
 

 جامعة فيالدلفيا

 

 جامعة فيالدلفيا
اآلداب والفنونكلية   

التصميم الجرافيكيقسم   
2019-2018الفصل الدراسي األول   

 
 

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 180341:رمز المادة 1تقنيات التصميم بالحاسوب الـمــــادة:

 ( 2)تصميم جرافيك : قةالمتطلبات السابقة أو المراف ثالثهمستوى المادة:

 عملي(  4نظري ،1) 3الساعات المعتمدة:  حثم 12-10: موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 االسم
ة الرتب

 األكاديمية
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب

د. فيصل 

 العمري
 IT7322 استاذ مساعد

حثم 12-1  

نر 10-11  

fomari@philadelphia.edu.jo 

 :وصف المادة

تنااا هذه ااااده تدااا الهتاااالى ه تج تااا هاسااااهملدصىااا مه تا جاااه ه تداتبااامهمتبااادى ه تصل  ىااا هه دااا هملنااا دص هت
Illustrator- PhotoshopههAdobeدعه تتلكىزهاساهتقنى مه الاه مهه اله دله تداتسفمههداىه دك نىمهه ه

تد لىنهثن ئىمههثالثىمه ألمع اهتدثذه تتقنى مه تداتسفمه الجتف الهدنه ه  هادسى مه تتبدى ه تداتسفمهدعهإصل ءه
 .  ه تملن دصىن

 :أهداف المادة

 اكساب الطالب بعض المهارات اليدوية التشكيلية للتصميمات قبل معالجتها التقنية باستخدام الحاسوب  -

اك كامهل لمسهار عمليهة التصهميم اكساب الطالب القدرة على التصميم بتوظيف الحاسوب وبرامجهه الجرافيكيهة مهال خهالر  در -

 النتاج تصميمات جرافيكية ترتكز على ابعاد فنية واتصالية.

 مكونات المادة: 

 .  الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر(1

 ورقات نظرية شارحه االساليب االنتاج الطباعي عامة وطباعة االوفست خاصة. ةتقديم عد 

 (ساندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية( المواد الم .2

 ودور النشر. لزيارة ميدانية لمطبعة 

 محاضرات، مناقشات، حل مسائل، مناظرات ... الخ أساليب تدريس المادة:

  Learning outcomesنتائج التعلم 

  Knowledge and understanding.  المعرفة والفهم  1



  نية واالتصالية وذلك مال خالر التصميمات المقدمة.ابعاد التصميم وايجابياته وسلبياته الففهم 

 التعرف على تقنيات تنفيذ التصميم في االنتاج الكمي 

   Cognitive skills. مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار  2

 

 

 

 

 لي دراك عملية التصميم مال خالر الحاسب االلي وكيفية السعي الصباغ التصميمات فكرة مبتكرة النجاح البعد االتصا

 ( Communication skills. مهارات االتصار والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص 3

للتصهميم مهال اشهكار وعناصهر بعديهة ومعلومهات تفيهد فهي انجهاح  Dataوالوصور  لهى  اكساب الطالب القدرة على البحث

 التصميم.

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 

 دوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األور

 20 تحان الثانياالم

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

التقهههههههارير وحأو األبحههههههها  ح الواجبهههههههات ح 

 المشاريع ح االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع
الوظائف والتقارير 

 ومواعيد تقديمها

 

 األور

التصميم مال خالر استعراض مجار التصميم الجرافيكي شرح مفهوم  -

 عامة وتصميم المطبوعات خاصة

توضيح ايجابيات توظيف الحاسب االلي وبرامج الجرافيك في عملية  -

 التصميم وما بعدها مال انتاج للتصميمات

تدوين مالحظات 

 فقط

 Illustratorشرح ادوات برنامج التصميم  الثاني
تدوين مالحظات 

 فقط

 Illustratorشرح اوامر برنامج التصميم  الثالث
تدوين مالحظات 

 فقط

 Illustratorامر برنامج التصميم شرح او الرابع
تدوين مالحظات 

 فقط

  اجراء تماريال وتوضيح تنفيذها للطلبة الخامس

 السادس

 
 قيام الطلبة بتنفيذ تماريال تحت اشراف مدرس المادة

اعداد تماريال لمفردات 

جرافيكية تتناسب مع 

ي التقني الذي المستو

 وصلوا اليه

  ل محاضرتينامتحان عملي تطبيقي يجرى خال السابع

 عمل تصاميم العالنات  تحليل تصاميم عالمية فنيا وتقنيا الثامال

 التاسع

اعداد الصور والرسوم  االعداد الفكار تصميمية متنوعة وتدويال مالحظات لخطة عملها

والكتابات الخاصة 

 بتصمي االعالن

 العاشر
جمع معلومات عال  مناقشة اعمار ضمال مسابقات عالمية

 ر عالميةمسابقات وافكا

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني
  امتحان عملي تطبيقي يجرى خالل محاضرتين

  دراسة حالة تصميمية محلية وايجاد حلور لمشاكل قائمة فيها الثاني عشر
تصوير وجمع معلومات 

 عال حملة اعالنية معينة

 الثالث عشر
اعادة تصميم لحملة اعالنية قائمة او تصاميم خاصة بمؤسسة 

 ةحكومي
تحليل تلك التصاميم 

 وكتابة تقرير

  مناقشة التصاميم الجديدة وتعديالتها  الرابع عشر

 الخامس عشر

امتحان تجريبي 

وكافة التصميمات مع اشراك الطالب في التحليل  مراجعة المادة -

والتوصيف لتاكيد مفهوم عملية التصميم بابعاده الفنية وااليصالية 
 



 كرية وابداعيةواكسابهم قدرات ف )اختياري(

 السادس عشر

 االمتحان النهائي
  امتحان عملي تطبيقي يجرى خالل محاضرتين

 

 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عال ساعتيال مقابل كل ساعة تدريس

 :سياسة الحضور والغياب

 

أو قهاري يقبلاع عمياد الكلياة إ   % من الساعات المقررة للماادة بادون عامر مرضاي15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

يترتب اعتباار الطالاب منساحبان مان الماادة فاي حالاة قباول العمياد للعامرن بينماا يمناع مان التقادا لالمتحاان النهاائي وتكاون 

 عالمتع في المادة صفران في حالة عدا قبول العميد للعمر المرضي أو القهري.

 المراجع العلمية للمادة      

1. creative Advertising . ideas ant techniques from the world`s best campaigns, Mario 

Pricken, Thames & Hdusom, 2008 

2. A technique for producing Ideas, James Webb Young, McGraw-Hill, 2003 

3. How to get Idea, Jack Foster, Berrett-Koehler Publishers, Inc, 2007  

4. Creativity for graphic designer, Mark Oldach, North Light Books.1995 

 

 

 

   المواقع اإللكترونيةWebsites  

www.icograda.com 

www.adsoftheworld.co 

http://mediame.com/adblogarabia/ 

http://eulda.com/ 

http://www.aiga.org/ 

http://www.typo.cz/ 

http://www.identity.su/ 
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