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 جامعة فيالدلفيا

داب والفنوناآلكلية   

التصميم الجرافيكيقسم   

2018-2019  الفصل األول  
 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 
 

 0 180365: رمز المادة الـمــــادة: دراسات وبحث المشروع

 رابعهمستوى المادة:سنة 

 متطلب تخصص اجباري 
 ال يوجدالمتطلبات السابقة أو المرافقة: 

)نظري(  3لساعات المعتمدة:ا  ا . ح ث م 13:00 – 12:10موعد المحاضرة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

كانه مو رقم المكتب الرتبة األكاديمية االسم  البريد اإللكتروني الساعات المكتبية 

 أستاذ مساعد د. مروان العالن
. مبنى تكنولوجيا 313

 المعلومات

 حثم 12-1

 نر 11:30-12:30
malalan@philadelphia.edu.jo 

 

 :المادةوصف 

يقوم بإختياره  عن مشروع التخرج الذي  تفصيليا  بحثية العلمية و الدراسة الهذه المادة تعريف الطالب بكيفية  تناولت

المشروع المادة. وتشمل هذه الدراسة كافة المعلومات والبيانات والصور التوضيحية الخاصة ب مدرسبالتنسيق مع 

وذلك من خالل تقديم تقرير مجلد  ) نسختين( طبقا   مماثلةعالنية إحمالت و   مشابهة مع دراسة أمثلة لمشاريع

 ألصول البحث العلمي ، مع التزام الطالب بهذه الدراسة ذاتها في مادة مشروع التخرج.

 :أهداف المادة

اجراء الدراسة وكتابة التقرير عنها وفق مبادئ تعريف الطالب االلتزام بقواعد الكتابة المنهجية العلمية و -1

 واخالقيات البحث العلمي.

 المادة:

 : مناهج البحث العلمي. أمجد الزعبي وفدوى نصيرات. منشورات جامعة فيالدلفيا.الكتب * 
 

 دليل كتابة الرسائل الجامعية.     -

 زيارة المواقع االلكترونية لمراكز التصميم  العالمي.     -

 للمشاريع التخرج C.Dاالستعانة بالدراسات السابقة و       -

 حلقات مناقشة ومناظرات ... الخ     -
 جج

 



 2 

 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ(  المواد المساندة( 

 حيث ينطبق() ةدليل الدراس 
- 

  (دراسية ودليل المختبر )حيث ينطبقالواجبات الدليل 
 

 طرق التدريس:

 اش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرهامحاضرات، مجموعات نق
 حلقات مناقشة ومناظرات -

 محاضرات نظرية لحل بعض المشاكل التصميمية والنوعية -
 

 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 
 من خالل تجميع المادة العلمية المناسبة للمشكلة والدراسة مجال البحث -

 فكير والتحليل(المهارات العقلية )القدرة على الت 
 امكانية السيطرة والتحكم للوسائط والتقنيات الجرافيكية.

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 

  من خالل استعراض التجارب السابقة واجراء عمليات النقد الفني عليها وزيارة المواقع االلكترونيةة الخاةةة تات

   العالقة بموضوع البحث

 العملية رسة المكتسبة من المما المهارات 

 أدوات التقييم:

 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

 اختبارات قصيرة 

 واجبات دراسية 
 تقارير و/أو أبحاث قصيرة ونماتج تطبيقية 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 االمتحان النهائي 

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

متحان األولاال  20 

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ المشاريع -التقارير  20 

 100 المجموع

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 حقوق الطبع والملكية 

 تجنب االنتحال 
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 على أسابيع الفصل الدراسي المادةع مواضيع توزي
 

 الدراسيةالواجبات 

وأوقات  والتقارير 

 تسليمها

األساسية والمساندة التي ستغطى المواضيع  األسبوع 

 (1) مقدمة وشرح عام لخصوصية المادة واهميتها - 

اختيار الطالب موضوع للدراسة والبحث يكون ملزم  

لمشروع التخرج . وتدريب الطالب على كتابة تقرير 

 ثانوي بسيط  عن خطة البحث فيها.

(2) 

عنوان الدراسة/ مشكلة الدراسة/ التعريفات  

 واالفتراضات والمحددات

(3) 

 (4) القواعد العامة للكتابة العلمية في االبحاث والدراسات 

 اسة مخطط البحثدر 

  

(5) 

 كيفية كتابة البحث - 

 المراجع والمالحق( -النص –) الصفحات االبتدائية 

 االمتحان األول

(6) 

 

العالمة /  –دراسات تحليلية ومقارنة عن الشعار  

 الرمز

(7) 

دراسات عن االعالن / الملصق / الورقيات  - 

 الصغيرة

(8) 

قاويم السنوية الت – اعالنات الشوارعدراسات عن  - 

كتب  -منشورات الدعاية المختلفة – واآلجندات

 المؤسسات التوضيحية

(9) 

 اعداد المادة العلمية للبحث وكتابتها 

 االمتحان الثاني

(12-11-10) 

 (13) المراجعة النهائية 

 (14) طباعة البحث وتجليده 

 االبحاث ومناقشتها  تسليم 

 االمتحان النهائي -

(16-15) 

 

 

 قت المتوقع لدراسة المادة الو

 .                 لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقةالطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين  هليمعدل ما يحتاج إ

 (ة)المواظب سياسة الدوام

مةن  إتا غةاب الطالةب أكثةرومن مجموع الساعات المقةررة للمةادة.  %(15)ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

عميد الكلية، يحرم من  مادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهمن مجموع الساعات المقررة لل %(15)

ا كةان الغيةاب بسةبب المةرض او أمةا إتالتقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلة  المادة)ةةفرا،(، 

ة وتطبةق عليةة أحكةام لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطةر  المةادة ، يعتبةر منسةحبا، مةن تلة  المةاد

 . االنسحاب
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 الكتب
  2003دليل كتابة الرسائل واالطروحات الجامعية في جامعة اليرموك  .1

 االردن -منشورات عمان البحث العلمي والدراسات العليا . جامعة اليرموك، اربد 

2- The Art, Design year, Jean Novuel (ed)- London: Laurence King,1995 

3- Graphic Design: Richard Hollis – Thames and Hudson 

 المجالت العلمية
                           4.  The Structure of Graphic : Ander Jutc – Switzerland: Rotovision 1996 

     5. Word Carving 23 additional, Decorative projects, Bridge water Alan,1988 Rule 
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    6. Dry Etching for Microelectronics, Powell. Ronald A.ed. Amsterdam: North        
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    8. . The Int.Design Year book. Jean Novuel (ed). London: Laurence king. 

1995. 

    9.  Graphic Design. Richard Hollis , Thames and Hudsom 
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Hudsom 

    11. American Psychological Association Publication Manual. 2001 

    12. Mc Millan, J & Schumacher, S. 2001. In Education: Conceptual 

introduction 

        (5
th

  ed.) New York A Addison Wesley Longman. Inc. 
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