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 :المادةوصف 

تتناول هذااالهادةااواسها الااههاداومااوفهادةاتتخاااهادةماتاتماهتاايهماااوافهادتواةطبهادا اتط اايهلاد  و ااا ه

لحموبهاد ةطوفهادة توبااههتايهتاتاوالهاا تااوفهادةاتتخااهلادة  و اوفهل تختقاوهادت  م طااده ةاوهتقات ه

مةو لاهم وتا هادتواةطبهادا اتط ايهلايتتطاوفههادةواسهتدىهادتع مفهبأذبهاأللسهلاد وا تهادةعتةتسهتي

هادةقناهد
 

 :المادةأهداف 

اومااهادةنولا اهدتلاتعةو هاداو،طخي هل طخطااهايتطاو هادهادتايهاماتعةتقوتع مفهاد ت ااهبوداوماوفهادةاتتخااه

 ل طخطاهحموبه ةطوفهلاد تخاهادت  م طاهدتةوااد

 مكونات المادة:

هناهادنش (اد ت ه)ادعنوان هادةؤدخون هادنوش  هل* 
 ججج

 ه)أشا ةاهتطاتمو هاألشا ةاهادواوتطاههادةاوااهادةماواتس(ه website) همواتا هيوةااهبودتواةطبه

 ددددادخ(

 حطثهمن  ق()هاادطلهادت ال 

 عضو هيئة تدريس
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 (ت الطاهلادطلهادةات  ه)حطثهمن  قادواج وفهادادطله 
 

 طرق التدريس:

هدلغط ذوهطتااطازمو افهمهمحوض اف هماةو وفها وش هماةو وفهتت مس هحلهمموئل همنو، اف 
ه

 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم: 

 دلة قهحموبه ةطوتقوهمع تاهة طعاه لهيوماهل طخطاهاالتخواسهمنقوهتيهادحطوسهادعةتطا

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل: 

 هديوماهيت هت نطاه لهاد  و يهمناالتخواسهمنهيووئصه لهيوماهلمع تاهموهمخطتهادةوةبه

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية: 

 دادةة نا-ادتواةلهم ه لهجتمتهمنهيت هادولوئلهههههههه

 العمليةالمكتسبة من الممارسة  المهارات:  

هل طخطااهحماوبه ةطااهادةاوااهادة توبااهدتعةالهلذدكهمنهيت ها تموبهاد ود هادةع تاهاداطتسهبوداوموفهلالتاتامقو

  دتيهماو هادتاوص

 أدوات التقييم:

 دت و م هتوط سهل/هأله  لضهل/هألهمشو م هبحثطاهتوط س 

 دايت و افهتوط س 

 دلاج وفها الطا 

 داامتحونهادنقوئي 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

يرة/الواجبات الدراسية/ التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القص

 المشاريع
20 

 100 المجموع

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )ألتوبهادتوثطقه)م هأمثتاهتوضطحطا 

 ح وقهاد   هلادةت طا 

  تان هاااتحو 
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 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 

 الدراسيةالواجبات 

وأوقات تسليمها والتقارير   

األساسية والمساندة  المواضيع

 التي ستغطى
 األسبوع

هم تماه نه تبهاداوموف   االول

 

 
هالسهايتطو هاداوماهادةنول ا

 الثاني

هيوموفهادةمتاتماهتيهادتغتطفه   الثالث

يوموفهاال حهادةمتاتماهبود لبه 

هيوموفهاادوانهادةوئطاهلهبأاوا قو

هادةاتتخاهبأاوا قو

 الرابع

بواوا قوهيوموفهاادوانهادزمتطاه 

هادةاتتخا

 الخامس

لمنهيوموفهادتوانهاا  متكه 

هضةنقوهاامتحونهاال 

 السادس

 االمتحان األول

هيوموفهادوانهاد ولتطل   السابع

هاداوموفهادةمتاتماهدتنخطاهادتوومطب 

 لحموبه ةطتقو

 الثامن

هيوموفهاد  و ا   التاسع

هادو قه,هااوا ه   العاشر

 
وهااح و هاد  و طاهلمنهةةنق

هاامتحونهادثواي

الثالث الحادي 

 عشر

 االمتحان الثاني

هاد واد هااد  و طاهبواوا قو   الثاني عشر

دتوحوفهاداوموفهادةمتاتماه 

هلادشوايصهاا تاطا

 الثالث عشر

اداوموفهااي ىهلذيهادحا ه,ه 

هاداش ه,هادزجوال

 الرابع عشر

 
هم اجعاه وماهدتةواس

الخامس عشر 

نموذج امتحان 
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ي()اختيار  

 
هاامتحونهادنقوئي

السادس عشر 

 االمتحان النهائي

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

اد ود همنهادت الاهلاا تااهدتةواسهمموليهلو تطنهد لهمحوض سهمنهتئااهاداةماطنهههدطمعت هموهمحتوالهت

ههداتط ا

 )المواظبه( سياسة الدوام

تذاهغاوبهاد ودا هلوفهادة ا  سهدتةاواسده%(همانهماةاواهادماو 15اهممةحهدت ودا هبودتغطا هأ ثا همانه)

 ةطاتهاد تطاا ههةواسهالنه اا هم ضايهألهتقا يهم  تاه%(همنهماةواهادمو وفهادة   سهدت15أ ث همنه)

اه ااونهادغطااوبهبماا  هأمااوهتذمحاا مهماانهادت ااتمهدتمتحااونهادنقااوئيهلتعت اا هاتطاتااههتاايهتتااكهادةواس)ةااخ ا ( ه

  حهادةواسه همعت  همنمح و همنهتتكهادةاواسهلت  اقه تطااهادة ضهالهدعا هتق يهم  تهه ةطتهاد تطاهادتيهت

هدهأح ومهااامحوب

 عـالمراجه

 الكتب

 المؤلف العنوان ت

1 The Complete guide to illustration and 

Design 
Dilley, Terence1978 

2 Design and Technology Garrett, James1997 

3 Sign Design: Graphics, Materials, 

Techniques 

Garrett, James1997 

 1995تحمونه نتوبيهت نطوفهاد  و اهاد و ماه)هادت نطاهلادةواا( 4

 19985لوميهح يه,هذطخوءهاداةطتي ت نطوفهاد  و اهلادو تطا 5

ه2012محةتهمنوو ههت نودوجطوهادتوةطبهادا اتط يه6

ه(٢٠٠٦لتطةونده)  تهادت طفهمحةتههادو قهاشأتههل،طختههت و لهادونو يه   هادتو مخه7

ه

 المجالت العلمية

 المواقع االلكترونية

http://www.glyphicsdesigns.com/ه

-http://www.plpgraphicdesign.comه


