جامعة فيالدلفيا
كلية اآلداب والفنون
قسم التصميمي الجرافيكي
الفصل األول 2019/2018
خطـــة تدريـــس المـــادة
Course Syllabus

رقم المادة0180381 :

الـمــــادة :خامات وكميات وممارسه

مستوى المادة :السنة الثالثة  /متطلب تخصص اجباري المتطلبات السابقة أو المرافقة :ال يوجد
الساعات المعتمدة( 3:نظري)

موعد المحاضرة :حثم 11:00/10:10

عضو هيئة تدريس
االسم

الرتبة

رقم المكتب

األكاديمية

ومكانه

أنس النجار

مدرس

(IT)324

الساعات المكتبية

البريد اإللكتروني

حثمanajjar@philadelphia.edu.jo 12:10/11:10:
نر11:00/10:15:

وصف المادة:
تتناول هذااالهادةااواسها الااههاداومااوفهادةاتتخاااهادةماتاتماهتاايهماااوافهادتواةطبهادا اتط اايهلاد و ااا ه
لحموبهاد ةطوفهادة توبااههتايهتاتاوالهاا تااوفهادةاتتخااهلادة و اوفهل تختقاوهادت م طااده ةاوهتقات ه
ادةواسهتدىهادتع مفهبأذبهاأللسهلاد وا تهادةعتةتسهتيهمةو لاهم وتا هادتواةطبهادا اتط ايهلايتتطاوفه
ادةقناهد ه
أهداف المادة:
تع مفهاد ت ااهبوداوماوفهادةاتتخااهادتايهاماتعةتقوهل طخطااهايتطاو هاداومااهادةنولا اهدتلاتعةو هاداو،طخي ه
ل طخطاهحموبه ةطوفهلاد تخاهادت م طاهدتةوااد
مكونات المادة:
* اد ت ه(ادعنوان هادةؤدخون هادنوش هلناهادنش ) ه
ججج

 ادةاوااهادةماواتسهه(أشا ةاهتطاتمو هاألشا ةاهادواوتطاه ه( )websiteمواتا هيوةااهبودتواةطبهه
ددددادخ)
 ادطلهادت الاه(حطثهمن ق)
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 ادطلهادواج وفهادت الطاهلادطلهادةات ه(حطثهمن ق)
طرق التدريس:
محوض اف هماةو وفها وش هماةو وفهتت مس هحلهمموئل همنو ،اف هزمو افهمطتااطاهلغط ذود ه
ه

نتاجات التعلم:
 المعرفة العلمية والفهم:
مع تاهة طعاه لهيوماهل طخطاهاالتخواسهمنقوهتيهادحطوسهادعةتطاهلة قهحموبه ةطوتقود

 المهارات العقلية (القدرة على التفكير والتحليل):
االتخواسهمنهيووئصه لهيوماهلمع تاهموهمخطتهادةوةبهاد و يهمنهيت هت نطاه لهيوماده

 مهارات التواصل (الشخصية واألكاديمية):
ههههههههادتواةلهم ه لهجتمتهمنهيت هادولوئل-ادةة ناد

 المهارات المكتسبة من الممارسة العملية:
لذدكهمنهيت ها تموبهاد ود هادةع تاهاداطتسهبوداوموفهلالتاتامقوهل طخطااهحماوبه ةطااهادةاوااهادة توبااهدتعةاله
تيهماو هادتاوصد

أدوات التقييم:
 ت و م هتوط سهل/هأله

لضهل/هألهمشو م هبحثطاهتوط سد

 ايت و افهتوط سد
 لاج وفها الطاد
 اامتحونهادنقوئيد
توزيع العالمات
العالمة

أدوات التقييم
االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

40

التقارير /المشاريع البحثية /االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/
المشاريع
المجموع

100

التوثيق واألمانة األكاديمية:
 ألتوبهادتوثطقه(م هأمثتاهتوضطحطا)
 ح وقهاد

20

هلادةت طا

 تان هاااتحو
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توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي

األسبوع
االول
الثاني

المواضيع األساسية والمساندة

الواجبات الدراسية

التي ستغطى

والتقارير وأوقات تسليمها

م تماه نه تبهاداوموف ه
السهايتطو هاداوماهادةنول ا ه

الثالث

يوموفهادةمتاتماهتيهادتغتطفه ه

الرابع

يوموفهاال حهادةمتاتماهبود لبه
بأاوا قوهليوموفهاادوانهادةوئطاهه
بأاوا قوهادةاتتخا ه

الخامس

يوموفهاادوانهادزمتطاهبواوا قوه
ادةاتتخا ه

السادس

يوموفهادتوانهاا متكهلمنه

االمتحان األول

ضةنقوهاامتحونهاال ه

السابع

يوموفهادوانهاد ولتطل ه

الثامن

اداوموفهادةمتاتماهدتنخطاهادتوومطبه
لحموبه ةطتقو

التاسع

يوموفهاد و ا ه

العاشر

ادو قه,هااوا ه ه

الثالث الحادي
عشر
االمتحان الثاني

ااح و هاد و طاهلمنهةةنقوه
اامتحونهادثواي ه

الثاني عشر

اد واد هااد و طاهبواوا قو ه

الثالث عشر

اداوموفهادةمتاتماهدتوحوفه
اا تاطاهلادشوايص ه

الرابع عشر

اداوموفهااي ىهلذيهادحا ه,ه
اداش ه,هادزجوال ه

الخامس عشر
نموذج امتحان

م اجعاه وماهدتةواس ه
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(اختياري)
السادس عشر

اامتحونهادنقوئي ه

االمتحان النهائي
الوقت المتوقع لدراسة المادة

معت هموهمحتوالهتدطههاد ود همنهادت الاهلاا تااهدتةواسهمموليهلو تطنهد لهمحوض سهمنهتئااهاداةماطنه
اتط اده ه
سياسة الدوام (المواظبه)
اهممةحهدت ودا هبودتغطا هأ ثا همانه()%15همانهماةاواهادماو وفهادة ا سهدتةاواسدهلتذاهغاوبهاد ودا ه
أ ث همنه()%15همنهماةواهادمو وفهادة

سهدتةواسهالنه اا هم ضايهألهتقا يهم تاهه ةطاتهاد تطاا ه

محا مهماانهادت ااتمهدتمتحااونهادنقااوئيهلتعت ا هاتطاتااههتاايهتتااكهادةواس(ةااخ ا) هأمااوهتذاه ااونهادغطااوبهبما ه
ادة ضهالهدعا هتق يهم تهه ةطتهاد تطاهادتيهت

حهادةواسه همعت همنمح وهمنهتتكهادةاواسهلت اقه تطااه

أح ومهااامحوبده ه
هالمراجـع
الكتب
ت
1

المؤلف

العنوان
The Complete guide to illustration and

Dilley, Terence1978

Design
2

Design and Technology

Garrett, James1997

3

Sign Design: Graphics, Materials,

Garrett, James1997

Techniques
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ت نطوفهاد و اهاد و ماه(هادت نطاهلادةواا) ه

تحمونه نتوبي1995

5

ت نطوفهاد و اهلادو تطا

لوميهح يه,هذطخوءهاداةطتي19985

6ه

ت نودوجطوهادتوةطبهادا اتط ي ه

محةتهمنوو ه 2012ه

7ه

ادو قهاشأتههل،طختههت و لهادونو يه

هادتو مخ ه

تهادت طفهمحةتهلتطةونده( )٢٠٠٦ه

ه

المجالت العلمية
المواقع االلكترونية
 /http://www.glyphicsdesigns.comه

 http://www.plpgraphicdesign.com-ه
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