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  :وpq ا���دة

ماددة دراسية تعتمد إسلوب دراسة احلالة وحل املشكالت من خالل املوضوعات اليت خيتارها الطالب مبـساعدة   

 تم بإجراء دراسة تفصيلية للمشروع بإستخدام تقنيات متنوعة وبرجميات متطورة تسهم يف حل املـشكلة            املادة، يتدريس

  باملهـارات   الطالـب  أغناءهم يف   س خبدمة اتمع من خالل تفعيل الصورة البصرية املرتبطة بالتصميم اجلرافيكي ومبا ي            مع

  .الفكرية والعملية

  

  :أه0اف ا���دة

  : إلى تهدف المادة -
 .إثراء خبرة الطالب بخصوص مضمون ونوعية األعمال الخاصة بمشروع التخرج  -1
 تطوير مهارات الطالب الفكرية والعملية -2
التوصل الى انجاز حقيبة تصميمية متكاملة لجهة أو شركة رسمية أو خاصة مرفقاً معها بحث ويكون العمل منفرداً لكل  -3

  .ما اكتسبه الطالب خالل دراسته مع وضع الحلول للمشاكل التصميمية طالب بحيث يتم تغطية األعمال المقدمة بالعديد م
  : ����Qت ا���دة
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1  .  �Pوا�� 	��
� ا�!���H2ت ا��!��\	ا��� 	���
  وا$دراك وا����ءة ا�

  :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن يكون قادرا على
  .حل المشاكل التصميمية-1  

  .  .وتحديد نقاط الضعف والقوةالتحليل النقدي للتصاميم الطباعية  -2
  .تلفة التي تشترك في تكوين العمل التصميمي  استيعاب وعرض وتفسير العوامل المخ-3
  .  التعبير والتصميم بكفاءة ومهارة تتناسب مع خصوصية كل موضوع -4
  االخراج النهائي وعرض االعمال المنجزة بتقنيات العمل -5

  . انجاز مشروع متكامل يتضمن العرض البصري والرسوم المتحركة وتصميم المواقع االلكترونية -6
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 عواألسبــــ
 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقديمها

  

  ألولا

 

  مشاريخ التخرج،نوعيتها، اهميتها، مبررات الختيار -

اهمية البحث ، اهداف " مشكلة البحث" كيفية كتابة البحث النظري -

  البحث

تقديم عدد من تكليف الطلبة ب

المواضيع المقترحة مع والمشكلة 

 واالهمية

  مناقشة المواضيع المقدمة وتحليلها - :الثاني

  تحديد اسماء وعناوين المشاريع للطلبة -

  اعداد المشكلة

 اعداد االهمية

 :الثالث

صور، رسـوم، مـادة     ( جمع المعلومات عن الموضوع المختار     -

 )نظرية

 )ت ومخططات اوليةتقديم مقترحا( تصميم شعار المشروع -

  اعداد الفصل االول من الجانب النظري -

 

  :الرابع

 

  تقديم التصاميم النهائية للشعار -

 رقياتورماهي المطويات وال -

 انواعها، قياساتها ، تحديدها حسب متطلب كل مشروع -

  تقنيات انتاج وطباعة المطويات والورقيات -

 متابعة كتابة الفصل االول 

   الخامس

 

  المطوية، ورق المراسالت، الكارت الشخصي (  متابعة تصميم-

 توجيه الطلبة لغرض االنجاز بما ينسجم مع تصميم الشعار الذي تم -

  اختياره من حيث المكان والفضاء الذي يتعامل معه المصمم

 

   متابعة كتابة البحث- :السادس

  )الشعار، ورق المراسلة، البروشور(  االنجاز النهائي لتصاميم -
 

  عــــالساب

 

  )لجنة تحكيم(  التقييم االول

  الثامن
 

   ما هو االعالن، انواعه، وظائفه-

  بموضوعات الطلبة وتوظيفه: الملصق"  ربط الموضوع السابق-

  . وتحديد نوعية االعالنات المطلوب تنفيذها" المشروع"  دراسة الموضوع -

 

  التاسع

 

  " بالشروعالخاصة" " الملصقات"  تقديم مخططات كلية لالعالنات-

   مناقشة التصاميم المقترحة للملصقات وتقويمها-

   متابعة كتابة الجانب النظري-

 

  العاشر

 

   االعالنات الخارجية واعالنات الصحف والمجالت وتوظيفها في المشروع-

  واخراج اعالنات الطرق الخارجية والصحفالتعليقات تصميم  قياسات -

   متابعة كتابة البحث-

 

  الحادي عشر

 

   )لجنة تحكيم( انيــــــ الثالتقييم

   الثاني عشر

 

 التعبئة والتغليف، ، تصميم العبوات بمختلف انواعها، خاماتها، -

  قياساتها حسب نوع المنتج

   متابعة التصاميم السابقة-

   متابعة كتابة البحث-

 

  

  

  

  



  

 

  الثالث عشر

 

   انجاز المخططات للعلب ان وجدت-

  ي تصميم الموقع االلكترون-

   تصميم االعمال المنجزة ومناقشتها-

 

  الرابع عشر

 

   التقويم انواعه، جداري، مكتبي، جيب، تصميمه ، طباعته-

   مراجعة التصاميم المنجزة-

  المراجعة االخيرة للجانب النظري لبحث المشروع-

 

  الخامس عشر

 

 مراجعة النهائية العمـال الطلبـة وتهيئـتهم للطبـع والعـرض             -

 والمناقشة
 

  لسادس عشرا

  

     

مناقشة المشاريع من قبل لجنة مختصة تشكل من رئاسة 

  القسم
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