جامعة فيالدلفيا
كلية  :اآلداب والفنون
قسم  :التصميم الجرافيكي

الفصل الدراسي االول  .السنة الدراسية 2015 / 2014
مخطط تدريس المـادة
عنون المــادة :تيبوغرافيا

رقم المــادة180232 :

مستوى المادة :السنة الثانيه

المتطلب السابق و /أو المرافق------------- :

وقت المحاضرة:
حثم

عدد الساعات المعتمدة3 :

12-10:10

معلومات خاصة بمدرس المــادة
الرتبة

االسم

األكاديمية

د .محسن عالم

رقم المكتب ومكانه

الساعات
المكتبية

البريد اإللكتروني

حثم 1-12

أستاذ مساعد

نر 1:30-12:45 :

Mohssen_allam@yahoo.com

وصف المادة:
تهدف هذه الماادة للات تعرياف الطالاب بااهم اساس تصاميم الحاروف الطباعياة الالتينياة والعربياة
وأنواعها المشهورة ،والتعرف علت اسمائها وخصائصها ،وكيفية استعمالها في التصااميم الجرافيكياة مان
خالل تطبيقات عملية بالحاسوب.
الحاسوبية.

أهداف المادة:
 -1تدريب الطالب علت اجادة كتابة الكلمة والجملة الواحدة بمتغيرات تشكيلية متنوعة .
 -2تدريب الطالب علت العالقة بين الجوانب الوظيفية والجمالية لكل من الكلمة والجملة والنص ،
وذلك من خالل بعض التطبيقات المتنوعة .
مكونات المادة:
ملزمه معده للطالب لإلستعانة بها فت الشرح والتدريب
ججج


المواد المساندة (أشرطة فيديو ،األشرطة الصوتية ....الخ)
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 وســـــائل تعليمــــــية تعــــــــرض للطـــــــالب من خـــــــالل شــــــاشة العـــرض –( ( data show القراءات اإلضافية (الكتب  ،الدوريات  ...الخ

دليل الدراسة (حيث ينطبق)
مخطط الماده.



دليل الواجبات الدراسية ودليل المختبر (حيث ينطبق)
تسليم ما تم لنجازه من تصميمات حروفية وتقييمها.

طرق التدريس:
البيان العمــلت الجمـــــاعت  ،مع المراجعة الفرديـة للطـــالب  ،باالضافة الت طريقة المناقشــة فت
تحـليل جماليات الكلمات والجـــمل المختلفة  ،وكيفــية توظيفـــــها جمـــاليا حســــــب الهـــــدف من
انشــــائيتـها .

نتاجات التعلم:


المعرفة العلمية والفهم
 التعرف علت أهم السمات العامة ألنواع الخط العربت المختلفة ( :الكوفت  /الرقعة  /النساخ  /الثلاث /الفارست  /الديوانت  )-وذلك فت حدود تمكين الطالب من المفاضلة بينها تصميميا .
المهارات العقلية (القدرة علت التفكير والتحليل)
 ادراك العالقـــاااـة التفاضـــــاااـلية باااين كـاااـل مااان الجـــــــاااـوانب الوظيــــاااـفية والجمــــــــــاااـالية للكتابااااتالعربيــــــــة .
 استيعاب أهم المتغيرات التشكيلية سواء لبنية الحرف او الكلمة أو الجملة  .وامكانية عمل تباديال وتوافياقفيما بينها



مهارات التواصل (الشخصية واألكاديمية)
 اكســـاب الطــــالب بعض مهارات االتصــــال والتواصـل من خــالل معـــرض جمـــاعت يســـــتند علت ناتجالتدريب العملت فت نهاية الفصل  ،باالضافة الت امكانية زيارة بعض المعارض الفنياة المرتبطاة وتحليلهاا ان
وجدت فت ذات الفصل الدراست .



المهارات المكتسبة من الممارسة العملية
 اكتســـــاااـاب بعاااـض المــــــــاااـهارات اليــاااـدوية فااات كتابــاااـة الكلمــــــاااـات والجمــــــاااـل المختلفاااة بحلاااولانشـــــائية متنوعه.
 اكتســــــاب المهــارات الالزمة لعمـــاـل تكـــاـوينات حـــاـروفية متنوعاة مان خاالل برناامج ( Adobe ( :illustrator
 اكتســـــــااااـاب المهــااااـارات االساســـااااـية فاااات اخـــــااااـراـ التصــااااـاميم النهــــااااـائية لتصـــااااـب جاهـــااااـزةللعـــــــرض

أدوات التقييم:
تقارير قصيرة و /أو عروض و /أو مشاريع بحثية قصيرة



اختبارات قصيرة
لختبار الطالب فت قدرته علات عمال تصاميمات تعتماد علات التشاكيل باالحروف  -علات فتارات  -تبعاا لماا تام
تعلمه فت المحاضرات
2



واجبات دراسية
تكليف الطالب بالبحث عن أشكال وتصميمات حروفيه مبتكره والقيام بمحاكاتها



االمتحان النهائي
لمتحان عملت يقوم الطالب بإنجازه داخل قاعة الدرس

توزيع العالمات
أدوات التقييم

العالمة

االمتحان األول
االمتحان الثاني
االمتحان النهائي
التقارير /المشاريع البحثية /االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية /المشاريع
المجموع

20
20
40
20
100

التوثيق واألمانة األكاديمية:
أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)

من افاق الخط العربي  -ذنون  .باسم  -بغداد  :دار الشؤون .1990
حقوق الطبع والملكية

بغداد  :دار الشؤون 1990
تجنب االنتحال

اليوجد

توزيع مواضيع المادة علت أسابيع الفصل الدراسي

األسبوع
)(1

المواضيع األساسية والمساندة
التي ستغطت
محاضرة عامة حول انواع الخطوط
العربية وبيان أهميتها الوظيفـية
والجمالية .

)(2
التـدريب علت كتـابة االبجــد ية
الهندســية المربـعة .

)(3

الواجبات الدراسية
والتقارير وأوقات
تسليمها

تطبيقات عملية لبعـض الكلمات والجمل
المختارة بالطـريقة الهندسـية.
3

تكليف الطلبة بالبحث
فت جماليات الخط
الهندست والكوفت
عن طريق األنترنت

)(4

الخط الكوفت (أنواعه – تشكيالته).
تطبيقات ألحد الخطوط الكوفيه.

)(5

لستكمال التطبيقات لبعض الخطوط
الكوفيه.

)(6

تكليف الطلبة بالبحث
فت جماليات الحروف
العربية المزخرفة

االمتحان األول
التدريب علت لستخدام التشبيكات الزخرفية
المستنبطة من الخط الكوفت.

)(7

دراسة وتحليل المتغيرات االنشـائية
المختلفة
سواء لبنية الكلمـه أوالجمــلة.

)(8

التـدريب علت تطبيق بعـض هذه
المتغيرات االنشـائية سواء لبنية الكلمـه
أوالجمــلة المختاره.

)(9
عمل بعض التصميمات للحروف
والزخارف التت سبق دراســتها.

)(10

التعــرف علت فاعليـــة برنامـــــــج
 Adobe illustratorفت التكوينات
المخـتلفة للخــطوط الالتينيه .

)(11
)(12

االمتحان الثاني
استكمال التعــرف علت أدوات برنامـــــــج
. Adobe illustrator

)(13

تطبيقات علت البرنامج لبعض التصميمات
التت تعتمدعلت جماليات الحركة للحرف
الواحد وبنية الحرف والكلمة معا..

)(14

التدريب علت بعض النماذـ التت
سيجمعها الطلبه عن طريق البحث علت
شبكة اإلنترنت.
مراجعة المادة  -لمتحان تجريبي
(اختياري

)(15
)(16

تكليف الطلبة بالبحث
فت التصميمات
المعتمده علت الحرف
والكلمة الالتينيه

االمتحان النهائي

الوقت المتوقع لدراسة المادة
معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة
سياسة الدوام (المواظبه)
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ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقرررة للمرادة وإذا غراب الطالرب أكثرر مرن
( )%15من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية ،يحرم من
التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلر المادةصفرارا ، ،أمرا إذا كران الغيراب بسربب المرر او
لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرر المرادة  ،يعتبرر منسرحبا  ،مرن تلر المرادة وتطبري عليرة أ كرام
االنسحاب

المراجـع
الكتب:
الرقم

العنوان

1
2
3
4
5

قواعد الخط العربي
روح الخط العربي
موسوعة الخطوط العربية
بدائع الخط العربي
الخط العربي وتطوره في
العصور العباسية
من افاق الخط العربي
الزخرفة عبر التاريخ

8

تاريخ الزخرفة

6
7

المؤلف

الناشر وتاريخ النشر

الخطاط  .محمد هاشم
البابا  .كامل
زريق  .معروف
زين الدين  .ناجي
الجبوري  .سهيلة ياسين

بغداد  :الخطاط 1961
بيروت  :دار لبنان للنشر 1994
دمشق  :دار المعرفة 1993
بغداد  :مكتبة النهضة 1971
بغداد  :المكتبة االهلية 1962

ذنون  .باسم
وزرلي  .ج ,ترجمة
الرفاعي
بشاي  .سامي

بغداد  :دار الشؤون 1990
القاهرة  :مكتبة مدبولي 1981
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القاهرة  :بشاي 1992

