K�L�ا�– 	YV���ض – ا��
  )) ا�

 ��
   wu�!BLearning outcomes ا�!

  
1.  I&J2! وا��F�   Knowledge and understanding  ا�

  . ر التصميمية ويطورها بما يخدم اهدافه االنية والمستقبليةان يفهم ويستوعب الواقع التراكمي لتطور االفكا -

  

    S Cognitive skills&%رات ا4دراك وRS%آ%ة ا�2P%ر  .2

  .  القدرة النقدية والتحليلية في التعامل مع االعمال الفنية والتصميمية -

  

3. X�  ) SCommunication skills` ا��]%در واP$_%ص ( S&%رات ا[\]%ل وا��,اY< اPآ%د7

  .يدرس المشكالت التصميمية ويضع الحلول الناجعة لها -

  . القدرة على البحث والتطوير-

  

4!bcFذات ا� ! &�   S&%رات -�e[_��%f !Y%g !1E وا�

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills)  

  .القاتي والتركيبييحلل االعناصر البنائية للمصمم ويقومها من حيث الناتج الع -

 .يعيد بناء الهيكلية النائية للعمل الفني وفق العملية االستقرائية -

  :أدوات ا�!���ــــ�

�ة/��1ر.� و •� V ث�LHر7`/ وأو أ%�S أو 

 اi%R�S%ت b]�1ة •

 وا?C%ت •

 \�J$ I79,ي �Rfk%ث وا���%ر�7 •

• 	�u�@Bو 	ت � ���B�L!�ا 

  �1ز.n ا�
���ت o�M أدوات ا�!����

  ا�0ر�	  ��أدوات ا�!��

  20  ا��!�Lن ا$ول

�B�]ن ا��L!�20  ا�  

 �u�@ن ا���L!�50  ا�	��M   

/ ا��ا��eeeeeeeJت / أو ا$�eeeeeeeLHث /ا�!��eeeeeeeر.� و

 n.ر�Y�ة  / ا��  ا��!�B�Lت ا�� �

10  

  100  ا�����ع

 



��i�!وا� 	���
  ا$��B	 ا�

•  m1n,ب ا��,E"1!(أR13,\ !EoSأ `S( 

•  %&f%RYP !7��Jق ا�,�Rإ" %د ا� 

•  X�  Plagiarismا[F�f%د -s ا�qr, اPآ%د7

 
�Sا�� " ا�0را o�M دة��ا� n.�1ز  

  

  

 ا$JSــــــــ�ع
ا���دة ا$�S�S	 وا����0Bة 

 ا����2ب �2�1!@�
 0�Mا��و �ا��bu�t وا�!��ر.

�@�.0�1 

  

  ا$ول

 

  ما هو التصميم -
 . مجاالت التصميم الجرافيكي–
  وظيفة المصمم الجرافيكي -
  ادواته-
 

 

�B�]ا�  

 

 كار ــــــــــاالبت -
 ةـمراحل العملية االبتكاري - 

      	e��� ث�LH 0ادM�H 	Jا�� b���1

 �eeee��
و� �eeee���eeeeهw ا��eeeeLJ ا�

      �e� ���.دة و��ا� U�2!� &�K

 ...ا3� ا�� "

  ا�[���

 
  التفكير االبتكاري -

 
 

nHا�  ا�

 

   تحليل االنظمة التصميمية -

خصائص العقلية التحليليـة    - 
يـل ملـصق    تحل( لدى المصمم 

  ) مصمم

  

 �b���1 ا�J�2	 ��H���ه�	 �

 b ت دا3" ا��� ��ا� "��L1

&.� ..ا��م ا�J�2	 ا�3

  ا����-

 

   انواع االنظمة التصميمية-

 
 

  ا���دس

 

 التقنية -
التقنية التصميمية وسـيلة     -

ــة ــصق  ( . وحاج ــل مل تحلي
 )مصمم 

 

 

nHا���  

  

L!ـ�ن ا$ولــــــــــــا��  

      يم التقنية تقنية التصميم وتصم-

  تحليل ملصق مصمم( 

 

  ا�[��&

 

 الــصفات – تقنيــة الــشكل -
تحليــل ملــصق (  المظهريــة

    )مصمم 
 

 

nS�!ا�  

 

ــس    ــشكلي واالس ــيم ال التنظ

 )تحليل اعالن ( التصميمية
 

�g�
  ا�

  

 

 التنويعات التقنية في الفضاء    -
  )تحليل تصميم (   -
 

 

  
  
  



  
 

�YM دي�Lا�  

  

  .لوظيفةالتقنية التصميمية وا

  )تحليل اعالن  ( – 

�ــــــا��!Lــــ�ن ا�[B� 

 

�YM �B�]ا�  

 

التقنية التـصميمية والنظـام     -
تحليــل تــصاميم  ( التــصميمي

ــنظم   ــث ال ــن حي ــة م اعالني
 )المستخدمة 

 

�YM ���]ا�  

 

تأثير االتجاهات الفنية الحديثـة     
ــي  ــصميم الجرافيك ــى الت ( عل

 . التعبيرية–الواقعية –الرمزية 
 

�ا��اYM nH  

 

ــة– ــاوس- التكعيبيـ   الباهـ
ــسريالية  ــو –ال  – االرت نوف
 – المــستقبلية –الــسريالية 

  ) السوبرماتزم –البنائية 

 

 

�YM -�ا���  

 �J.�� )ا3!��ري(ا�!�Lن 1

�ا�
	 ا���دة-�   

 مناقشة البحوث المقدمة -
  .من قبل الطلبة

  

 

 

�YM ا���دس  

 
�  ا��!Lـــــ�ن ا��@�uـــــ

  

 

�� ا�
�" ا^U��2�1 ا��M o�M o���� :"H��� &�!M�S &M "�. � ��01ر.- آ 	M�S "  

  
  :S��S	 ا��RLر وا����ب

  

  sS �o�1 أآu��%f ��%qE� v�r7 ]15 %         1=! إذE1=9 ا���- x=EC�7 ي�=&b أو X=3�S رy=- 9ون=f دة%=�E� رة���sS ا�r%-%ت ا�
�y=FE� 9=1ر،                     Fل ا�,=Cb !=�%z X=2 دة%=�7� =` s=S ا���=9م �R�Sc=%ن ا� &=%XG و\�=,ن        ��7\� ا-�C=%ر ا�s=S %ًCRr= S �=�%q ا� %=� 1f

�yFE� 91ر ا���X3 أو ا��&�يFل ا�,Cb 9م- !�%z X2 ًا�JY دة%�  .-X2 x�Sc ا�
  

  ا���ا�n ا�
���	 ����دة      

 ا���ـــــــــــ� •

� �& ا�! �.�0JMا�L���g ،0آ�، ـ 1� 	�M0اHا� 	���
��	، ا�
�، �i�Bن، ـ2 .1987: ، ا���.���S ،109m	 ���M ا���H�B 
�ي ��3"، دار ا�����ن: ^�ار ا��ؤ.��� 	���1 :1987.  

�، ا���ه�ةا�0Hاع وا��Y �	ا���0JM ،0ا� ���L�L��د،  -3 �H رف�
  .1971: ، دراS	 �S.������	، دار ا��
4-���c  . &��^ �S�V :وا���ن "�Yادراك ا� �������.�S,1996.  
�وم،  -5�� ،C!��!S�
	 g &�M�-، ا���ه�ة.، 1���	 دا���0 ا������ 	
J2� ،�.� .1974:  ��اد زآ

  

�,اb` ا����4و1i!  ا •�Websites  

com.graphical.www 

com.mediapulsetech.www  

www.ammazon.com 

  

 



  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


