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وصف المادة:
تتناول هذه المادة اجراء تدريبات عملية وتطبيقية ذات نوعية خاصة بالتصميم بواسطة الحاسوو يو
انتاج تصماميم ذات معالجات وتأثيرات مختلفة كتصوميم العوعارات وكوا موا يتعلوي باويتاوا البصورية
وباستخدام برمجيات معالجة الصور والرسم بالحاسو .
أهداف المادة :
 .1التعرف على مفاهیم الشعار والرمز و األسس الفنیة ومفهوم الهویة البصریة.

 .2تعریف الطالب ببرامج التصمیم المستخدمة في مجال تصمیم الجرافیك.
 .3تمكین الطالب من تقنیات تلك البرامج.
 .4تدریب الطالب على تصمیم الشعار والرمز وتصمیم ورق المراسالت وبطاقات الزیارة
والمغلفات و تصمیم االعالنات الخاصة بالشركات.
 .5اجراء تمارین تطبیقیة ترسخ تقنیات البرامج لدیه.
 .6توجیه الطالب لالستفادة من التقنیات والتطبیقات وتسخیرها النجاز تصامیم متكاملة .
مكونات المادة :
احضار دفتر ( )Sketchحجم ( )A4یقوم الطالب بالرسم علیه مجموعة من شعارات ومن ثم یقوم
الطالب باالطالع على التصامیم والشعارات والكرت الشخصي  ،و اورق المراسالت المروس ،
المغلف أو المغلفات  ،المجلد او الملفات  ،غالف االقراص الخاصة بالشركات واالطالع على مواقع
التصمیم المختلفة وكذلك احضار نماذج من البروشورات و بطاقات الدعوة و الكتالوجات وقوائم
الطعام بأشكالها مختلفة.
طرق التدريس :
 محاضرات  ،مجموعات نقاش  ،مجموعات تدریس  ،المقارنة بین االعمال وماهي اخطاءكل طالب في كل تصمیم یتم تنفیذه.
 المحاضرات النظریة التي یقدمها المدرس. محاضرات وتدریب عملي یدوي وایضا باستخدام الحاسوب. -عروض وتقدیم ونقاشات جماعیة للطلبة.

 تكلیف الطلبة بإعمال بیتیه عملیة.نتاجات التعلم
 المعرفة العلمية والفهم
المعرفة واإلدراك والكفاءة العملیة في التطبیقات المتنوعه حتى یصبح الطالب قاد ار على :
 استخدام األدوات المختلفة والمواد التي تستخدم في إنجاز التصمیم. المقدرة على التصمیم بطرق صحیحة مع إمكانیة التطویر. تعمیق قدرة الطالب النقدیة والتحلیلیة في التعامل مع التصمیم . المهارات العقلية (القدرة على التفكير والتحليل )
 مهارات التواصل (الشخصية وال كاديمية )
 المهارات المكتسبة من الممارسة العملية
أدوات التقييم :
 معاريع صغيره معاريع كبيرةتوزيع العالمات على أدوات التقييم
الدرجة

أدوات التقييم
االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

40

التقااارير و/أو األبحاااا  /الواجبااات /

20

المشاريع  /االمتحانات القصيرة
المجموع

100

توزيع المادة على الفصل الدراسي
الوظائف والتقارير
األسبــــــــوع

المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها
-

األول
الثاني
الثالث

التعرف على مفاهيم الععار والرمز و

األسس الفنية ومفاوم الاوية البصرية.
 شرح مقدمة برنامج االليستريتور.اعطاء تمارين مختلفة لبرنامج االليستريتور
تصميم الععار وتطوره ونماذج مختلفة عن الععار
وشرح محاضرة عن االلوان الت تستخدم ي الععار
التطبيي عمليا حيث كا طالب يقوم بعما شعار

الرابع

ومواعيد تقديمها

بإسمه وهذا الععار ال يكون عبثا بناءا على ما قدم
له من معلومات ي االسابيع السابقه

واجبات تطلب تطبيي على
ما سبي
واجبات تطلب تطبيي على
ما سبي
واجبات تطلب تطبيي على
ما سبي

 يطلب من طا طالب تقليد خمس شعارات ثم يقومالخامس

بالتطوير على تلك الععارات ثم يقوم على ابتكار
شعار لكا شركه

السادس
السابع

تقييم ماقدم ويتم وضع عالمة اإلمتحان األول
اعطاء محاضرات اضايية تعرح برنامج
االليستريتئر
الورقيات (الكرت العخص ورق المراسالت

الثامن

المروس  ،المغلف أو اإلنفلو  ،غالف الس دي ،
المجلد او الفولدر )

التاسع

محاضرات تعرح برنامج الفوتوشو

واجبات تطلب تطبيي على
ما سبي
واجبات تطلب تطبيي على
ما سبي
واجبات تطلب تطبيي على
ما سبي
واجبات تطلب تطبيي على
ما سبي
واجبات تطلب تطبيي على
ما سبي

العاشر

شرح البرنامج وادواته

الحادي عشر

شرح البرنامج وادواته
ي هذا االسبوع يكون به تصميم بروشور مع عرض

الثاني عشر

نماذج مختلفة حيث يصمم على االليستريتر ويتم
اضاية الصور بإستخدام الفوتوشو

واجبات تطلب تطبيي على
ماسبي
واجبات تطلب تطبيي على
ماسبي
واجبات تطلب تطبيي على
ماسبي

نتبنى شركه وهمية ويطلب من الطلبه عما شعار
الثالث عشر

وكذلك الورقيات باإلضايه الى البروشور حيث يكون
هذا االمتحان الناائ

وكذلك شرح اساسيات تصميم

البوستر
الرابع عشر

متابعة

الخامس عشر متابعة
السادس عشر  -االمتحان الناائ
حجم العمل الملقى على عاتق الطالب:
ما ال يقا عن ساعتين مقابا كا ساعة تدريس.
سياسة الحضور والغياب:
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من  %15مون السواعات المقوررة للموادة بودون عوذر مرضو أو قاوري
يقبله عميد الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحبا ً من المادة يو حالوة قبوول العميود للعوذر ،بينموا يمنوع
من التقدم لالمتحان الناائ وتكون عالمته ي المادة صفراً ي حالة عدم قبول العميد للعذر المرضو
أو القاري.
الكتب
 شكل التصميم ،جوهانز ايتين ،ترجمة صبري محمد عبد الغني القاهرة  /المجلس االعلىللثقافة. 1998
 -العربي  ،رمزي  :التصميم الجرافيكي ،ط ، 1مكتبة المجتمع العربي .2009،

-Graphic Design Basics , Amston, Amy E., Harcourt brace college 1999
-Graphic Design , Richard Hollis, Thames and Hudson
-Graphic Problem Solving , Paul Lasear , Boston : B I . Pub.Co.Inc.1976
-Sign Design: Graphics. Materials. Techniques Sim. Mitzi ,London-Thames
and Hudson 1991
- https://www.youtube.com/watch?v=4130xR-5LFU

