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 مقدمة

 
،سويضسستسميجة سساسمسس س2000-1999تأسسسقسم سستسميم سسجرتسميي ميربسسيس سسيسم ملسساسمي سس  سمي  مسسسيس

مي  يرسسا،سمفسس  اسعيسس س سس لسم  ي سسراسمسس ساوخسماصم سس شسوميجهسسهةلسيهسستسا يبرسس   سومي  سس  سميهيئسساسميم ضسس  س

سم سمه  يسميج مستسوميج م  مت.

ماجم  يسساس (سسسس  اسم مجسس  سممةب سساسمسسي سمم امسس تسميي م سساسوميبارسساسومي  سستس135تمضسسج سمي  سساسمي  مسسسراس 

ل مسسساسست  سساسميم سسجرتسميي ميربسسيساب  سساسجةم مسساسومجسس ستمضسسج  وهسسيستي سسيسمم امسس تس،س(سوماصمر  يسسا

ومي سسسسسستسومي م  سسسسساس،سوت  رسسسسس تسميم سسسسسجرتسميج  سسسسسة سسو اسسسسس سميجسسسسسةملسمي م  سسسسساسومي سسسسسستسوسيامسسسسس  ينسومي   يسسسسس تس

سو   يسسسساسمياسسسسةاسوت  ر  تهسسسس سومي سسسسسة سميجمح  سسسساسومهسسسس و سميمحسسسس سس،سوميزص  سسسساا يح سسسسسةا،سومي سسسس سمي   سسسسيس

وغي ه سم سميجسةملسميج س    .س جس سفمسة  س سيسمي  ستس س لسمس سمي   س تسمي   يساسومي جارساسوميج مسستسوم م س متس

س.وهيسميهز ساج سفمالئتسمعسمي جاراسمي  مسراسومي م  اسوميم ةي سميضةئيميح سةاس

وتحمسةخسمبممساسميي م سساس اس س سس لس  يس سمس سميج مجسسعسوميبمساسوميسس و ي تسمي   ساسمهستمسمي  سست.سوتستسم مجسس لس

س.2002ميم  اسم سم لسوبم  سميم ارتسمي  ييسم تسم ملاس   سمي  مسيس

ميج سس  وسومي  سس متسوميجهسس  متسميم سسجرجراسميالبمسساسيبسسيسلجسس   سسوي سس  سمي  سستسعيسس ستزويسس سمي  يسساساب  سسا

س جا س يسمي ةقسميجحايسو أ ا سم مةىسمحم م يسومه ي.
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 الرؤية والرسالة والقيم
 

 الرؤية:
 

أاسلبةاسم تسميم جرتسميي ميربيسم سمام   سميجمجيز س يسميم ارتسوميم اتسوميمح سمي اجيس
سممارجرً سوسلويرً س.وص ماسميجيمجعسومام م سمحارً سوس

س

 الرسالة :
ع  ملسص ييي سممجيزي سوسمزولف سا ي اتسوميج   اسوميجه  متسمإلم معراسوي فهتسمي غماس -1

س يست ةي سمه  متهتسوألمئهتس يسميحر  سمي جاراسوسمةمكماسمم ام تسمي   س.
سوت زيزسم ممجسمام م س.سسما ت   سا يمح سمي اجي -2
 .ت زيزسص ماسميجيمجعسوست جيمه س -3
 

 القيم 
س:سميم  ملسا إل   وسمعسمييجرعسومحم م سقرجاسمير لسو  ممم سوح يم سميجه و ا.مي  ميا

:سميم  ملسمةفةحس يسججرعس جار تسميي م اسمعسمي اماسوهيئاسميم  يقسميهر يرا
سوميجةظري .

سش.:سمايمزم سميم  سا آللماسومألصالقر تسميجه راس يسعط  سم سميث اسومألم  اسومإلصالمي زمها
س:سميه ة سا يج ؤويراستي هسميي م اسوميجيمجعسوميةط .ما مج  
:سمي جلسمييج  يسمي سمي  ماي س يسميي م اس يسججرعس جار ته سو تيكسميح لسمعسميم  واس
سمي اما.
:سمسمر  اسمأل ب  سوميحاةلسماممب  ياسوتهير ه سو   فمه س يسمي اتسميم ارتسمإلم م 

سوميم اتسوميمح سمي اجي.
س:سميج    س ا سعظه  سميج   اسوميجه   سوميبر لاس يسميم  ا. راميجه
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 مؤشرات الكفاية لخريج تخصص التصميم الجرافيكي
 

سفمةمعسم سص يجسميم جرتسميي ميربيس يسج م اس يالليفر س:
 

 أاسلبسسسةاسمسسس سح سسسلس اسسس سميجهسسس  متسمي اجرسسساسومي جارسسساس سسسيس   سسساسجةم سسساسوت  ر سسس تس

سميم جرتسميي ميربي.

 ةاسمسسسسس   ً سياجرسسسسس ةرتسمألس سسسسسسراس سسسسسيسميم سسسسسجرتسميي ميربي،ومي سسسسسستسوميم سسسسسةي سأاسلبسسسسس

وميماسسسسةي س،سوميم سسسسةي سميضسسسسةئيسوم  ييسسسساسمي سسسسة  ،سوميحرسسسس سومي م  سسسسا،سوميحسسسس ووس

مي م عراسميالتي رساسومي   رسا،سوت سجرتسميحجسالتسما ال رساسوميجا س  ت،سوما ال س تس

 ومي  م تسميج م جاا.س،سومةممعسما م  تميجيالتميب ي  ،سوت جرتسميبماسوس

 أاسلبسسسةاسمسسسس ل ًمستج مسسسسً س سسسسيسميم  مسسسسلسمسسسعسأهسسسستسمي  ميرسسسس تسمايبم و رسسسساسومسسسسسم ج اته س

 ميج ماراسوت  ر  ته سا سم ج لسميح سةا.

 . أاسلبةاسماجً سا يم ة سميم  ي يسيام جرتسميي ميربيسو   ي ت 

  اةمس تسوتحاياهس سأاسلبةاسم ل ًمس ا سع ي بسميمحةثسوميم   ي سمي اجرساس،سوتيجرسعسميج

 و  فه .

 أاسلبسسسسةاسمسسسس   ً سومامزمسسسسً ساضسسسسةما سومصالقرسسسس تسميجه سسسساسومج  سسسسساسمي جسسسسلسميجيسسسس م يس

سوح  اسميبجر تسوميجةم ر تسومي  ةلسميم  راسميالبماسمم  ر  تسميم جرتسميي ميربي.

 

 

 

 

 

س
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 الخطة الدراسية لقسم التصميم الجرافيكي
2018-2019 

 وسياسة الحضور والغياب
 

 ساعة معتمدة( 27تطلبات الجامعة االجبارية )اواًل: م
سس  اسم مج  (س15م ام تسميي م اسمإلجم  ياس م .أ

 
 

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 (ساعة معتمدة 15المجال األول / متطلبات الجامعة اإلجبارية  )
 (*1مهارات اللغة العربية ) 1141010

3 
0114099 

 ناجح
 --- 3 كرية علوم عس 1111000
 --- 3 التربية الوطنية 1111010
 ناجح /0130099 3 (*1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 1301010

 0130101 3 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130102
 ---- 3 عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0111000

س

سس  اسم مج  (س12ا.سمم ام تسميي م اسماصمر  ياس 
سم سميجي اتسميم يراس(سس  ا12ف   سمي  ياس 

 ---- 3 مقدمة في علم النفس 0111112

 ---- 3 الفكر والحضارة اإلنسانية 0111133

 ---- 3 (1مهارات لغوية ) 0140111

 ---- 3 (2مهارات لغوية ) 0140112

 ---- 3 الثقافة البيئية 0240152

 ---- 3 مقدمة في إدارة المشاريع 0330111

 ---- 3 حقوق اإلنسان 0420140

 ---- 3 الثقافة القانونية 0420143

 ---- 3 الريادية واإلبداع 0610230

0731102 
مهارات استخدام شبكات التواصل 

 ---- 3 االجتماعي

 ---- 3 مهارات االتصال والتواصل 0780101

 ---- 3 الثقافة الصحية 0910102
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 ساعة معتمدة(  24ثانيًا: متطلبات الكلية )

 

سس  اسم مج  (س15ميباراسمإلجم  ياس مم ام تس .أ
 

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 0114101 3 فن الكتابة والتعبير 0110111
 --- 3 فن الخطابة والحوار 0110113
 --- 3 المكتبة العربية والمعاجم 0110280
 --- 3 مدخل إلى علم االتصال 0111140
 ---- 3 مناهج البحث 0111160

 
سس   تسم مج  (س9مم ام تسميباراسماصمر  ياس  .ا

 

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة
 ---- 3 تذوق النّص األدبي 0110112

 ---- 3 تنمية وتنظيم المجتمع 0115115

 ---- 3 مهارات التفكير 0111117

 ---- 3 قراءة واستيعاب 0120113

 ---- 3 الموهبة والتفوق  0170254

 ---- 3 ثقافة جمالية 0180360

 ----- 3 تاريخ الفن العالمي 0190473
 

 

 ساعة معتمدة( 84ثالثًا: متطلبات التخصص )
 

سس  اسم مج  (س75مم ام تسميم  اسمإلجم  ياس  .أ
 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

 نظري 
 متطلب سابق عملي

 -- - 3 3 (1تاريخ الفن ) 1801130
 -- 4 1 3 تصميمأسس ال 0180122
 -- 4 1 3 نظرية اللون وتطبيقاتها 0180130
 -- 2 2 3 التصوير الضوئي 0180133
 -- 4 1 3 مبادئ الرسم والمنظور 0180132
 1801130 - 3 3 (2تاريخ الفن ) 0180211
 -- - 3 3 تاريخ التصميم 0180214
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 0180122 4 1 3 ( 1تصميم  الجرافيكي ) 0180221
 0180132 4 1 3 ات الرسم والتلوينتقني 0180231
 -- 4 1 3 (1الطباعة ) 0180281
 -- - 3 3 الفن اإلسالمي 0180313
 0180221 4 1 3 (2التصميم الجرافيكي ) 0180322
 0180322 4 1 3 (3التصميم الجرافيكي ) 0180324
 -- 4 1 3 ( 1تقنيات التصميم بالحاسوب ) 0180341
 -- 4 1 3 التيبوغرافيا 0180352
 -- - 3 3 دراسات وبحث المشروع 0180365
 -- - 3 3 خامات وكميات وممارسة 0180381
 -- - 3 3 تقنيات الطباعة 0180383
 -- - 3 3 علم الجمال 0180390
 -- - 3 3 نظريات ومنهجيات التصميم 0180415
 0180324 4 1 3 ( 4التصميم الجرافيكي ) 0180424
 0180341 4 1 3 ( 2بالحاسوب )  تقنيات التصميم 0180442
 0180424 4 1 3 ( 1الرسوم المتحركة بالحاسوب ) 0180443

 4 1 3 مشروع بحث 0180463
0180365 

 بعد موافقة القسم
 -- - 3 3 سيكولوجية وسوسيولوجية التصميم 0180472
 -- 120 -- 0 التدريب الميداني * 0180362
 ( 90مدة(، بعد تجاوز )ساعة غير معت 120التدريب الميداني  )بموافقة القسم.ساعة 

   
 معتمدة( اتساع 9) االختياريةمتطلبات التخصص ب . 

 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

 نظري 
 متطلب سابق عملي

 ---- 4 1 3 الخط العربي والزخرفة 0180151
 ---- - 3 3 الجرافيك في األردن 0180325
 0130102 - 3 3 يزيةدراسات فنية باإلنجل 0180326
 0180341 4 1 3 تصميم مواقع اإلنترنت 0180344
 ---- - 3 3 الترويج والتسويق 0180370
 0180443 4 1 3 (2الرسوم المتحركة بالحاسوب) 0180444
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 سياسة الحضور والغياب:
مح فسسس متسثس سسس س(سمسسس سس5مح فسسس متسثسحسسسثتسوسس7%س 15اسل سسسجلسيا  يسسساسا يمييسسساسأكثسسس سمسسس س

ميج س   سياجس ل سمس واس سست سم فسيسموسمهس خسل  اس س جيسس سميبارساسعاسفم تساسم ممس  سمي  يسساسسمي س   ت

م  حمً سم سميج ل س سيسح يساسم سةلسمي جيس سيا ست ،سمي جس سلج سعسمي  يساسمس سميم س  سيالممحس اسمي هس ئيس

سوتبةاس المم س يسميج ل س ر ًمس يسح ياس   سم ةلسمي جي سيا ت سميج فيسأوسمي ه خ.
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 جامعة فيالدلفيا/ كلية اآلداب والفنون/ قسم التصميم الجرافيكي/ الخطة االسترشادية
 معتمدة ساعة 135 ( 2021-2020) العام الجامعي

 السنة
 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 ع ن

المتطلب 

 السابق

رقم 

 المادة
 دةاسم الما

سعة 

 معتمدة
 ع ن

المتطلب 

 السابق

 االولى

 01130099 - 3 3 1مهارات اللغة االنجليزية  130101

 130101 - 3 3 2مهارات اللغة االنجليزية  130102 ناجح

 0140099 - 3 3 1مهارات اللغة العربية  110101

 -- - 3 3 متطلب جامعة اختياري - ناجح

 - - 3 3 تربية وطنية 111101 - - 3 3 متطلب جامعة اختياري 

 -- - 3 3 مدخل الى علم االتصال 11114 - 3 - 3 مبادئ الرسم والمنظور 180132

 -- 2 1 3 أسس التصميم 180122 - 2 1 3 نظرية اللون وتطبيقاتها 180130

 180132 3 - 3 تقنيات الرسم والتلوين 180231      

 18 يةعدد الساعات الكل 15 عدد الساعات الكلية

 الثانية

 - - 3 3 المكتبة العربية والمعاجم 110280 - - 3 3 علوم العسكريةال 111100

 - - 3 3 تاريخ التصميم 180214 0114101 - 3 3 فن الكتابة والتعبير 110111

 - - 3 3 متطلب كلية اختياري -- - 1 2 3 التصوير الضوئي 180133

 180113 - 3 3 2تاريخ الفن  180211 - - 3 3 1تاريخ الفن  180113

 180221 3 - 3 2 التصميم الجرافيكي 180221 180122 2 1 3 1التصميم الجرافيكي  180221

 - - 3 3 خامات وكميات وممارسة 180381 -- 3 - 3 1تقنيات تصميم بالحاسوب  180341

 18 عدد الساعات الكلية  18 عدد الساعات الكلية 

 الثالثة

 -- - 3 3 الفن االسالمي 180313 - - 3 3 خطابة والحوارفن ال 110113

 -- 3 - 3 التيبوغرافيا 180352 - - 3 3 متطلب كلية اختياري 180214

 -- 1 2 3 تقنيات الطباعة 180383 - 3 - 3 1الطباعة  180281

 -- - 3 3 نظريات ومنهجيات التصميم 180415 - - 3 3 علم الجمال 180390

  - - 3 متطلب تخصص اختياري   180322 4 1 3 3ميم الجرافيكي التص 180324

 - - 3 3 مناهج البحث 111160 180341 4 1 3 2تقنيات تصميم بالحاسوب  180442

 18 عدد الساعات الكلية 18 عدد الساعات الكلية 

 الرابعة

180443 
الرسوم المتحركة 

 1بالحاسوب 
 متطلب كلية اختياري  0180341 3 - 3

3 
3 -  

 -- - - 3 متطلب تخصص اختياري  180133 -- - - 3 متطلب تخصص اختياري 

180365 
دراسات وبحث 

 المشروع

3 3 - 

 مشروع بحث 180463 --

3 - 3 180365 

بعد موافقة 
 القسم

 - - 3 3 متطلب جامعة اختياري -- 180324 3 - 3 4التصميم الجرافيكي  180424

  - 3 3 سيكولوجية وسوسيولوجية التصميم 180472 -- - 3 3 متطلب جامعة اختياري --

 120 0 تدريب ميداني 0180362

بعد اجتياز 
ساعه  90

 معتمده

0111000 
خدمة سعمل تطوعي في

  المجتمع

 15 عدد الساعات الكلية 15 عدد الساعات الكلية

 

 خالصة:

 ساعة معتمدة 27مواد  /  9متطلبات الجامعة  •

 ساعة معتمدة 24مواد    /  8متطلبات الكلية  •

 ساعة معتمدة 84مادة    /  30متطلبات القسم  •

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ساعة معتمدة 135مادة     /  45المجموع          
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 صف مواد تخصص التصميم الجرافيكيو
 

 ( ساعة معتمدة84متطلبات التخصص )

 ات معتمدة(ساع 9ساعة معتمدة( اختيارية ) 75( إجبارية

   ( ساعات معتمدة3)نظري( )  1تاريخ الفن  180113

تتناول هذه المادة دراسة اهم المنجزات والتطورات الفنية للحضارات القديمة وحتى الثورة 

الصناعية. وتشمل حضارات وادي الرافدين، والحضارة الفرعونية، واالغريقية، والرومانية، من 

صوير التي خلفتها تلك الحضارات وحسب البيئات المختلفة خالل دراسة العمارة والنحت والت

 على المستوين الثقافي والفني.

 ( ساعات معتمدة3)نظري + عملي( )  اسس التصميم 180122

تتناول هذه المادة دراسة عناصر وأسس التصميم مع التأكيد على الفكرة البنائبة للتصميم ، فضالً 

وأثرهما في البناء العام للتصميم من خالل تدريبات تطبيقية  العناصر الشكلية واللونية  عن دراسة

 على كيفية التعامل مع المساحة والمادة واللون وذلك لتنمية القدرة االبداعية والتعبيرية للطالب .

    (ساعات معتمدة3)نظري + عملي( )  نظرية اللون وتطبيقاتها 180130

ً من خالل تطبيقات  تتناول هذه المادة التعرف على خاصية اللون   ً وكيميائيا ومكوناته فيزيائيا

عملية تسهم في استخدامه في التصاميم المختلفة.مع دراسة للعالقات اللونية وتدرجاتها وتاثرها 

 بالضوء والظل ، فضالً عن دراسة أهم نظريات اللون وتطبيقاتها.

 ( ساعات معتمدة3التصوير الضوئي )نظري + عملي( ) 180133

ة المادة دراسة الجانب النظري حول أسس التصوير الضوئي وأهميته ونشأته وكذلك تتناول هذ

آالت التصوير التقليدية والرقمية واجزائها وآلية عملها، كما تحتوي على جانب عملي تطبيقي 

لتوظيف الصورة الفوتوغرافية في إعداد تصميمات إبداعية تعكس قدرات الطالب العلمية 

 والعملية.
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 ( ساعات معتمدة3والمنظور )نظري + عملي( )  دئ الرسممبا 180132

تتناول هذه المادة المهارات الخطية والدرجات الظلية من خالل التطبيقات العملية في رسم 

 مواضيع مختلفة إلظهار العمق الفضائي 

) البعد الثالث ( وذلك من خالل دراسة المنظور الفني وأثره على التكوين النهائي لموضوع 

 التصميم .

 ( ساعات معتمدة3( )1المتطلب السابق )تاريخ الفن   )نظري(  2تاريخ الفن  180211

تتناول هذه المادة دراسة الفن الحديث منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى نهايات القرن 

ً المدارس المختلفة واالنماط المعمارية التي اشتهرت آنذاك ، إضافة إلى العشري ن، متضمنا

 التركيز على عدد من أبرز الفنانين العالميين والعرب الذين تميزوا بأسلوبهم الفني الخاص .

 (ساعات معتمدة3)نظري( )  تاريخ التصميم  180214

نشأة الفكرة األولية البدائية للرسوم الخطية تتناول هذه المادة دراسة تاريخ التصميم بدءاً من 

مروراً بالكتابة ومراحل تطورها حتى الصفحة المطبوعة مع التركيز على أهم التيارات الفنية 

 وأثر الثورة المعلوماتية وتقنيات الحاسوب على مسيرة التصميم الجرافيكي.

س التصميم( نظري+عملي( المتطلب السابق)اس  ) 1التصميم الجرافيكي   180221

 (ساعات معتمدة3)

تتناول هذه المادة دراسات تطبيقية متعددة على األساليب األدائية لتنفيذ التصاميم وعناصرها بدًء 

 من دراسة الرموز والعالمات 

) الصور الموحدة ( مروراً باإلعالن وأغلفة الكتب والمجالت. وذلك بإستخدام التقنيات 

 أداة للتصميم .والمهارات اليدوية والحاسوبية ك
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( 3تقنيات الرسم والتلوين )عملي( المتطلب السابق)مبادئ الرسم والمنظور( )  180231

 ساعات معتمدة

تتناول هذه المادة إكساب الطالب مهارات متنوعة في استخدام التقنيات المختلفة للرسم والتلوين ، 

تعرف على األساليب التنفيذية وذلك من خالل تطبيقات عملية للعديد من الخامات واالدوات وال

المتنوعة للمدارس الفنية المتعددة والقيام باجراء تجارب مماثلة باالستعانة بنماذج من اعمال تلك 

 المدارس .

  ( ساعات معتمدة3)عملي( )   1الطباعة 180281

ختلفة تتناول هذه المادة تدريب الطالب على أهم التقنيات الخاصة بالحفر والطباعة بأنواعها الم

والمسامية من خالل التطبيقات العملية المتعددة   والمتنوعة البارزة ، الغائرة ، المسطحة

 والخامات المتنوعة وكذلك الوسائط واألساليب الخاصة بالطباعة.

 (ساعات معتمدة3)نظري( )    الفن اإلسالمي 180313

ي وأهم الخصائص والمبادئ تتناول هذه المادة دراسة فلسفة وأصول ونشأة وتطور الفن االسالم

التي يرتكز عليها ودراسة ابرز الطرز الفنية خالل العصور المتعاقبة ومختلف االقاليم، ويقوم 

 الطالب بتنفيذ بعض التطبيقات العملية من خالل دراسته لهذه الطرز.

( ساعات 3)  ( 1المتطلب السابق) تصميم جرافيك   )عملي(  2التصميم الجرافيكي  180322

 تمدةمع

تتناول هذه المادة اجراء تدريبات عملية وتطبيقية ذات نوعية خاصة بالتصميم بواسطة الحاسوب 

في انتاج تصماميم ذات معالجات وتأثيرات مختلفة كتصميم الشعارات وكل ما يتعلق بهويتها 

 البصرية وباستخدام برمجيات معالجة الصور والرسم بالحاسوب.
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( ساعات 3) (   2)عملي( المتطلب السابق )تصميم جرافيك  3التصميم الجرافيكي  180324

 معتمدة

تتناول هذه المادة دراسة التصميم ثالثي األبعاد واألسس المعتمدة في الحمالت االعالنية التجارية 

وغيرها وكذلك تصميم النماذج التطبيقية للتعبئة والتغليف للسلع والمنتجات من خالل التقنيات 

 وبية.التقليدية والحاس

  (ساعات معتمدة3)عملي( ) 1تقنيات التصميم بالحاسوب 180341

تتناول هذه المادة تدريب الطالب على برمجيات الحاسوب المختصة بتصميم الجرافيك وهما 

مع التركيز على تقنيات االدوات واالوامر    Illustrator- Photoshop  Adobe برنامجي

ا في عمليات التصميم المختلفة مع إجراء تمارين ثنائية المختلفة ومدى امكانية االستفادة منه

 وثالثية األبعاد تمثل التقنيات المختلفة في البرنامجين.

 ( ساعات معتمدة3)عملي( )  التيبوغرافيا 180352

تتناول هذه المادة دراسة التصميم الحديث المرتكز على البناء الشكلي لمجموعات الحروف، بما 

ت المعاصرة للوسائط الجرافيكية المتعددة. وتتضمن المادة دراسة النسب مع المتطلبا يتناسب 

واألسس التي يقوم عليها التصميم التيبوغرافي ، مع اجراء تطبيقات عملية يدوية واخرى بواسطة 

 الكمبيوتر .

 التدريب الميداني )عملي()صفر( ساعة معتمدة 180362

ساعة معتمدة ( للحياة العملية من خالل تدريبه  90تتناول هذه المادة اعداد الطالب )بعد إنجازه 

ساعة على االقل( من اجل  120في المؤسسات الرسمية والخاصة في مجال التصميم الجرافيكي)

  استيعاب التطبيقات المقررة على ارض الواقع ومتابعته في مراحل التدريب من قبل اساتذة

لالزمة والتي تحتوي على كافة ما قام به القسم، ويشترط ان يقدم الطالب الوثائق المصدقة ا

 الطالب خالل فترة التدريب.
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(  3( ) 2)نظري( متطلب السابق ) تصميم جرافيك   دراسات وبحث المشروع 180365

 ساعات معتمدة

ً عن مشروع التخرج  تتناول هذه المادة تعريف الطالب بكيفية الدراسة العلمية والبحثية تفصيليا

بالتنسيق مع مدرس المادة. وتشمل هذه الدراسة كافة المعلومات والبيانات  يقوم بإختياره الذي 

وحمالت إعالنية   والصور التوضيحية الخاصة بالمشروع مع دراسة أمثلة لمشاريع مشابهة

ً ألصول البحث العلمي ، مع التزام  مماثلة وذلك من خالل تقديم تقرير مجلد  ) نسختين( طبقا

 ها في مادة مشروع التخرج.الطالب بهذه الدراسة ذات

  ( ساعات معتمدة3خامات وكميات وممارسة )نظري( ) 180381

الخامات المختلفة المستخدمة في مجاالت التصميم الجرافيكي  تتناول هذه المادة دراسة 

في إنتاج االعالنات المختلفة والمطبوعات وكلفتها   والطباعة، وحساب الكميات المطلوبة

دف المادة إلى التعريف بأهم األسس والقواعد المعتمدة في ممارسة مكاتب التقريبية. كما ته

 التصميم الجرافيكي واخالقيات المهنة .

 ( ساعات معتمدة3)نظري+عملي( )     تقنيات الطباعة 180383

تتناول هذه المادة دراسة أساليب وطرق الطباعة باختالف تقنياتها وخاماتها وأسطحها الطباعية 

ومهارته في ذلك المجال والقيام بزيارة المطابع  ووظائفها ، بهدف اثراء معرفة الطالب  المتعددة 

 الحديثة للتعرف على طرق عملية الطباعة وخطواتها وتقنيات االنتاج الطباعي النهائية.

 ( ساعات معتمدة3)نظري( )    علم الجمال 180390

من خالل دراسة ابرز  ته وفلسفته تتناول هذه المادة تعريف الطالب بمفهوم الجمال وماهي

 المدارس الفلسفية في هذا المجال 

) االستطيقا(، وكذلك تناول اهم المفاهيم الفنية و دراسة اهم آراء فالسفة علم الجمال ووجهات 

 نظرهم المختلفة 
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  ( ساعات معتمدة3)نظري( )   نظريات ومنهجيات التصميم 180415

ريات التصميم الجرافيكي والحركات التصميمية المعاصرة تتناول هذة المادة دراسة أهم نظ

ً وحديثاً  وتأثرها بالتقنيات الحاسوبية، إضافة إلى أهم المنهجيات المتبعة في التصميم قديما

 وأسلوب التحليل الفني والمعايير المعتمدة عامة في تقويم العمل الفني والجرافيكي.

( 3)   ( 3طلب السابق )التصميم جرافيك المت  )عملي(  4التصميم الجرافيكي  180424

  ساعات معتمدة

تتناول هذه المادة تدريب الطلبة على عمليات إنتاج الصحف والمجالت وإخراجها بدءاً من مرحلة 

دراسة العناصر التيبوغرافية  تصميم الماكيت وإخراج الصفحة المطبوعة كما تتضمن هذه المادة 

دام برامج الحاسوب الخاصة باالنتاج الصحفي ، فضالً عن واألساليب المختلفة لإلخراج باستخ

 دراسة المدارس المتنوعة في ذلك المجال .

 1)عملي( المتطلب السابق) تقنيات التصميم بالحاسوب 2تقنيات التصميم بالحاسوب 180442

 ( ساعات معتمدة3( )

 , Adobe PhotoShopكتتناول هذه المادة تعريف الطالب بالتقنيات المتقدمة في برامج الجرافي

Adobe Illustrator  والمتعلقة بالمخرج النهائي لتلك البرامج سواء كانت للعمل الطباعي او ،

العمل المتحرك ، مع اعداد تصاميم مختلفة ومتقدمة تقنياً وفكرياً واعدادها بشكل نهائي يتناسب 

 مع المخرج الذي صممت من أجله.

عملي( متطلب سابق )تقنيات التصميم  4)1الرسوم المتحركة بالحاسوب  180443

 ( ساعات معتمدة3)  ( 1بالحاسوب

  تتناول هذه المادة تعريف الطالب وتدريبه على برامج الحاسوب المختلفة والمتعلقة بالحركة

ودراسة مبادئ الحركة وتقنياتها ومن ثم تطبيق تلك المبادئ على اشكال وتمارين مبسطة 

تصميم فواصل متحركة كجزء من االعالنات ومقدمات البرامج  وامكانية االستفادة منها في

 التلفزيونية.
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( موافقة القسم   )عملي( المتطلب السابق )دراسات وبحث المشروع  مشروع بحث 180463

  ( ساعات معتمدة3)

الطالب للوقوف على أبعاد تحصيله العلمي وقدراته المكتسبة  تتناول هذه المادة تنفيذ ما تعلمه 

دراسته التخصصية والدفع به إلى مرحلة متقدمة من خالل اإلشراف المتكامل للقسم العلمي خالل 

بهدف اثراء قدراته والوصول به إلى مستوى احترافي متخصص وبمواصفات متميزة في سوق 

العمل وذلك بعد تقديم مجموعة من التصاميم المتكاملة المنفذه بتقنية عالية الجودة طبقا لمجال 

 سبق دراسته في مادة ) دراسة وبحث المشروع( بحثه الذي

  ( ساعات معتمدة3)نظري( )    سيكولوجية وسوسيولوجية التصميم 180472

تتناول هذه المادة دراسة التأثيرات النفسية واالجتماعية للتصاميم المختلفة على المتلقي ، وكذلك 

مم وما يتبع ذلك من أنماط التفكير تأثير البيئة والعادات المكتسبة والسلوك االجتماعي على المص

 وأساليب التعبير واالبداع الفني.

 ساعات معتمدة ( 9متطلبات التخصص االختيارية ) 

 ( ساعات معتمدة3)نظري +  عملي( )  الخط العربي والزخرفة 180151

تتناول هذه المادة تعريف الطالب على اصول الخط العربي وأنواعه المختلفة، وقواعده، 

اماته. كما تغطي أنواع الزخرفة العربية اإلسالمية وتوظيفها في أعمال تطبيقية فنية واستخد

 وتصاميم عديدة بإستخدام التقنيات والخامات المتنوعة.

  ( ساعات معتمدة3نظري( ) 3الجرافيك في األردن ) 180325

التجربة االردنية  تتناول هذه المادة تعريف الطالب بمفهوم الجرافيك قديماً وحديثاً والوقوف على

في مجال التصميم الجرافيكي الذي يتصل بعالم الدعاية واإلعالن والمطبوعات وكذلك دور 

المؤسسات التعليمية والتدريبية وسوق العمل واالطالع على تجربة وتطوير الجرافيك في 

 األردن.
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( 3)  (2ة المتطلب السابق )اللغة االنجليزي  باالنجليزية )نظري(  دراسات فنية 180326

  ساعات معتمدة

تتناول هذه المادة تعريف الطالب بأهم المصطلحات والمفاهيم المتخصصة بالجرافيك وذلك من 

خالل دراسة نظرية ألهم الحركات الفنية ومصمي الجرافيك العالميين والنشاطات الجرافيكية 

 باللغة االنجليزية.

( 3( )1بق )تقنيات التصميم بالحاسوبتصميم مواقع االنترنت )عملي( المتطلب السا 180344

  ساعات معتمدة

تتناول هذه المادة تعريف الطالب بأنواع صفحات ومواقع اإلنترنت الشخصية وغيرها من مواقع 

الجامعات والمؤسسات والشركات والصحف ، ومن ثم دراسة مبادئ تصميم تلك الصفحات 

فة تتضمن عملية التصميم وربط الصفحات والمواقع الثابتة منها والمتحركة ، مع تطبيقات متختل

 المختلفة واضافة بعض المقاطع المتحركة للصفحة والمقاطع الصوتية.

  ( ساعات معتمدة3)نظري( )     الترويج والتسويق 180370

تتناول هذه المادة المادة أهم اسس ومبادئ الترويج والتسويق التجاري والمفاهيم المتطوره 

في الحمالت االعالنية والترويجية  كذا التأثير الفعال للتصميم الجرافيكي والحديثة في المجال، و

المختلفة. وتركز المادة على مفهوم االتصال بين المنتج والمستهلك والوسائط واالساليب المتنوعة 

 لالتصال المباشر وغير المباشر .

حركة )عملي( المتطلب سابق) الرسوم المت 2الرسوم المتحركة بالحاسوب 180444

  ( ساعات معتمدة3( )1بالحاسوب

تتناول هذه المادة تعزيز قدرات الطالب لتصميم وإنتاج االعالنات التلفزيونية معتمدا على تقنيات 

( Toom Boom – Ceinma 4.D ثالثية ( في تنفيذ تلك التصاميم ) –متعددة االبعاد ) ثنائية 

لمجال وخاصة األفالم الترفيهية هذا مع التركيز على توظيف المستجدات العالمية في هذا ا

 باالضافة إلى دراسة المفاهيم وأساليب التفكير اإلبداعي لإلعالن التلفزيوني وأثرها على المتلقي.
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 متطلبات الكلية االختيارية

  ( ساعات معتمدة3)نظري( ) الثقافة الجمالية 180360

وفوائدها ورسالة الفكر الجمالي وأهدافه ، دراسة اهمية الثقافة الفنية والجمالية  تتناول هذه المادة

وحاجة كل من المفكر والناقد والفنان والصانع والطالب وكل إنسان إلى الثقافة الفنية والفكر 

 الجمالي ، وأهمية المعرفة الجمالية لكل إنسان . وتنمية الذائقة الجمالية لدى الطالب واإلرتقاء بها 
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