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وصف المادة:
تتناال هذهاالمذدة االيبذتااالب ذدة لة ا ذتقاااذ هاااذدةتانحاالوذدةبلعاابذناالةا اذ دة فلتاابذن دت االذدة بتق اابذ
دة تن تبذدةفللزبذ/ذدةغالرابذ/ذدة طا ابذ/ذدة طال حبذ الذااتهذدةت فحاالوذدةا قحابذدة تااايبذ دةبل الوذ
دة تن تبذ كلةكذدة سلرطذ دألسلةح ذدةبلعبذنلة فلتب .ذ
أهداف المادة:
 يلدسبذدسلةح ذ طاقذدة فلتبذدةفللزبذ لذال لوذ تن تب.ذ ذ -إثادءذ اافبذ

للبذدة لة ذفيذ جلهذدة فلتبذدةحا ببذ دآلةحب.

 دةتاافذتقاذتانحلوذدة فلتبذ لذاتهذدت لهذدة نل حلذدةالة ححل .ذمكونات المادة:
 الكتب (العنوان ،المؤلفون ،الناشر ،سنة النشر)
ت فحالوذت قحبذ/ذ الضادوذ ظاببذ/ذ لذجذ لذ ت لهذسلناب
ججج

1

 المواد المساندة (أشرطة فيديو ،األشرطة الصوتية ....الخ)
لذجذت فحاحبذ/ذدس

د لوذ ا جب ذ

ذ

 دليل الدراسة (حيث ينطبق)
ليبذ سلسحبذ لذدة ديذدةتبصحصبذ لذا بذ2010ذ.2011/
 يةحلذدة دجفلوذدةالدسحبذ يةحلذدة بتفاذ(ححثذبن فق)
طرق التدريس:
الضادو،ذ ج تلوذ الش،ذ ج تلوذتالبس،ذحلذ طلرل،ذ نلظادو،ذ غحاهل ذ
ذ

نتاجات التعلم:
 المعرفة العلمية والفهم
لذاتهذحقالوذدة نلقشبذ دة الضادوذ دةتجانبذدة نحب
 المهارات العقلية (القدرة على التفكير والتحليل)
لذاتهذدة نلظادوذ حلذدة طلرلذدةتيذت تيذفيذشكلذ لذجذ ف تبذ اقحبذ ي ةحب ذ
 مهارات التواصل (الشخصية واألكاديمية)
لذاتهذ نطقذدة ليبذ(ذدة لة ذ)ذ نلقشبذدةتاللباذيدالذقلتب ذ
 المهارات المكتسبة من الممارسة العملية
لذت قحب ذ

لذاتهذ لشذدةا لذطفالذة دع لوذدة ليبذك
أدوات التقييم:

 تقارير قصيرة و /أو عروض و /أو مشاريع بحثية قصيرة
ذ شللبعذناثحبذ بتاذذةكذ لذاتهذةجنبذ لذدة حئبذدةتالبطحب ذ
 اختبارات قصيرة
تتاذنشكلذي ليذ عذدةتالبفلوذدةا قحبذ دة الضادو
ذ
 واجبات دراسية
بكقفذدة لة ذنفاضذدة دجفلوذالعبذدةتيذتاتلجذإةاذإتاديذ تج حزذدالس
دة بتق ب
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ذدة فلتحبذ دةبل لوذ

 االمتحان النهائي
باايذ لذقفلذ جقسذدةاطاذ دةكقحبذ بتاذت زبعذتت لتهذتقاذدةنا ذدةتلةي
توزيع العالمات
العالمة

أدوات التقييم
االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

40

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

20
100

التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
ك نذدة ليبذت قحبذفحت ق ذذةكذدالةتزدمذن دع لوذدة فلتبذدة نحبذ دةفا ت ك هذدة ا هذنهذ اقحالذ
تلة حلذ باامذةق لة ذد ثقبذت ضحاحبذةلةك .ذ
 حقوق الطبع والملكية
ك نذدة ليبذت قحبذ حا قهذدة فعذ دة قكحبذتا يذإةاذدة صليلذدةتيذبات اذتقح لذفلذتالبسذدة ليب
 تجنب االنتحال
ةتجن ذدال تالهذفلة ليبذتات اذتقاذ لشذدةا لذدةبلعبذ دةلدتحبذةقتجانبذدة نحبذةق لة ذ دالستلي
ذ

توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي

األسبوع

المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

)(1

التعريف بتاريخ الطباعة

)(2

التعرف على انواع الطباعة البارزة من خالل اعمال الفنانين العالميين

)(3

تنفيد عمل فني طباعي باالبيض واالسود وعلى خامة اللينولويوم
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الواجبات
الدراسية

)(4
)(6-5

تنفيذ اشكال وعناصر هندسية بطباعة السلك سكرين
التعرف على الطباعة من خالل االسطح المختلفة و االمتحان األول

)(7

التعرف على تقنيات وخامات الطباعة من اسطح متعددة

)(8

اختيار موضوع من خالل عناصر مختلفة وايجاد الحلول لتنفيذه

)(10-9

تنفيذ عمل ملون باسطح متعددة

)(12-11

تنفيذ عمل فني مطبوع باختالف المالمس

واالمتحان الثاني

)(13

تنفيذ مواضيع مختلفة ( بورتريه /منظر طبيعي )

)(14

تنفيذ عمل فني عالمي ( بتقنيات متنوعة)

)(16-15

تنفيذ عمل طباعي بإضافة تقنيات متنوعة

واالمتحان النهائي

الوقت المتوقع لدراسة المادة
ااهذ لذباتلجذإةحهذ دة لة ذ لذدةالدسبذ دالتاديذةق ليبذبطل يذسلتتحلذةكلذ الضابذ لذفئبذدةب طحلذيقحابذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذ
سياسة الدوام (المواظبه)
الذبط ذةق لة ذنلةتغح ذ كثاذ لذ()%15ذ لذ ج عذدةطلتلوذدة االبذةق ليب.ذ إذدذغلبذدة لة ذ كثاذ لذ
()%15ذ لذ ج عذدةطلتلوذدة االبذةق ليبذي نذتللذ اضيذ ذق ايذبافقهذت حاذدةكقحب،ذباامذ لذدةتاامذ
ةت تالنذدةن لريذ تاتفاذ تحجتهذفيذتقكذدة ليب(عا اد)،ذ الذإذدذكالنذدةغحالبذنطاف ذدة اا

ذد ذةااللذق اايذ

بافقهذت حاذدةكقحبذدةتيذت احذدة ليبذ،ذباتفاذ نطافلذ لذتقكذدة ليبذ ت فقذتقحبذ حكلمذدال طالب.ذ ذ
ذالمراجـع
العنوان

الرقم

الناشر وتاريخ النشر

المؤلف

1

تقنيات فن الحفر

السباعي  .غسان

دمشق :جامعة دمشق 1982

2

فن الحفر على الخشب

المهدي  .عنايات

القاهرة :مكتبة ابن سينا 1990

3

فن الجرافيك المصري

احمد .فتحي

القاهرة  :الهيئة المصرية العامة للكتاب

4
5

Dry Etching for

Powell. Ronald

1984 Amsterdam: North

Microelectronics

A.ed.

Holland

Word Carving 23

Bridge Water

1988 Bule Ridge Summif

Traditional

Alan

Decorative Project's

6

تقنيات الطباعة الورقية



حقي  .سامي

دةا لبلوذدةاق حب
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بغداد هيئة المعاهد الفنية

1-Word Carving 23 additional, Decorative projects, Bridge water Alan,1988 Rule
Ridge Summit.
2-Dry Etching for Microelectronics, Powell. Ronald A.ed. Amesterdam: North
Holland,1984.
3- Word Carving 23 Traditional Decorative Projects. Bridge Water Alan. Bule
Ridge Summif. 1988.
4. The Int.Design Year book. Jean Novuel (ed). London: Laurence king. 1995>
5. Graphic Design. Richard Hollis , Thames and Hudson.
6. Sing Design Graphics Material Techniques. Sims Mitzi. Thames and Hudson
7. The Structure of Graphic Design. Andre Jutc. Switzerland: Rotovision 1996
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