
 

 

 كلية العمارة والتصميم

حريك والوسائط المتعددةقسم الت  

 نتاجات تعلم  معمواد والمعرفية المجاالت مصفوفة ربط ال

( ساعة132) برنامج البكالوريوس  

 

  

 المجال المعرفي 

 نوع المادة اسم المادة و رقمها نتاجات التعلم للمادة

 المعرفة

التي ظهرت في حضارات ما قبل االسالم من فترة الطرز المعمارية  وأبرزاهم  معرفة وفهم

العصر الحجري الى عمارة وادي الرافدين والنيل ...الى الحضارة االسالمية وخصائص هذه 

 المراحل ومميزاتها.

 مهارات ال

 مهارات المقارنة والتحليل للطرز المعمارية في حضارات ما قبل االسالم مع الحضارات األخرى

 شاف لمميزات وسمات عمارة حضارات ما قبل االسالم.مهارات البحث واالكت

 االتجاهات 

قدرة الطالب على تحليل العناصر المعماريه وفهم مصطلحاتها )طراز ،نمط معماري (وتوظيفها 

 واستخدامها والتأثر بها في التصاميم الحديثة

 تاريخ الفن والعمارة

1210110 

 متطلب

 كلية اجباري

 

 المعرفة

ومعرفة أساليب الرسم وأشهر الرسامين وأشهر  والرسوم الكارتونيةم األولية نشأة الرسو معرفة

أفالم الرسوم المتحركة وشركات اإلنتاج العالمية والتعرف على المجاالت المختلفة التي تؤدي 

وكذلك الوسائط المتعددة منذ بدايتها ومراحل تطورها وارتباطها  دوراً فيهاالرسوم المتحركة 

 الحياة.حديثة وما تؤديه من فوائد في مختلف نواحي بالتقنيات ال

 المهارات

اتقان الطلبة مهارات البحث واالستقصاء والمقارنة في اساليب وأنماط الرسوم المتحركة والوسائط 

 المتكاملة.وكذلك مهارات البحث العلمي  المتعددة،

 االتجاهات

سوم عد أن يدرسوا ويستفيدوا من تاريخ الرأن يتكون لدى الطلبة اتجاهات في اعمالهم التصميمية ب

 المتحركة والوسائط المتعددة.

 

 

 

 

 

تاريخ الرسوم المتحركة 

 الوسائط المتعددة

1230111 

 متطلب

 قسم اجباري

 

 

 

 

تاريخ ونظريات 

 الفن والتصميم

تاريخ الفن 

االسالمي 

والعالمي ، تاريخ 

التصميم ، 

نظريات ومناهج 

 يمالتصم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المعرفة

فلسفة وأصول ونشأة وتطور الفن االسالمي وأهم الخصائص والمبادئ التي يرتكز عليها  معرفة

بتنفيذ بعض  لبةة خالل العصور المتعاقبة ومختلف االقاليم، ويقوم الطالطرز الفني أبرزودراسة 

 .التطبيقات العملية من خالل دراسته لهذه الطرز

 المهارات

أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة في تنفيذ الرسوم الزخرفية وتطويرها وكذلك االستفادة منها 

 حديثة.بتوظيفها في أعمال تصميمية متحركة 

 االتجاهات

ن يتكون اتجاه لدى الطلبة بالتوسع في فنون الزخرفة االسالمية واالطالع على انواعها على أ

ارض الواقع من خالل زيارة ومقابلة فنانين في هذا المجال ومشاهدة معارضهم الفنية وكذلك 

 الزيارات الميدانية ألماكن تحتوي على تلك االنواع من الفنون.

 

 والعمارة الفنتاريخ 

  اإلسالمية

1210110 

 

 

 متطلب

 كلية اجباري

 

 

 المعرفة

نظريات التصميم والحركات التصميمية المعاصرة وتأثرها بالتقنيات الحاسوبية، إضافة إلى  معرفة

أهم المنهجيات المتبعة في التصميم قديماً وحديثاً وأسلوب التحليل الفني والمعايير المعتمدة عامة 

 المرئي.ء المطبوع أم في تقويم العمل الفني والتصميمي سوا

 المهارات

ودراسة والتصميمية الفنية نقدية تحليلية في التعامل مع االعمال أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

 لبحث والتطوير.على ا ةوالقدر لهاضع الحلول الناجعة والتصميمية و المشكالت

 االتجاهات

 والحديثة.ريات التصميم القديمة اجراء ابحاث تتناول نظفي أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

 اعتماداً على منهجيات مدروسة . في مجال التحريك والوسائط المتعددة ممارسة العمل التصميمي

 نظريات التصميم ومنهجياته

1230312 

 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 

 

 

 المعرفة

ذلك من و في مجال التحريك والوسائط المتعددةالمصطلحات والمفاهيم المتخصصة معرفة أهم 

والناتج الفني والنشاطات  في المجال العالميين نمصميالخالل دراسة نظرية ألهم الحركات الفنية و

 .باللغة االنجليزيةالذي يتم عرضه من خالل الوسائط المتعددة 

 المهارات

التحريك القراءة والفهم والتحليل لمصادر أو مراجع في أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

 المختلفة باللغة اإلنجليزية. لمتعددةوالوسائط ا

 االتجاهات

باللغة  التحريك والوسائط المتعددةمراجع وكتب الالتعرف على في أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

لمصطلحات المستخدمة في لتعزيز الفهم السريع والسهل ، وكذلك المواقع االلكترونية ،اإلنجليزية

 اجع اإلنجليزية.المر

 

 

 لغةبال فنية موضوعات

 اإلنجليزية

1230334 

 

 

 متطلب

 قسم اختياري

 

 
تاريخ ونظريات 

 الفن والتصميم

تاريخ الفن 

االسالمي 

والعالمي ، تاريخ 

التصميم ، 

نظريات ومناهج 

 التصميم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تاريخ ونظريات 

 الفن والتصميم

تاريخ الفن 

االسالمي 

تاريخ  والعالمي،

 التصميم،

نظريات ومناهج 

 التصميم

 

 

 

 

 

 

 

 



 المعرفة   

المدارس الفلسفية في هذا  أبرزخالل دراسة  وفلسفته منالجمال وماهيته  وفهم مفهوم معرفة

آراء فالسفة علم الجمال ووجهات  ودراسة اهم(، وكذلك تناول اهم المفاهيم الفنية المجال)االستطيقا

 .نظرهم المختلفة

 هاراتالم

 إدراك درجات الحكم الجمالي. 

 إدراك خصائص المشتركات والفوارق بين أنواع الفنون التشكيلية.

 االستفادة من المعرفة في المواد األخرى وربطها بالنظريات.

 المقارنة الدائمة بين خصوصيات فروع التشكيل.

 ذوق جمالي تواصلي. تكوين

 االتجاهات

 وفق أسس ذات مرجعية تاريخية. الفنية،نقد األعمال الفنية في المعارض 

 فلسفة العمل الفني والتخطيط له مسبقاً عبر نظرة جمالية. األخذ بعين االعتبار

 علم الجمال والسلوك

1230210 

 

 متطلب

 كلية اجباري

 

 

 
يخ ونظريات تار

 تصميمالفن وال

تاريخ الفن 

االسالمي 

تاريخ  والعالمي،

 التصميم،

نظريات ومناهج 

 التصميم

 

 
 

 نوع المادة اسم المادة و رقمها نتاجات التعلم للمادة

 المعرفة

 العناصر دراسةفضالً عن  للتصميم،ة يعناصر وأسس التصميم مع التأكيد على الفكرة البنائ معرفة

في البناء العام للتصميم من خالل تدريبات تطبيقية على كيفية التعامل مع الشكلية واللونية وأثرهما 

المساحة والمادة واللون وذلك لتنمية القدرة االبداعية والتعبيرية للطالب في تصميم الرسوم 

 .المتعددةالمتحركة والوسائط 

 المهارات
ولية من خالل دراسة أسس التصميم وتنفيذ التصاميم األفي أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

 .التصميم وتطبيق أسسالعالقات التي تربط البناء التصميمي الذي يعتمد على العناصر المختلفة 

 االتجاهات

والمواقع االلكترونية الخاصة بأسس كتب المراجع والالتعرف على في أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

 ة المتكاملة .التصميم وكذلك االستفادة من ذلك في التصاميم المتقدم

 

 

 (1اسس التصميم )

1220110 

 

 

 

 متطلب

 كلية اجباري

 المعرفة

دراسة عناصر وأسس التصميم ثالثي األبعاد والتعرف على العالقة بين الكتلة والفراغ  معرفة

على التحليل لعناصر  الطلبةمن خالل تدريب  والتصميمية،وتشكيلها وربطها باألعمال المعمارية 

 .التصميمالقتها ببعضها وتركيبها في العمل ودراسة ع

 المهارات

أسس التصميم وتنفيذ التصاميم األولية من خالل دراسة في أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

 التصميم وتطبيق أسسالعالقات التي تربط البناء التصميمي الذي يعتمد على العناصر المختلفة 

 .الثالثي األبعاد

 

 

 (2اسس التصميم )

1210180 

 

 

 

 متطلب

 كلية اجباري

 

علوم أساسية 

في االتصال 

 البصري

أساسيات 

الوسائط 

معالجة المتعددة، 

الصور، 

التيبوجرافي ، 

تطبيقات 

الحاسوب في 

التصميم 

الجرافيكي ، 

الرسم والتصوير 

، التصميم 

 والتسويق

 

 

 



 االتجاهات

والمواقع االلكترونية الخاصة بأسس كتب المراجع والالتعرف على في لدى الطلبة  أن يتكون اتجاه

 المتكاملة.التصميم وكذلك االستفادة من ذلك في التصاميم المتقدمة 

 المعرفة

سم الطبيعة ورسم مشاهد ادوات وخامات الرسم المختلفة وطرق استخدامها وتطبيقها في رمعرفة 

 وغيرها.مختلفة تظهر فيها الحركة المستمدة من جوانب الحياة اليومية في المدن والقرى 

 مهارات ال 

 .وموديالت االشخاصمهارات الرسم اليدوي للطبيعة الصامتة 

 مهارات الرسم باستخدام تقنيات األلوان المختلقة كالزيتي واالكريليك والمائي.

 االتجاهات

 واالظهار.لتوجه لتطوير مهارات الرسم والتلوين واالستفادة منها في عمليات التصميم ا

 التوجه لزيارة المعارض الفنية واالستفادة منها في عمليات التصميم

 التوجه لالطالع على نماذج فنية لفنانين محليين و عالميين.

 الرسم الحر

1220210 

 متطلب

 كلية اجباري

 المعرفة

بالرسم التصميم من خالل الحاسوب ونتحدث هنا عن ات الحاسوب المختصة برمجي معرفة

مع التركيز على تقنيات االدوات واالوامر المختلفة ومدى امكانية  Adobe Illustratorنابرنامج

االستفادة منها في عمليات التصميم المختلفة مع إجراء تمارين ثنائية وثالثية األبعاد تمثل التقنيات 

 .ي البرنامجالمختلفة ف

 المهارات

أسس التصميم وتنفيذ التصاميم األولية من خالل دراسة في أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

 .التصميم وتطبيق أسسالعالقات التي تربط البناء التصميمي الذي يعتمد على العناصر المختلفة 

 االتجاهات

ببرامج والمواقع االلكترونية الخاصة  كتبالمراجع والالتعرف على في أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

الرسم والتصميم بالحاسوب والممارسة المستمرة لالحتفاظ بالمهارات التي تعلموها لالستفادة منها 

 في التصاميم المتقدمة المتكاملة .

 والتصميم بالحاسوبالرسم 

1230124 

 متطلب

 قسم اجباري

 المعرفة

من خالل القطع والدمج ومعالجة األسطح وإضافة التقنيات المختلفة لمعالجة الصور  معرفة

المالمس والسطوح بما يتناسب مع متطلبات تصميم  ءالمختلفة، وإنشاالمؤثرات والتحويرات 

 Adobeالرسوم المتحركة والوسائط المتعددة ومن خالل برامج الحاسوب الخاصة كبرنامج 

Photoshop 

 المهارات

الجة الصور من خالل برامج الحاسوب وإجراء التراكيب معفي أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

المختلفة التي يمكن االستفادة منها في عمليات التصميم المتحرك وكذلك اجراء عملية القطع 

 .والتركيب وابتكار مشاهد بصرية جديدة من خالل معالجة الصور

 تقنيات معالجة الصور

1230221 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم أساسية 

في االتصال 

 البصري

أساسيات 

الوسائط 

المتعددة، معالجة 

الصور، 

التيبوجرافي ، 

تطبيقات 

الحاسوب في 

التصميم 

الجرافيكي ، 

الرسم والتصوير 

، التصميم 

 التسويقو

 

 

 



 االتجاهات

المواقع االلكترونية الخاصة ببرامج وكتب المراجع والالتعرف على في أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

بالحاسوب والممارسة المستمرة لالحتفاظ بالمهارات التي تعلموها لالستفادة منها  معالجة الصور
 في التصاميم المتقدمة المتكاملة .

 المعرفة

ً  معرفة  من خالل تطبيقات عملية تسهم في استخدامه في خاصية اللون ومكوناته فيزيائياً وكيميائيا

فضالً عن  والظل،دراسة للعالقات اللونية وتدرجاتها وتاثرها بالضوء  عم المختلفةالتصاميم 

 .دراسة أهم نظريات اللون وتطبيقاتها

 المهارات

 اللون في تنفيذ التصاميم المختلفة. استخدامفي أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

 القة بين عملية االدراك واالحساس اللوني.الع فهم

 الجوانب التعبيرية والرمزية للون. إدراك

 .تصميم التحريك والوسائط المتعددةالعالقات اللونية ومجاالت استخدام اللون في  إدراك

 االتجاهات

 القدرة على البحث والتطوير والتحليل.في أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

 .واستخداماتهلمية في مجال اللون العا مستجداتمواكبة ال

 القدرة على فهم العالقات اللونية في كافة انواع التصميم سواء كانت مرئية أم مطبوعة.

 نظرية اللون

1230121 

 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 المعرفة

أدوات وخامات الرسم المختلفة وطرق استخدامها وعمل تمرينات يدوية لرسم الطبيعة  معرفة

من  المستمدة الحركةقة وحرية وكذلك رسم مشاهد مختلفة لنماذج تظهر فيها والعناصر بطال

جوانب الحياة اليومية في المدينة والقرية وغيرها باإلضافة لدراسة تشريح جسم االنسان 

 .والحيوانات المختلفة والتي تتضمن العالقات النسبية ألعضاء كل منها

 المهارات

ومهارات رسم جسم االنسان  األولية، تنفيذ التصاميموالرسم  فيأن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

ضمن أسسا لتشريح األكاديمية وكذلك الحيوانات والطيور لالستفادة منها في إنشاء التصاميم 

 المتكاملة.المرئية 

 االتجاهات

جع من خالل الكتب والمرا القدرة على البحث والتطوير والتحليلفي أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

والمواقع االلكترونية الخاصة بمجال الرسم والتشريح الفني، واالطالع على تجارب الفنانين 

 المختصين ومعارضهم الفنية .

 التشريح الفني

1230123 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 المعرفة

 يتناسب معالتصميم الحديث المرتكز على البناء الشكلي لمجموعات الحروف، بما  معرفة

اصرة للوسائط الجرافيكية المتعددة. وتتضمن المادة دراسة النسب واألسس التي المتطلبات المع

 .الكمبيوتربواسطة تنفيذها مع اجراء تطبيقات عملية يدوية و التيبوغرافي،يقوم عليها التصميم 

 التيبوجرافيا الرقمية

1230222 

 

 

 

 

علوم أساسية 

في االتصال 

 البصري

أساسيات 

الوسائط 

المتعددة، معالجة 

الصور، 

التيبوجرافي ، 

تطبيقات 

الحاسوب في 

التصميم 

الجرافيكي ، 

الرسم والتصوير 

، التصميم 

 والتسويق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المهارات

تصميم الحروف سواء العربية أو الالتينية وتوظيفها في في أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

جال التصميم الرقمي سواء في العناوين الثابتة أو المتحركة وكذلك في العناوين الفرعية م

 جمالية.والنصوص التيبوجرافية وإمكانية ابتكار تكوينات ذات صبغة 

 االتجاهات

من خالل الكتب والمراجع  القدرة على البحث والتطوير والتحليلفي أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

المصممين ، واالطالع على تجارب التيبوجرافيا الرقميةترونية الخاصة بمجال والمواقع االلك

 .نتاجهم التصميمي عبر المواقع االلكترونيةالمختصين و

 

 متطلب

 قسم اجباري

 المعرفة

في المجال، والحديثة  ةأهم اسس ومبادئ الترويج والتسويق اإللكتروني والمفاهيم المتطور معرفة

وكذلك الحمالت االعالنية والترويجية المختلفة.  المتعددة فيلتصميم الوسائط  والتأثير الفعال

مفهوم االتصال بين المنتج والمستهلك والوسائط واالساليب المتنوعة لالتصال المباشر  معرفة

 .المباشروغير 

 المهارات

صاء حول أهم االساليب التي تتبعها الشركات البحث واالستقفي أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

لبصرية تروني ولالستفادة من االساليب االترويج والتسويق االلكمجال في  والمؤسسات العالمية

 التصميم.والمرئية المستخدمة في عملية 

 االتجاهات

مراجع من خالل الكتب وال القدرة على البحث والتطوير والتحليلفي أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

تجارب ال، واالطالع على الترويج والتسويق االلكترونيوالمواقع االلكترونية الخاصة بمجال 

 .الخاصة المواقع االلكترونية من خالل المميزة في المجال

 

 التسويق االلكتروني

1230421 

 

 

 متطلب

 قسم اختياري

 

 

 

 

 

علوم أساسية 

في االتصال 

 البصري

أساسيات 

الوسائط 

المتعددة، معالجة 

الصور، 

، التيبوجرافي 

تطبيقات 

الحاسوب في 

التصميم 

الجرافيكي ، 

الرسم والتصوير 

، التصميم 

 والتسويق
 

 نوع المادة اسم المادة و رقمها نتاجات التعلم للمادة

 المعرفة

الطرق التقليدية في انتاج الرسوم المتحركة بدءاً من رسم الشخصيات الكارتونية يدوياً  معرفة 

م التي ستمثل الحركة اعتماداً على فكرة أو موضوع معين ومن ثم ادخال وتكوين سلسلة من الرسو

المتحرك مضافاً اليه المؤثرات الصوتية  وتكوين المشهدكافة الرسوم لجهاز الحاسوب لمعالجتها 

   والبصرية.

 المهارات

الل رسم تصميم وانتاج الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد من خفي أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

وتصميم الشخصيات والمشاهد وتحريكها بواسطة الحاسوب اعتماداً على ما تعلموه في رسم 

الشخصيات والخلفيات وكتابة السيناريو ولوحات السرد واضافة االصوات والمؤثرات الصوتية 

 القصيرة.والبصرية لألفالم 

 

 

الرسوم المتحركة ثنائية 

 (1) األبعاد

1230331 

 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 

 
تصميم وصناعة 

 الرسوم المتحركة

الرسوم المتحركة، 

التصميم ثنائي 

األبعاد، التصميم 

ثالثي األبعاد، 

التصميم الرقمي، 

االنتاج السينمائي، 

تصميم وصناعة 

الدمى المتحركة، 

storyboarding 

 



 االتجاهات

الكارتون ثنائية األبعاد بكافة أنواعها سواء متابعة ومشاهدة أفالم في أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

الترفيهية أو االرشادية واالطالع على األساليب المختلفة سواء في الجوانب البصرية أو الجوانب 

 الفكرية.

 المعرفة

وذلك من خالل تقنيات الحاسوب المختلفة في في انتاج الرسوم المتحركة  الحديثةالطرق  معرفة

كارتوني  فيلم وبتنفيذيقوم الطلبة بتصميم  ثالتحريك، حيعمليات رسم الشخصيات وإنشاء عملية 

متكامل يعالج قضية معينة ويتضمن الفيلم اعداد كافة األصوات سواء في التعليق أو الحوار 

 جسام وغير ذلك.وكذلك المؤثرات األخرى كصوت الرياح واألمطار واال

 المهارات

تصميم وانتاج الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد من خالل رسم في أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

وتصميم الشخصيات والمشاهد وتحريكها بواسطة الحاسوب اعتماداً على ما تعلموه في رسم 

والمؤثرات الصوتية الشخصيات والخلفيات وكتابة السيناريو ولوحات السرد واضافة االصوات 

 القصيرة.والبصرية لألفالم 

 االتجاهات

متابعة ومشاهدة أفالم الكارتون ثنائية األبعاد بكافة أنواعها سواء في أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

الترفيهية أو االرشادية واالطالع على األساليب المختلفة سواء في الجوانب البصرية أو الجوانب 

 الفكرية.

تحركة ثنائية الرسوم الم

 (2) األبعاد

1230332 

 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 المعرفة

األفالم الكارتونية ثالثية األبعاد والتي يتم تصميم شخصياتها وعناصرها من خالل برامج  معرفة

األلوان والمالمس لتلك الشخصيات والعناصر وتحريكها  ثم اضافةالتصميم ثالثية األبعاد ومن 

ية والبصرية للحصول على فيلم متكامل يتم عرضه من خالل عدة وإضافة المؤثرات الصوت

  وسائط

 المهارات

تصميم وانتاج الرسوم المتحركة ثالثيةاألبعاد من خالل رسم في أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

وتصميم الشخصيات والمشاهد وتحريكها بواسطة الحاسوب اعتماداً على ما تعلموه في رسم 

ت وكتابة السيناريو ولوحات السرد واضافة االصوات والمؤثرات الصوتية الشخصيات والخلفيا

 القصيرة.والبصرية لألفالم 

 االتجاهات

متابعة ومشاهدة أفالم الكارتون ثالثية األبعاد بكافة أنواعها سواء في أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

الجوانب البصرية أو الجوانب  الترفيهية أو االرشادية واالطالع على األساليب المختلفة سواء في

 الفكرية.

 

 

ثالثية الرسوم المتحركة 

 (1) األبعاد

1230431 

 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تصميم وصناعة 

 الرسوم المتحركة

الرسوم 

المتحركة، 

التصميم ثنائي 

يم األبعاد، التصم

ثالثي األبعاد، 

التصميم الرقمي، 

االنتاج 

السينمائي، 

تصميم وصناعة 

 الدمى المتحركة،
storyboarding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تصميم وصناعة 



 المعرفة

تصميم وتنفيذ فيلم كارتوني ثالثي األبعاد يتضمن ابتكار الشخصيات وتصميم المشاهد  معرفة

ة لعناصر البيئة من اشجار الداخلية والخارجية وكافة المفردات الالزمة من اثاث وأجسام باالضاف

الفيلم  المختلفة، ويتضمنوغير ذلك حيث يتم تنفيذ عمليات التحريك واضافة األصوات ومؤثراتها 

 معينة.فكرة تعالج قضية 

 المهارات

تصميم وانتاج الرسوم المتحركة ثالثيةاألبعاد من خالل رسم في أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

وتصميم الشخصيات والمشاهد وتحريكها بواسطة الحاسوب اعتماداً على ما تعلموه في رسم 

الشخصيات والخلفيات وكتابة السيناريو ولوحات السرد واضافة االصوات والمؤثرات الصوتية 

 القصيرة.والبصرية لألفالم 

 االتجاهات

متابعة ومشاهدة أفالم الكارتون ثالثية األبعاد بكافة أنواعها سواء في يتكون اتجاه لدى الطلبة أن 

الترفيهية أو االرشادية واالطالع على األساليب المختلفة سواء في الجوانب البصرية أو الجوانب 

 الفكرية.

ثالثية الرسوم المتحركة 

 (2) األبعاد

1230432 

 

 متطلب

 قسم اختياري

 فةالمعر

 وتقنياتاألبعاد الشخصيات الكارتونية ثنائية األبعاد وشخصيات الدمى ثالثية تاريخ  معرفة

وخامات تصنيعها مع التركيز على ابتكار شخصيات ذات مدلول وكيفية تجهيزها لتسهيل عملية 

 .المختلفةوكذلك تصميم الخلفيات التي تتناسب مع المشاهد تحريكها 

 المهارات

رسم الشخصيات سواء سيتم تنفيذها وتحريكها بشكل ثنائي أو في بة مهارات متعددة أن يكتسب الطل

ثالثي األبعاد ورسمها من عدة جوانب أمامية وخلفية وجانبية لتتناسب مع عملية التحريك وكذلك 

معرفة تصميم الخلفيات الخاصة بالمشاهد للفيلم المتحرك من طبيعة ومباني بشكل منظوري داخلي 

 ذلك.ير وخارجي وغ

 االتجاهات

متابعة ومشاهدة أفالم الكارتون ثنائية األبعاد بكافة أنواعها سواء في أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

في رسم الشخصيات وطريقة اظهارها الترفيهية أو االرشادية واالطالع على األساليب المختلفة 

 الخلفيات.وكذلك المشاهد المختلفة من 

 اتتصميم الشخصيات والخلفي

1230232 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 المعرفة

ثابت أو متحرك أوتفاعلي وذلك من خالل اختيار  لالتصميم المتكامل الرقمي سواء كان بشك معرفة

مواضيع مختلة تمثل الجوانب الثالثة وتجهيز مفرداتها ودراستها ومن ثم تنفيذها واضافة ما يلزم 

 الوسائط.اجها لمختلف من مؤثرات صوتية وبصرية والتعرف على طرق اخر

 

 

 التصميم الرقمي

1230333 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 الرسوم المتحركة

الرسوم 

المتحركة، 

التصميم ثنائي 

األبعاد، 

التصميم ثالثي 

األبعاد، 

التصميم 

الرقمي، االنتاج 

السينمائي، 

تصميم 

وصناعة الدمى 

 حركة،المت
storyboarding 

 

 

 

 

 

 

 
تصميم وصناعة 

 الرسوم المتحركة

الرسوم 

المتحركة، 

التصميم ثنائي 

األبعاد، 

التصميم ثالثي 

األبعاد، 

التصميم 

الرقمي، االنتاج 

السينمائي، 

تصميم 

وصناعة الدمى 

 المتحركة،
storyboarding 

 



 

 المهارات

تصميم واإلنتاج الرقمي الخاص بالوسائط المتعددة وتنفيذه في الأن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

من خالل برامج الحاسوب الخاصة ومعرفة الجوانب الوظيفية التي يؤديها وأثره على المستخدم 

 سواء.والمتلقي على حد 

 االتجاهات

متابعة ومشاهدة التصاميم الرقمية وتحليل محتواها واالستفادة من في الطلبة أن يتكون اتجاه لدى 

 النقاط االيجابية فيها لالستفادة منها في عملية التصميم الرقمي .

 المعرفة

لسرد كتابة السيناريو والحوار بلغة توصل فكرة الفيلم ومن ثم تصميم لوحات ا معرفة

) Storyboard(تترجم السيناريو للغة بصرية أولية تحدد الخطوط العامة لمشاهد الفيلم  التي

 وألوان.ومحتواها من شخصيات وخلفيات 

 المهارات

كتابة السيناريو بما يتناسب مع فكرة الفيلم المتحرك في أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

هارت ترجمة السيناريو للغة بصرية تتمثل في وشخصياته والرسالة التي سيؤديها وكذلك م

 للفيلم.رسومات أولية والتي هي لوحات السرد من أجل تحديد الخطوط العامة 

 االتجاهات

متابعة ومشاهدة أساليب كتابة السيناريو الفاعل وكذلك اعداد لوحات في أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

اهدة من خالل الوسائط المتعددة وذلك لالستفادة منها السرد لألفالم الكارتونية المميزة واألكثر مش

 في إنتاجهم للرسوم المتحركة ثنائية وثالثية األبعاد سواء الترفيهية أو االرشادية والتعليمية .

كتابة السيناريو ولوحات 

 السرد

1230231 

 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 المعرفة

لتعرف على أسس التصوير واختيار مفاهيم وأسس اإلنتاج السينمائي وذلك من خالل ا معرفة

اللقطات والمشاهد واستخدام زوايا الكاميرا المختلفة وعمليات اإلخراج والمونتاج من خالل 

 هادفة.التطبيقات العملية في انتاج افالم قصيرة 

 المهارات

وع في التصوير السينمائي وتقنياته اعتماداً على الفكرة والموضأن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

الذي يتناولونه الختيار الطرق والتقنيات المناسبة لعملية التصوير وانواع اللقطات وزواياها 

 والبصرية.المختارة، وكذلك تقنيات المونتاج والمؤثرات الصوتية 

 االتجاهات

متابعة ومشاهدة األفالم بأنواعها الوثائقي واالخباري والترفيهي في أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

المهرجانات الخاصة باألفالم والجوائز التي يتم منحها ومن جهة أخرى آراء النقاد  وكذلك

 االنتاج.السينمائين التي من شأنها أن تفيدهم في عمليات 

 

 

 

 االنتاج السينمائي

1230433 

 

 

 متطلب

 قسم اجباري



 

 

 المعرفة

ئها ومعرفة وظيفة انواع الكاميرات الرقمية المختلفة وكل ما هو حديث منها وتركيب أجزا معرفة

كل جزء منها وأنواع العدسات ووظائفها باإلضافة إلى تعلم أساليب التصوير الرقمي الثابت 

والمتحرك واسس إنشاء التكوينات التي تتناسب مع موضوع التصميم للوسائط المتعددة وإعداد 

 .ومتحركةنماذج ثابتة 

 المهارات

لرقمي وتقنيات الكاميرات المختلفة من عدسات في التصويراأن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

ومن جهة أخرى اختيار المواضيع المناسبة ألعمالهم التصميمية واختيار الزوايا المناسبة  فالتر،

 المناسبة.وكذلك سرعة التقاط صور للحظات العابرة أو المفاجئة واختيار التكوينات 

 االتجاهات

ومشاهدة مواقع التصوير الرقمية المحلية والعالمية متابعة في أن يتكون اتجاه لدى الطلبة 

والمعارض الفنية الخاصة وأعمال المصورين العالميين والمسابقات والجوائز التي يتم منحها في 

 هذا المجال لالستفادة من كل ذلك في اعمالهم في مجال التصويلر الرقمي .

 التصوير الرقمي

1230223 

 

 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 

 نوع المادة اسم المادة و رقمها نتاجات التعلم للمادة

 عرفةالم

أسس ومفاهيم األلعاب الرقمية وأنواعها وكيفية اعداد التصاميم لها بكاففة متطلباتها  معرفة

البصرية من شخصيات ومشاهد بصرية والتعرف الى طرق برمجتها وتحريك أجزاء منها لتؤدي 

 أجله.الهدف الذي ٌصممت من 

 المهارات

ألدوات والمشاهد المناسبة في تصميم في تصميم الشخصيات واأن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

األلعاب اإللكترونية وحسب الموضوع أو الفكرة واتقان التقنيات والبرمجيات الالزمة لتفعيل تلك 

 معها.األلعاب وكذلك المؤثرات البصرية والصوتية الالزمة لعملية التفاعل 

 االتجاهات

اللكترونية النتشرة عبر الفضاء مشاهدة ومتابعة األلعاب افي لدى الطلبة  أن يتكون اتجاه

االلكتروني وخاصة تلك التي القت رواجاً عالميا لالطالع على تصاميمها من كافة النواحية 

 البصرية والبرمجية .

 تصميم األلعاب الرقمية

1230441 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 المعرفة

والمؤسسات  أنواع صفحات ومواقع اإلنترنت الشخصية وغيرها من مواقع الجامعاتمعرفة 

ومن ثم دراسة مبادئ تصميم تلك الصفحات والمواقع الثابتة منها  والصحف،والشركات 

مع تطبيقات متختلفة تتضمن عملية التصميم وربط الصفحات المختلفة واضافة بعض  والمتحركة،

 .المقاطع المتحركة للصفحة والمقاطع الصوتية

تصميم المواقع االلكترونية 

(1) 

1230343 

 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 
تصميم 

الوسائط 

 المتعددة

تصميم األلعاب 

الرقمية، تصميم 

واجهات 

التطبيق، 

الصوت 

والفيديو 

الرقمي، 

المؤثرات 

لمرئية، تصميم ا

الن وسائط االع

المرئي، تصميم 

صفحات 

 .الويب

 

 

 

 

 



 المهارات

تصميم العناصر والوحدات المرئية الالزمة لتصميم صفحات  فيأن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

المواقع االلكترونية ومن خالل البرمجيات الالزمة ومهارات عملية ربط الصفحات واالنتقال 

السلس فيما بينها ومراعاة الجوانب الوظيفية للمستخدم لكافة االنواع من الشخصي الى الحكومي 

 المختلفة.والمؤسسات 

 االتجاهات

متابعة صفحات المواقع االلكترونية اللمميزة ومتابعة التقنيات الحديثة  فيلدى الطلبة  يتكون اتجاهأن 

 االلكتروني.المستخدمة في تنفيذها والجوائز الممنوحة ألفضل المصممين والمواقع المنشرة عبر الفضاء 

 المعرفة

اسس ومفاهيم إنشاء صفحات تفاعلية لمستخدمي االنترنت بمختلف المجاالت وكذلك  عرفةم

واجهات التطبيقات المختلفة للهواتف واأللوح الذكية وبرامج الحاسوب المختلفة مع التركيز على 

ن والخطوط والرسوم االجوانب الجمالية التي تميز تصميم كل واجهة عن غيرها من خالل األلو

 بفاعلية.الوظيفية التي تسهل من عملية استخدام الواجهة  والجوانب

 المهارات

تقنيات واساليب تصميم الواجهات التفاعلية سواء للصفحات  فيأن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

زمة االلكترونية او التطبيقات المختلفة ومن خالل البرامج المتعددة وكذلك المهارات الفنية الال

على تلك الواجهات والوظيفية التي سيعتمد عليها المستخدم لتحقيق الغايات إلضفاء الجمالية 

 المطلوبة.

 االتجاهات

مشاهدة ومتابعة الواجهات المميزة للمواقع االلكترونية والتطبيقات  فيلدى الطلبة  أن يتكون اتجاه

تصة في هذا المجال المشهورة من خالل الفضاء االلكتروني والتواصل مع شركات ووكاالت التصميم المخ

 لالستفادة من تجاربهم في عمليات التصميم لواجهات المستخدم .

 

 تصميم واجهات المستخدم

1230342 

 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 المعرفة

ة بصرية مبسطة والتي غألساليب التقنية التي تترجم المعلومات المختلفة إلى لواالتقنيات  معرفة

لفة سواء في التلفزيون أو مواقع التواصل االجتماعي خالل الوسائط المخت عرضها منيمكن 

وتشمل تلك التقنيات واألساليب طريقة التحريك لكافة المفردات التصميمية من خالل ظهورها 

 والبصرية.الزمني وسرعتها باالضافة للمؤثرات الصوتية 

 المهارات

فزيون وشاشات العرض في التصميم للوسائط المختلفة كالتلأن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

الكبرى ووسائط التواصل االجتماعي آخذين بعين االعتبار ميزات كل وسيط من حيث الوقت 

 منها.والتقنيات والمواصفات اللزمة لكل 

 تصميم الوسائط االعالنية

1230241 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تصميم الوسائط 

 المتعددة

تصميم األلعاب 

الرقمية، تصميم 

واجهات 

التطبيق، 

الصوت 

والفيديو 

الرقمي، 

المؤثرات 

المرئية، تصميم 

عالن وسائط اال

المرئي، تصميم 

صفحات 

 .الويب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االتجاهات

في مشاهدة ومتابعة المحتويات المختلفة من اعالنات وبرامج لكافة الوسائط لدى الطلبة  أن يتكون اتجاه

الل البحث والتحليل وكذلك االطالع على أفضل ما يتم عرضه لالستفادة من محتواها ومن االعالنية من خ

 جهة اخرى متابعة المسابقات الخاصة في هذا المجال وأفضل المصممين.

 المعرفة

التحكم بها ضمن الفترة الزمنية تصميم المؤثرات الصوتية وإضافتها للفيلم المتحرك و معرفة

 الفيلم.بشكل يتماشى مع احداث المحددة وتسجيل اصوات الشخصيات 

 المهارات

أو علم الصوتيات وأنواعها سواء البشرية أو الحيوانية  فيأن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

ويلها أصوات الطبيعة ومن جهة أخرى مهارات التقنيات المستخدمة في تسجيل األصوات وتح

لصيغ متعددة بما يتناسب مع الفيلم المتحرك سواء للشخصيات أو األجسام المستخدمة وكذلك 

 مهارات انشاء المؤثرات الصوتية المختلفة لتوظيفها أيضا في الفيلم المتحرك أو الفواصل المرئية.

 االتجاهات

ختلفة سواء التي يؤديها متابعة استخدامات الصوت في األفالم الم فيلدى الطلبة  أن يتكون اتجاه

الممثلون أو التي يتم تصميمها وإنشاؤها لكافة الوسائط اإلعالنية ومن جهة أخرى متابعة التقنيات الحديثة 

 الخاصة بعلم الصوتيات من أجهزة وبرمجيات وأستوديوهات ؟

 صوتيةالمؤثرات ال

1230345 

 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 المعرفة

التي تضفي فاعلية للفيلم المتحرك وكيفية استخدام الشاشة  تصميم المؤثرات البصرية معرفة

 .ودمج المقاطعالخضراء في عملية التصوير 

 المهارات

في مجال المؤثرات البصرية وأنواعها ومن جهة أخرى مهارات أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

سواء للشخصيات أو التقنيات المستخدمة من برمجيات وأساليب بما يتناسب مع الفيلم المتحرك 

األجسام المستخدمة وكذلك مهارات انشاء المؤثرات البصرية المختلفة لتوظيفها أيضا في الفيلم 

 المتحرك أو الفواصل المرئية.

 

 االتجاهات

في األفالم المختلفة سواء التي  المؤثرات البصريةفي متابعة استخدامات لدى الطلبة  أن يتكون اتجاه

تي يتم تصميمها وإنشاؤها لكافة الوسائط اإلعالنية ومن جهة أخرى متابعة التقنيات يؤديها الممثلون أو ال

 من أجهزة وبرمجيات وأستوديوهات .المؤثرات البصرية  الحديثة الخاصة ب

 المؤثرات البصريه

1230346 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 المعرفة

رونية عالمية وتحديد عناصر اإللكترونية الكبرى ومقارنتها بمواقع الكت معرفة ودراسة المواقع

القوة والضعف في الجانبين الجمالي والوظيفي ووضع حلول لمواطن الضعف وكذلك التعرف على 

 المتقدمة.البرامج الحديثة في تصميم المواقع االلكترونية 

 

 

تصميم المواقع االلكترونية 

(2) 

1230442 

 

 متطلب

 قسم اختياري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تصميم الوسائط 

 المتعددة

لعاب تصميم األ

الرقمية، تصميم 

واجهات 

التطبيق، 

الصوت 

والفيديو 

الرقمي، 

المؤثرات 

المرئية، تصميم 

الن وسائط االع

المرئي، تصميم 

صفحات 

 .الويب

 

 

 

 

 

 

 

 



 المهارات

ت في تصميم العناصر والوحدات المرئية الالزمة لتصميم صفحاأن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

ومن خالل البرمجيات الالزمة ومهارات عملية ربط الصفحات الكبرى المواقع االلكترونية 

 للمستخدم.واالنتقال السلس فيما بينها ومراعاة الجوانب الوظيفية 

 االتجاهات

ومتابعة التقنيات الحديثة الكبرى في متابعة صفحات المواقع االلكترونية لدى الطلبة  أن يتكون اتجاه

 .ها ومتابعة استخدام الذكاء االصطناعي في تصميمهامة في تنفيذها والجوائز الممنوحة ألفضلالمستخد
 

 
تصميم الوسائط 

 المتعددة

تصميم األلعاب 

الرقمية، تصميم 

واجهات 

التطبيق، 

الصوت 

والفيديو 

الرقمي، 

المؤثرات 

المرئية، تصميم 

الن عوسائط اال

المرئي، تصميم 

صفحات 

 .الويب
 

 نوع المادة اسم المادة و رقمها نتاجات التعلم للمادة

 المعرفة

بحث يتناول الفكرة والمشكلة التي سيعالجها المشروع ومقارنتها بدراسات سابقة  إعداد معرفة

قع مجتمعنا وتحديد األهداف ووضع خطوط أولية لألفكار التصميمية التي تتناول مواضيع من وا

 وتقدم حلول فعالة كالقضايا االجتماعية وقضايا البيئة. 

 المهارات

في البحث العلمي المتكامل ابتداءاً من مالحظة المشكلة وتحديدها أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

 متكامل.ووضع األهداف وكافة االجراءات الالزمة إليجاد الحلول الناجعة من خالل تصميم مرئي 

 جاهاتاالت

في عمليات البحث والتقصي لرصد المشكالت المختلفة في مجال التحريك لدى الطلبة  أن يتكون اتجاه

 المجال.والوسائط المتعددة واجراء المقارنات بين الحاالت المختلفة واالطالع على التجارب المميزة في 

 

 (1التخرج )مشروع 

1230462 
 

 

 متطلب

 قسم اجباري

 المعرفة

( وذلك بإنتاج األفالم المتكاملة والتي 1العملي الشامل ِلما جاء في مشروع التخرج ) بيقالتط معرفة

 المتعددة.تحمل األفكار التي تم تحديدها واألهداف والرسالة والتي سيتم عرضها من خالل الوسائط 

 المهارات

 

 

 

 

 ( 2التخرج )مشروع 

1230463 

 

 متطلب

 قسم اجباري

  مشروع التخرج



شخصيات في كافة التقنيات من مهارارت الرسم وتصميم الأن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

والتصويروعمليات التحريك واالضافات الصوتية والبصرية وعمليات المونتاج واالخراج الالزمة 

 هادف.النتاج عمل تصميمي متحرك 

 االتجاهات

في متابعة ومشاهدة األفالم المتحركة المتكاملة الهادفة وإجراء عمليات لدى الطلبة  أن يتكون اتجاه

في تجاربهم العملية التي سيمارسونها ، ومن جهة أخرى المشاركة في التحليل والنقد لالستفادة منها 

 المهرجانات والمسابقات ضمن مجال التحريك والوسائط المتعددة .

 

 

 

 

   المعرفة

حريك والوسائط ل التفي المؤسسات الرسمية والخاصة في مجا التدريبالعملية من خالل معرفة اجوانب 

 الواقع.ساعة على االقل( من اجل استيعاب التطبيقات المقررة على ارض  120ا )المتعددة

 مهارات ال

 والعمل الميداني. وشركات التصميممهارات العمل في مكاتب 

 االتجاهات

 التوجه لسوق العمل بمختلف مجاالته.

 التدريب العملي

1230461 

 

 

ت التعلم للمادةنتاجا  نوع المادة اسم المادة و رقمها 

 المعرفة

، كما توضح المادة وإدارة المنظماتفي األعمال  وبعض تطبيقاتهامفاهيم نظم المعلومات  معرفة

والدور تلعبها تكنولوجيا المعلومات في بيئة العمل العالمية  والمهمة التياألدوار األساسية 

المواضيع التالية: مفاهيم نظم  وتتضمن المادة الحديثة.ات في المنظمات لنظم المعلوم االستراتيجي

منظمات األعمال  وفي إكساب، تطبيقات نظم المعلومات في اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات

المعاصرة للتفوق االستراتيجي، نظم المعلومات اإلدارية، نظم معلومات المؤسسات، تكنولوجيا 

وشبكات ، االتصاالت والمعلومات، إدارة تنظيم البيانات وبرمجيات الحاسوبوأجهزة المعلومات 

 .، منهجيات بناء نظم المعلوماتالحاسوب

 المهارات

في تطبيقات نظم وتكنولوجيا المعلومات وعمليات توظيفها في أن يكتسب الطلبة مهارات متعددة 

 المجاالت المختلفة

 االتجاهات

ي االطالع مجاالت تطبيق نظم وتكنولوجيا المعلمات في كافة أن يتكون اتجاه لدى الطلبة ف

 المجاالت ومدى فاعليتها .

مقدمة في نظم وتكنولوجيا 

 المعلومات

0731110 

 

 

 متطلب

قسم اجباري 

 مساند

  المعرفة

 - PHP - :التالية معرفة الطرق المختلفة في تصميم صفحات الويب من خالل اللغات التالية

- HTML - ptJavaScri 

 

 1أساسيات البرمجة 

0750113 

 

 متطلب

قسم اجباري 

 مساند

 المواد المساندة

مقدمة في 

تكنولوجيا 

 المعلومات

أساسيات 

برمجة 

 الحاسوب

 

 



 المهارات

ان يكتسب الطلبة مهارات البرمجة المختلفة واتقانها في عمليات تصميم صفحات الويب المختلفة 

 ومن خالل اللغات المستخدمة

 االتجاهات

أن يتكون اتجاه لدى الطلبة في االطالع على صفحات الويب المختلفة وتحليلها من حيث التركيب 

ية التصميم ومقارنتها بصفحات اخرى للوقوف على ميزات واللغة التي تم االعتماد عليها في عمل

 كل لغة مستخدمة في عملية البرمجة .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 كلية العمارة والتصميم
حريك والوسائط المتعددةقسم الت  

  برنامج مع مخرجات تعلم البرنامجالمصفوفة ربط أهداف 

( ساعة132) برنامج البكالوريوس  

 
 

 أهداف البرنامج

تعلم البرنامج مخرجات  

Kp1 Kp2 Kp3 Kp4 Sp1 Sp2 Sp3 Ap1 Ap2 Ap3 

معرفة الطلبة 

الحقول ب
العلمية 

والثقافية 

ومفاهيم 
تصميم 

التحريك 

والوسائط 
المتعددة 

 وتاريخها .

معرفة الطلبة 

ستخدام با
مختلف 
مجاالت 

التحريك 
والوسائط 

 .المتعددة

معرفة 

الطلبة 
ساسيات بأ

تصميم 

التحريك 
والوسائط 

 المتعددة.

معرفة الطلبة 
استخدام ب

برمجيات 
الحاسوب 

المختلفة في 

التحريك تصميم 
والوسائط 

 المتعددة

 واتقانها.

اكتساب المهارات 
الفنية اليدوية 

والحاسوبية في 

عمليات تنفيذ 
التحريك تصميم 

 والوسائط المتعددة

وحسب متطلبات 

 .السوق

اكتساب المهارات 
الفكرية 

والتصميمية 
وتمكين الطلبة من 

تنفيذ التصاميم 

 المختلفةالمتحركة 
 تصاميممن 

وفواصل ثنائية 

 وثالثية األبعاد.

اكتساب 

البحث مهارات 
والتقصي في 

مشكالت 

التصميم 
المتحرك 

وتقديم ما 

يتناسب مع 
متطلبات 

 .السوق

لعمل في التوجه ل
االسواق العربية 

والمحلية سواء 
كان بشكل فردي 

في  او جماعي

تصميم مجال 
التحريك 

والوسائط 

 المتعددة.

ة مواكب
 لتطوراتا

العالمية 

والمحلية فكرياً 
 ً مجال في  وتقنيا

التحريك تصميم 

والوسائط 

 المتعددة .

 واان يكون

مين ملتز
بأخالق المهنة 

مجال في 

التحريك تصميم 
والوسائط 
وما المتعددة .

يرتبط به من 
عقود 

 ومواصفات.

إكساب الطلبة المعارف النظرية  -1

مجال التحريك والعملية في 

 والوسائط المتعددة .

          

لتقنية المهارات ا الطلبةإكساب  -2

التطبيق العملي في  من خالل 

كافة جوانب عمليتْي التعليم 

 والتعلّم.

          

إكساب الطلبة المقدرة على  -3

ل إدراك المتغيرات في مجا

في كافة  التصميم المرئي

الوسائط المتعددة وانجاز 

 .التصاميم المتكاملة

          

لطلبة تنمية مهارات ا -4

أخالقيات تعزيز وكفاياتهم و

المهنة لديهم لتعزيز فرص 

 عملهم المستقبلينجاحهم في 

على الصعيدْين المحلي 

 والدولي. 

          

تأهيل الطلبة للحصول على  -5

الشهادات المهنية 

مجال المتخصصة في 

 .التحريك والوسائط المتعددة

          

 *PK : ،معرفةPS ،مهارات :PA :اتجاهات 

 



 

 

 كلية العمارة والتصميم
حريك والوسائط المتعددةقسم الت  

برنامج المخرجات تعلم تقييم مصفوفة   

( ساعة132) برنامج البكالوريوس  

 

 

 اسم المادة

 )رقم المادة(

 مخرجات تعلم البرنامج

Kp1 Kp2 Kp3 Kp4 Sp1 Sp2 Sp3 Ap1 Ap2 Ap3 

معرفة الطلبة 
الحقول ب

العلمية 
والثقافية 
ومفاهيم 

تصميم 
التحريك 
والوسائط 

المتعددة 

 وتاريخها .

معرفة الطلبة 
ستخدام با

مختلف 
مجاالت 
التحريك 

والوسائط 

.المتعددة  

معرفة 
الطلبة 

ساسيات بأ
تصميم 
التحريك 

والوسائط 

 المتعددة.

معرفة الطلبة 
استخدام ب

برمجيات 

الحاسوب 
المختلفة في 

التحريك تصميم 

والوسائط 
 المتعددة

 واتقانها.

اكتساب المهارات 

الفنية اليدوية 
والحاسوبية في 
عمليات تنفيذ 

التحريك تصميم 
 والوسائط المتعددة
وحسب متطلبات 

.السوق  

اكتساب 
المهارات 
الفكرية 

والتصميمية 
وتمكين الطلبة 

تنفيذ من 

التصاميم 
المتحركة 

من  المختلفة

 تصاميم
وفواصل ثنائية 

 وثالثية األبعاد.

اكتساب 
البحث مهارات 

والتقصي في 
مشكالت 
التصميم 

المتحرك 
وتقديم ما 
يتناسب مع 

متطلبات 

.السوق  

لعمل في التوجه ل

االسواق العربية 
والمحلية سواء 
كان بشكل فردي او 

مجال في  جماعي
التحريك تصميم 

والوسائط 

 المتعددة.

ة مواكب
 لتطوراتا

العالمية 

والمحلية فكرياً 
 ً في  وتقنيا

تصميم مجال 

التحريك 
والوسائط 

 المتعددة .

 واان يكون
بأخالق مين ملتز

مجال في المهنة 

التحريك تصميم 
والوسائط 

وما المتعددة .

يرتبط به من 
عقود 

 ومواصفات.

 تاريخ الفن والعمارة

1210110 
          

 تاريخ الفن والعمارة االسالمية
1210210 

          

 (1اسس التصميم )
1220110 

          

 (2اسس التصميم )
1210180 

  

مهمة 
 تطبيقية

       

 الرسم الحر
1220210 

          

 علم الجمال والسلوك
1230210 

          



تاريخ الرسوم المتحركة والوسائط 
 المتعددة

1230111 

          تقييم مقالي

 نظرية اللون 
1230121 

تقييم  
 موضوعي

        

 التشريح الفني
1230123 

 
عرض 
         تقديمي

 الرسم والتصميم بالحاسوب
1220124 

       مهمة تطبيقية   

 تقنيات معالجة الصور بالحاسوب
1230221 

تطبيقية مهمة           

 التيبوغرافيا الرقمية
1230222 

          

 التصوير الرقمي
1220223 

          

 كتابة السيناريو ولوحات السرد
1230231 

          

 تصميم الشخصيات والخلفيات
1230232 

          

 تصميم الوسائط االعالنية
1230241 

      
مهمة 
    تطبيقية

 هجياتهنظريات التصميم ومن
1230312 

تقييم اختيار 
 من متعدد

         

 (1الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد)
1230331 

      تمرين عملي    

 (2الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد)
1230332 

          

 التصميم الرقمي
1230333 

   مهمة تطبيقية       

 تصميم واجهات المستخدم
1230342 

      تمرين عملي    



 (1تصميم المواقع االلكترونية )
1230343 

  
مهمة 
        تطبيقية

 المؤثرات الصوتية
1230345 

        
مهمة 
  تطبيقية

 المؤثرات البصرية
1230346 

     
عرض 
     تقديمي

 (1الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد)
1230431 

     
عرض 
     تقديمي

 االنتاج السينمائي
1230433 

مة تطبيقيةمه           

 تصميم األلعاب الرقمية
0181441 

        
مهمة 
  تطبيقية

 التدريب العملي
1230461 

          

 (1مشروع التخرج  )
1230462 

       
استطالع رأي 
   لجان التحكيم

 (2مشروع التخرج  )
1230463 

         
استطالع رأي 
 لجان التحكيم

مقدمة في نظم وتكنولوجيا 

 تالمعلوما

0731110 

          

 

 1أساسيات البرمجة 
0750113 

          

 التسويق االلكتروني

1230421 
         

تقييم اختيار 
 من متعدد



 (2الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد)
1230432           

 (2تصميم المواقع االلكترونية )
1230442 

          

 
 

 شر وغير المباشر.استخدم أسلوبي التقييم المبا      -

 يجب تقييم كل مخرج تعلم مرتين على األقل. -

 يجب أن يتناسب أسلوب التقييم مع نوع مخرج التعلم. -

 من المستحسن أن يتم تقييم مخرج التعلم في نفس المادة التي تم تغطية المخرج بها إضافة إلى مادة أخرى. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية العمارة والتصميم

 قسم التحريك والوسائط المتعددة

مع المواد التي تم تقييمها بها تعلمال ربط مخرجاتمصفوفة   

( ساعة132برنامج البكالوريوس )  

 

 
التي تقّيم المخرجالمواد اسم  مخرجات تعلم البرنامج الرقم  مستوى األداء المستهدف طريقة التقييم بالتفصيل 

لمعرفةا  

KP1 
معرفة الطلبة بالحقول العلمية والثقافية ومفاهيم 

 تصميم التحريك والوسائط المتعددة وتاريخها .

 

 نظريات التصميم ومنهجياته
1230312 

تقييم اختيار من متعدد من عشر عالمات ضمن 
 أو أعلى. 7% من الطالب يحصلون على عالمة 100 االمتحان النهائي.

وسائط تاريخ الرسوم المتحركة وال
 123011المتعددة

12 
 

1230111 
 
 
 

0181121 

تقييم مقالي من عشر عالمات ضمن االمتحان 
 أو أعلى. 7% من الطالب يحصلون على عالمة 100 النهائي.

KP2 
معرفة الطلبة باستخدام مختلف مجاالت التحريك 

 والوسائط المتعددة.

 

 التشريح الفني
1230123 

تحان من عشر عالمات ضمن ام عرض تقديمي
 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 75 منتصف الفصل.

 نظرية اللون 
1230121 

تقييم موضوعي من عشر عالمات ضمن امتحان 
 منتصف الفصل.

 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 100

KP3 
معرفة الطلبة بأساسيات تصميم التحريك 

 والوسائط المتعددة.

 

 (2)التصميم س أس
1210180 

 

مهمة تطبيقية في األسبوع الحادي عشر من الفصل 
 .من عشر عالمات الدراسي

 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 100

 (1تصميم المواقع االلكترونية )
1230343 

مهمة تطبيقية في األسبوع الحادي عشر من الفصل 
 .عشر عالمات الدراسي

 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 100

KP4 
معرفة الطلبة باستخدام برمجيات الحاسوب 

 المختلفة في تصميم التحريك والوسائط المتعددة

 واتقانها.

 الرسم والتصميم بالحاسوب
1230124 

من عشر عالمات ضمن امتحان  عرض تقديمي
 منتصف الفصل.

 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 75

 حاسوبتقنيات معالجة الصور بال
1230221 

 

من عشر عالمات ضمن امتحان  عرض تقديمي
 منتصف الفصل.

 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 75

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مستوى األداء المستهدف طريقة التقييم بالتفصيل اسم المواد التي تقّيم المخرج مخرجات تعلم البرنامج الرقم
اتالمهار   

1pS 

الحاسوبية في اكتساب المهارات الفنية اليدوية و
عمليات تنفيذ تصميم التحريك والوسائط المتعددة 

 وحسب متطلبات السوق.

 

 (1)الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد
1230331 

 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 100 تمرين عملي في المحاضرة

 تصميم واجهات المستخدم
1230342 

 أو أعلى. 6ب يحصلون على عالمة % من الطال100 تمرين عملي في المحاضرة

2pS 

اكتساب المهارات الفكرية والتصميمية وتمكين 
الطلبة من تنفيذ التصاميم المتحركة المختلفة من 

 تصاميم وفواصل ثنائية وثالثية األبعاد.

 

 ( األبعاد1الرسوم المتحركة ثالثية)
1230431 

من عشر عالمات ضمن امتحان  عرض تقديمي
 منتصف الفصل.

 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 75

 المؤثرات البصرية
1230345 

من عشر عالمات ضمن امتحان  عرض تقديمي
 منتصف الفصل.

 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 75

3pS 
اكتساب مهارات البحث والتقصي في مشكالت 

التصميم المتحرك وتقديم ما يتناسب مع متطلبات 
 السوق.

 النتاج السينمائيا
1230433 

مهمة تطبيقية في األسبوع الحادي عشر من الفصل 
 الدراسي عشر عالمات.

 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 100

 تصميم الوسائط االعالنية
1230241 

مهمة تطبيقية في األسبوع الحادي عشر من الفصل 
 الدراسي عشر عالمات.

 أو أعلى. 6عالمة  % من الطالب يحصلون على100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مستوى األداء المستهدف طريقة التقييم بالتفصيل اسم المواد التي تقّيم المخرج مخرجات تعلم البرنامج الرقم
 الكفايات

1pA 

التوجه للعمل في االسواق العربية والمحلية سواء 
كان بشكل فردي او جماعي في مجال تصميم التحريك 

 والوسائط المتعددة.

 

 (1خرج  )مشروع الت
1230462 

% من الطالب على تقدير )جيد( في استطالع 100يحصل  استطالع رأي لجان التحكيم
 .لجان التحكيمرأي 

 التصميم الرقمي
1230333 

مهمة تطبيقية في األسبوع الحادي عشر من 
 الفصل الدراسي عشر عالمات.

 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 100

% من الطالب كفاية المعرفة بالقواعد والسلوكيات 100يتقن  ءة الجامعيامتحان الكفا 
 األخالقية.

2pA 

مواكبة التطورات العالمية والمحلية فكرياً وتقنياً في 

 مجال تصميم التحريك والوسائط المتعددة .

 

 تصميم األلعاب الرقمية
1230441 

مهمة تطبيقية في األسبوع الحادي عشر من 
 الفصل الدراسي.

% أو أعلى في 68% من الطالب يحصلون على عالمة 75
 سلم تقييم األداء.

 المؤثرات الصوتية
1230346 

من عشر عالمات ضمن امتحان  رض تقديميع
 منتصف الفصل.

 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 75

 التكيف.% من الطالب كفاية القدرة على التعلم و 100يتقن  امتحان الكفاءة الجامعي 

3pA 

ان يكونوا ملتزمين بأخالق المهنة في مجال تصميم 

التحريك والوسائط المتعددة .وما يرتبط به من عقود 

 ومواصفات.

 

 (2مشروع التخرج  )
 استطالع رأي لجان التحكيم 1230463

% من الطالب على تقدير )جيد( في استطالع 100يحصل 
 .لجان التحكيمرأي 

 التسويق االلكتروني
1230421 

تقييم اختيار من متعدد من عشر عالمات ضمن 
 االمتحان النهائي.

 أو أعلى. 7% من الطالب يحصلون على عالمة 100

% من الطالب على تقدير )جيد( في استطالع 100يحصل  استطالع رأي خريجي البرنامج العاملين. 
 خريجي البرنامج العاملين.رأي 

 امتحان الكفاءة الجامعي 
% من الطالب كفاية العمل في فريق والمهارات 100ن يتق

 القيادية.

 

 

 

 



 

 كلية العمارة والتصميم
حريك والوسائط المتعددةقسم الت  

  برنامج مع المواد الدراسيةالمصفوفة ربط مخرجات تعلم 

( ساعة132) برنامج البكالوريوس  
 

 

 اسم المادة

 )رقم المادة(

*تعلم البرنامج مخرجات  

Kp1 Kp2 Kp3 Kp4 Sp1 Sp2 Sp3 Ap1 Ap2 Ap3 

معرفة الطلبة 
العلمية الحقول ب

والثقافية ومفاهيم 

التحريك تصميم 
والوسائط المتعددة 

 وتاريخها .

معرفة الطلبة 
ستخدام با

مختلف 
مجاالت 
التحريك 

والوسائط 

.المتعددة  

معرفة 
الطلبة 

ساسيات بأ
تصميم 
التحريك 

والوسائط 

 المتعددة.

معرفة الطلبة 
استخدام برمجيات ب

حاسوب المختلفة ال

التحريك في تصميم 
 والوسائط المتعددة

 واتقانها.

اكتساب 
الفنية المهارات 

اليدوية 

والحاسوبية في 
عمليات تنفيذ 

التحريك تصميم 

والوسائط 
وحسب  المتعددة

.متطلبات السوق  

اكتساب المهارات 
الفكرية والتصميمية 

تنفيذ وتمكين الطلبة من 
المتحركة التصاميم 
 تصاميمن المختلفة م

وفواصل ثنائية وثالثية 

 األبعاد.

اكتساب مهارات 
البحث والتقصي 

في مشكالت 
المتحرك التصميم 

وتقديم ما يتناسب 

مع متطلبات 

.السوق  

لعمل في التوجه ل
االسواق العربية 

والمحلية سواء كان 
بشكل فردي او 

مجال في  جماعي

التحريك تصميم 

 والوسائط المتعددة.

ة مواكب

لتطورات ا
لعالمية ا

والمحلية فكرياً 

 ً مجال في  وتقنيا
التحريك تصميم 

والوسائط 

 المتعددة .

 واان يكون
بأخالق مين ملتز

مجال في المهنة 

التحريك تصميم 
والوسائط 

وما المتعددة .

يرتبط به من 
عقود 

 ومواصفات.

 تاريخ الفن والعمارة
1210110 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

العمارة االسالميةتاريخ الفن و   
1210210 1 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 

(1أسس التصميم )  
1220110 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 

(2أسس التصميم )  
1210180 1 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 

 الرسم الحر
1220210 3 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 علم الجمال والسلوك
1230210 0 

2 2 0 0 0 1 0 0 0 

المتعددةالوسائط و تاريخ الرسوم المتحركة   
1230111 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 نظرية اللون 
1230121 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

 التشريح الفني
1230123 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 

 الرسم و التصميم بالحاسوب
1230124 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 



 تقنيات معالجة الصور بالحاسوب
1230221 

1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 

 التيبوجرافيا الرقمية
1230222 

1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

 التصوير الرقمي
1230223 

1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 

 كتابة السيناريو ولوحات السرد
1230231 

1 2 2 0 2 2 1 1 1 1 

 تصميم الشخصيات والخلفيات
1230232 

0 2 1 1 1 1 

 

1 1 2 1 

 تصميم الوسائط االعالنية
1230241 

0 1 0 2 3 2 2 1 2 2 

نهجياتهنظريات التصميم وم  
1230312 

2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

(1الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد )  
1230331 

1 

 

1 1 1 2 

 

2 2 

 

1 2 1 

(2الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد )  
1230332 

1 

 

1 1 1 2 

 

2 1 

 

2 1 1 

 التصميم الرقمي
1230333 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 

 تصميم واجهات المستخدم
1230342 

2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 

(1تصميم المواقع االلكترونية )  
1239343 0 1 1 2 0 1 1 1 1 2 

 المؤثرات الصوتية
1230345 0 1 0 1 0 1 1 1 2 2 

 المؤثرات البصرية
1230346 

0 1 0 2 3 2 2 2 2 1 

( 1الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد)  
1230431 

1 

 

1 1 1 2 

 

2 2 

 

2 2 1 

 االنتاج السينمائي
1230433 

0 1 0 2 3 2 2 2 2 2 

 تصميم األلعاب الرقمية
0181441 

0 1 0 1 1 1 0 2 2 2 

 التدريب العملي

1230461 

0 1 0 2 1 1 2 2 2 2 

 (1مشروع التخرج  )

1230462 

1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 



 (2مشروع التخرج  )

1230463 

0 0 0 0 0 2 2 1 2 

 

2 

 

 

 مقدمة في نظم وتكنولوجيا المعلومات
0731110 

0 0 0 0 0 

 

0 

 

0 1 0 0 

 

 1أساسيات البرمجة 
0750113 

1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

 موضوعات فنية باللغة باإلنجليزية
1230334 

0 2 0 0 0 2 1 1 1 1 

 التسويق االلكتروني
1230421 

0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

 (2الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد)
1230432 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 (2لكترونية )تصميم المواقع اال

1230442 
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

72 29 33 26 المجموع  32  37 36 36 36 35 

* Refer to the amount of coverage the outcome in the course. 0: (None) ،1: Little (1 week)،2: Moderate (2-5 weeks) ،3: A lot (6-15weeks). 

 

 


