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  مقدمة

  

، ويضم مجموعة مـن     2000-1999تأسس قسم التصميم الجرافيكي في بداية العام الدراسي         

 عـدد   اعضاء هيئة تدريسية من ذوي االختصاص والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة العالية، اضافة إلى            

  .من مشرفي المراسم والمختبرات

ساعة معتمدة متوزعة بـين متطلبـات الجامعـة والكليـة والقـسم             ) 135(تتضمن الخطة الدراسية    

واالجبارية واالختيارية، وتغطي مواد التصميم الجرافيكي بكافة جوانبـه، وعلـى دراسـة للتـاريخ               

 التصميم والرسم بالحاسـوب، والخـط   والنظريات والرسم الحر وعلى مواد الحفر والطباعة، وتقنيات 

كما يتوفر في القسم عـدد مـن القاعـات النظريـة            . العربي والالتيني ، وغيرها من المواد المساندة      

  .والعملية والمراسم ومختبرات الحاسوب والطباعة والتصوير الضوئي

وتـم  . لقـسم وتحتوي مكتبة الجامعة على عدد كبير من المراجع والكتب والدوريات الخاصة بهـذا ا             

  .2002اعتماد التخصص من قبل وزارة التعليم العالي منذ بداية عام الدراسي 

ويسعى القسم إلى تزويد الطالب بكافة المعارف والخبرات والمهارات التصميمية الالزمة لكي يمارس             

  .عمله في السوق المحلي وبأعلى مستوى احترافي ومهني

  

  

  

  
  

  

  



  
  رسالة القسم

  
صميم الجرافيكي في كلية اآلداب والفنون، جامعة فيالدلفيا، هـو          إن رسالة قسم الت   

أن يصبح مركزاً اكاديمياً متميزاً على مستوى المملكة االردنية الهاشمية والمنطقة،           

وان يوفر التعليم الجيد والمهارات العلمية والعملية الخالقة لطالب التخصص ضمن           

  .ة اكاديمية وثقافية مبدعةبيئ

 يطور القدرات التصميمية والفكرية لدى الطالب من خالل تشجيع          ويسعى القسم ان  

 للتعامـل   ،االساليب المنهجية في التحليل والتقييم ، والمهارات الحاسوبية المتطورة        

  .مع مختلف التحديات التصميمية والفنية في مجال التصميم الجرافيكي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مؤشرات الكفاية لخريج تخصص التصميم الجرافيكي

  

  :وقع من خريج التصميم الجرافيكي في جامعة فيالدلفيا يت
  

أن يكون قد حصل على المهارات العلمية والعملية في كافة جوانب وتطبيقـات              •

  .التصميم الجرافيكي

أن يكون مدركاً للمفاهيم األساسية في التصميم الجرافيكي،والرسـم والتـصوير            •

فر والطباعة، والحروف   والتلوين ، والتصوير الضوئي ومعالجة الصورة، والح      

الطباعية الالتينية والعربيـة، وتـصميم الحمـالت االعالنيـة والملـصقات،            

، ومواقع االنترنـت والخامـات      المجالتواالعالنات الكبيرة، وتصميم الكتب و    

 .المستعملة

أن يكون قادراً تماماً في التعامل مع أهم البرمجيات االلكترونيـة واسـتعماالتها             •

 .تها باستعمال الحاسوبالمختلفة وتطبيقا

 .أن يكون ملماً بالتطور التاريخي للتصميم الجرافيكي ونظرياته •

أن يكون قادراً على إنجاز البحوث والتقارير العلميـة ، وتجميـع المعلومـات               •

 .وتحليلها وعرضها

أن يكون مدركاً وملتزماً بضوابط واخالقيات المهنة وممارسة العمل الميـداني            •

واصفات والعقود التقنيـة الالزمـة بتطبيقـات التـصميم          وحساب الكميات والم  

 .الجرافيكي

  

 

  



  2009/2010الخطة الدراسية لقسم التصميم الجرافيكي 

   ساعة معتمدة27(متطلبات الجامعة االختيارية : أوالً

 ) ساعة معتمدة 12(متطلبات الجامعة اإلجبارية . أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المادة  رقم المادة

  ) ساعة معتمدة12(متطلبات الجامعة اإلجبارية  / جال األول الم

 ---- 3 )1(مهارات اللغة العربية   0110101

 ---- 3    علوم عسكرية 0111100

 ---- 3  التربية الوطنية  0111101

 ----  3  )1(مهارات اللغة اإلنجليزية  0130101

  ) ساعة معتمدة15(متطلبات الجامعة اإلختيارية . ب
ساعة من المجاالت التالية بحد أدنى مادة واحدة من كل مجال وبحد أقصى ) 15(لطالب يدرس ا

  :مادتين من كل مجال

  ساعات معتمدة) 6-3(العلوم اإلنسانية من / المجال الثاني 

 0110101 3  )2(مهارات اللغة العربية   0110102

 0130102 3 )3(مهارات اللغة اإلنجليزية  0130103

 ---- 3 )1(ات اللغة الفرنسية مهار  0140101

 ---- 3   )1إيطالي (لغة أجنبية  0140104

 ----  3   )1عبري(لغة أجنبية   0140106

  ساعات معتمدة) 6-3(العلوم االجتماعية واالقتصادية من /  المجال الثالث 

 ---- 3  مقدمة في علم االجتماع 0111111

 ---- 3  مقدمة في علم النفس 0111112

 ---- 3  )1(الفكر والحضارة اإلنسانية  0111133

 ---- 3  وسائل االتصال والمجتمع 0111142

 ---- 3  ثقافة التنمية 0115255



 

 

  

  )  ساعة معتمدة24(متطلبات الكلية : ثانياً
  

  ) ساعة معتمدة15 (متطلبات الكلية اإلجبارية.  أ

 متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المادة  رقم المادة

 0110102 3 فن الكتابة والتعبير 0110111

 ---- 3 خطابة والحوارفن ال 0110113

 ---- 3 مدخل إلى علم االتصال 0111140

 ---- 3  مناهج البحث  0111160

130102  
مهارات اللغة اإلنجليزية 

)2(  
3  0130101  

  

  

  
  

  

  

  

  ساعات معتمدة) 6-3(العلوم والتكنولوجيا والزراعة من / المجال الرابع 

 ----- 3  اإلنسان والبيئة 0240151

 ----- 3  أساسيات السيارات 0620105

 ---- 3  مهارات الحاسوب 0750111

 ---- 3  صحة االنسان والمجتمع 0910101

 ---- 3  مبادئ التمريض واإلسعافات األولية 0910105

  
 يتوجب على جميع الطلبة التقدم لالمتحان في اللغـة العربيـة واللغـة اإلنجليزيـة                : مالحظة ����

أن %) 50أقـل مـن     (متحان  ومهارات الحاسوب، وعلى الطالب الذي يخفق في النجاح بهذا اال         
  .يجتاز بنجاح المادة االستدراكية التي أخفق بها



  ) ساعات معتمدة9(متطلبات الكلية االختيارية .  ب

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المادة  رقم المادة

 ---- 3  بيتذوق النص األد  0110112

 ---- 3  المكتبة العربية والمعاجم 0110280

 ----  3  تنمية وتنظيم المجتمع  0111115

 ----  3  علم النفس التربوي  0111116

 ----  3  مهارات التفكير  0111117

 ----  3  قراءة واستيعاب  0120113

 ----  3  استيعاب سمعي  0120117

 ----  3  ثقافة جمالية 0180360

 ---- 3  النقد الفني 0180432

  
  ) ساعة معتمدة84(متطلبات التخصص : ثالثاً

  
 ) ساعة معتمدة75(متطلبات التخصص اإلجبارية . أ

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المادة  رقم المادة

 ---- 3  تاريخ الفن  1801130

 ---- 3  أسس التصميم  0180122

 ---- 3  نظرية اللون وتطبيقاتها  0180130

 ---- 3  تصوير ضوئي  0180133

 ---- 3  مبادئ الرسم والمنظور  0180132

  1801130 3 2تاريخ الفن  0180211

 ---- 3  تاريخ التصميم  0180214

  0180122  3  1تصميم  جرافيك  0180221

  0180132  3  تقنيات الرسم والتلوين 0180231

  ----  3  1طباعة  0180281

  ----  3  الفن اإلسالمي 0180313

  0180221  3  2تصميم جرافيك  0180322

  0180322  3  3تصميم جرافيك  0180324

  ----  3  1تقنيات التصميم بالحاسوب 0180341



  ----  3  تيبوغرافيا 0180352

  ----  3  دراسات وبحث المشروع 0180365

  ----  3  خامات وكميات وممارسة 0180381

  ----  3  تقنيات طباعة 0180383

  ----  3  علم الجمال 0180390

  ----  3  نظريات ومنهجيات التصميم 0180415

  0180324  3  4تصميم جرافيك  0180424

  0180341  3  2تقنيات التصميم  بالحاسوب  0180442

  0180424  3  1رسوم متحركة بالحاسوب  0180443

  0180365  3  مشروع بحث 0180463

  ----  3  سيكولوجية وسوسيولوجية التصميم 0180472

  متطلب تخرج  0  *اني تدريب ميد 0180362

  
 ) معتمدة ساعات9 (االختياريةمتطلبات التخصص . أ

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المادة  رقم المادة

 ---- 3 الخط العربي والزخرفة  0180151

  0180133  3  تصوير رقمي 0180242

  0180281  3  2طباعة  0180282

 ----  3  الجرافيك في األردن 0180325

  0130102  3   فنية باإلنجليزيةدراسات 0180326

  0180341  3  تصميم مواقع انترنت 0180344

 ----  3  الترويج والتسويق 0180370

 0180443 3  2رسوم متحركة بالحاسوب 0180444

  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  



  جامعة فيالدلفيا 

  والفنون االداب كلية 

  2009/2010/ قسم التصميم الجرافيكيالخطة االسترشادية لطلبة 

  

  الفصل األول


