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

رقم المــادة180352 :

عنون المــادة :تيبوغرافيا

المتطلبات السابقة أو المرافقة :اليوجد

مستوى المادة :سنة ثالثة  /متطلب تخصص اجباري

الساعات المعتمدة 1( 3:نظري  4 +عملي)

وقت المحاضرة :نر 10:00-8:15

معلومات خاصة بمدرس المــادة
االسم

الرتبة

رقم المكتب

األكاديمية

ومكانه

أ.أنس النجار

مدرس

(IT)324

الساعات المكتبية

البريد اإللكتروني

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

وصف المادة:
تتناال هذهاالمذدة االسةذسلدصاامذدةتد ا الذدةكااعلىذدة نتءاالذكلاالذدةوناالاذدةوااءلمذة

كاال ذدةكاان

ذ االذ

لتنلصبذذمعذدة تطلول ذدة علصنةذةل صلئطذدة ندفاءامذدة تععسة.ذ تتض نذدة لسةذسلدصمذدةنسبذ دألصا ذ
دةتمذلق مذكلاهلذدةتد الذدةتاو غندفمذ ذمعذدجنداذتطواقل ذك لامذلع لمذ دخنىذ دصطمذدةء وا تن .ذ
أهداف المادة:
 -1تعللبذدةطالبذكللذدجلسةذكتل مذدةءل مذ دة لمذدة دحعةذ تغاند ذتوءالامذمتن كمذ.
 -2تعللبذدةطالبذكللذدةعالقمذ انذدة دنبذدة ظافامذ دة لةامذةءلذمنذدةءل مذ دة لمذ دةنصذ ذ
ذةكذمنذخالهذ عضذدةتطواقل ذدة تن كم .
مكونات المادة:
مللمهذمععمذةلطلةبذةإلصتعلنمذ هلذفلذدةونحذ دةتعللب
 دة دسذدة سلنعةذذ(أشنطمذفاعل ذدألشنطمذدةد تامذ....دةخ)
ذذ صـــــلئلذتعلا ــــــامذتعــــــــنضذةلطـــــــالبذمنذخـــــــالهذشــــــلشمذدةعـــنضذ( (data showذ
ذدةقنداد ذدإلضلفامذ(دةءتبذ ذدةع للل ذ...ذدةخ1

 سةالذدةعلدصمذ(حاىذلنطوق)
مخطط المادة.
 سةالذدة دجول ذدةعلدصامذ سةالذدة ختونذ(حاىذلنطوق)
ذذذذذذتسلالذملذتلذإن لزمذمنذتد ا ل ذحن فامذ تقاا هل.
طرق التدريس:
دةوالنذدةع ــللذدة لكمذ ذمعذدة ندجعمذدةفنسلـمذةلطـــالبذ ذ لالضلفمذدةلذطنلقمذدة نلقوــمذفلذ
تكـلالذج لةال ذدةءل ل ذ دة ـــ لذدة ختلفمذ ذ كافــامذت ظافـــــهلذج ـــلةالذحســــــبذدةهـــــع ذمنذ
دنوــــلئاتـهلذ .ذ
نتاجات التعلم:
 دة عنفمذدةعل امذ دةفهل
ذدةتعن ذكللذأهلذدةس ل ذدةعلممذألن دعذدةخطذدةعن لذدة ختلفمذذ:ذذ(دةء فلذذ/ذذدةنقعمذذ/ذذدةنسخذذ/ذذدةثلىذذ/ذدةفللصلذ/ذذدةعل دنلذ)-ذذ ذةكذفلذحع سذت ءانذدةطلةبذمنذدة فلضلمذ انهلذتد ا الذ .ذ
دة هللد ذدةعقلامذ(دةقعلةذكللذدةتفءانذ دةتكلال)
ذذدسلدكذدةعالقــــمذدةتفلضــــــلامذ انذكــلذمنذدة ــــــــ دنبذدة ظاـــــفامذ دة ـــــــــــلةامذةلءتل ل ذدةعن اــــــــمذ .ذ
ذذ-ذذدصتاعلبذأهلذدة تغاند ذدةتوءالامذذص داذةونامذدةكن ذد ذدةءل مذأ ذدة لمذ.ذ دمءلنامذك لذ
تولسللذ ت دفاقذفا لذ انهلذ
 مهللد ذدةت دصلذ(دةوخدامذ دألكلسل ام)
ذدكســـلبذدةطــــالبذ عضذمهللد ذدالتدــــلهذ دةت دصـلذمنذخــالهذمعـــنضذج ـــلكلذلســـــتنعذكللذنلتجذدةتعللبذدةع للذفلذنهللمذدةفدلذذ ذ لالضلفمذدةلذدمءلنامذزلللةذ عضذ
دة عللضذدةفنامذدة نتوطمذ تكلالهلذدنذ جع ذفلذذد ذدةفدلذدةعلدصلذ.ذ ذ

 دة هللد ذدة ءتسومذمنذدة للصمذدةع لامذ
ذذدكتســــــلبذ عـضذدة ـــــــــهللد ذدةاـــع لمذفلذكتل ـــمذدةءل ـــــــل ذ دة ـــــــلذدة ختلفمذكل هذدنوـــــلئامذمتن كه .ذ
ذذدكتســــــلبذدة هــللد ذدةالزممذةع ــــلذتءــــ لنل ذحــــن فامذمتن كمذمنذخالهذ ننلمجذ:ذ(  ( Adobe illustratorذ
ذدكتســــــــلبذدة هـــللد ذدالصلصــــامذفلذدخــــــندجذدةتدـــلمالذدةنهـــــلئامذةتدــــوحذجلهــــلةذةلعـــــــنض.ذ ذ
أدوات التقييم:


تقلللنذقدانةذ /ذأ ذكن ضذ /ذأ ذمولللعذ كثامذقدانة
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دختوللد ذقدانة
إختوللذدةطلةبذفلذقعلتهذكللذك لذتد ا ل ذتعت عذكللذدةتوءالذ لةكن

ذ-ذكللذفتند ذ-ذ

توعلذة لذتلذتعل هذفلذدة كلضند ذ


دجول ذسلدصام
تءلافذدةطلةبذ لةوكىذكنذأشءلهذ تد ا ل ذحن فاهذموتءنمذ دةقالمذ كلكلتهل ذ
توزيع العالمات
العالمة

أدوات التقييم
االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

40

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

20

المجموع

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 على أسابيع الفصل الدراسي

الواجبات الدراسية
األسبوع

المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

االول

محاضرة عامة حول انواع الخطوط العربية وبيان أهميتها

والتقارير وأوقات
تسليمها

الوظيفـية والجمالية .
تكليف الطلبة بالبحث

الثاني

التـدريب على كتـابة االبجــد ية

الهندســية

فى جماليات الخط
الهندسى والكوفى

المربـعة .

عن طريق األنترنت

الثالث

تطبيقات عملية لبعـض الكلمات والجمل المختارة بالطـريقة
الهندسـية.
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الرابع

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

الخامس

تكليف الطلبة بالبحث
إستكمال التطبيقات لبعض الخطوط الكوفيه.

فى جماليات الحروف
العربية المزخرفة

السادس

االمتحان األول
التدريب على إستخدام التشبيكات الزخرفية المستنبطة من
الخط الكوفى.

السابع

دراسة وتحليل المتغيرات االنشـائية المختلفة
سواء لبنية الكلمـه أوالجمــلة.

الثامن

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

التاسع

تكليف الطلبة بالبحث
عمل بعض التصميمات للحروف والزخارف التى سبق

فى التصميمات
المعتمده على الحرف

دراســتها.

والكلمة الالتينيه

العاشر

التعــرف على فاعليـــة برنامـــــــج  Adobe illustratorفى
التكوينات المخـتلفة للخــطوط الالتينيه .

الحادي عشر

االمتحان الثاني

الثاني عشر

استكمال التعــرف على أدوات برنامـــــــج

Adobe

.illustrator

الثالث عشر

تطبيقات على البرنامج لبعض التصميمات التى تعتمدعلى
جماليات الحركة للحرف الواحد وبنية الحرف والكلمة معا..

الرابع عشر

التدريب على بعض النماذج التى سيجمعها الطلبه عن طريق
البحث على شبكة اإلنترنت.

الخامس عشر

مراجعة المادة  -إمتحان تجريبي (اختياري

السادس عشر

االمتحان النهائي

الوقت المتوقع لدراسة المادة
مععهذملذلكتلجذإةاهذدةطلة بذمنذدةعلدصمذ دالكعدسذةل لسةذلسل يذصلكتانذةءلذمكلضنةذمنذفئمذدةخ سانذسقاقمذذذذذذذذذذذذذذذذ ذ
سياسة الدوام (المواظبه)
الذلس حذةلطلةبذ لةتغابذأكثنذمنذ()%15ذمنذم
()%15ذمنذم

عذدةسلكل ذدة قنلةذةل لسة.ذ إذدذغالبذدةطلةابذأكثانذمانذ

عذدةسلكل ذدة قنلةذةل لسةذس نذكللذمنضمذأ ذقهنيذلقولهذك اعذدةءلام ذلكانمذمانذدةتقاعمذ
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ةالمتكلنذدةنهلئمذ تعتونذنتا تهذفمذتلكذدة لسة(صفندً) ذأملذإذدذكلنذدةغالبذ سوبذدة نضذد ذةعللذقهنيذلقولهذ
ك اعذدةءلامذدةتمذتطنحذدة لسةذ ذلعتونذمنسكولًذمنذتلكذدة لسةذ تطوقذكلامذأحءلمذدالنسكلب.ذ ذ
ذالمراجـع
الكتب:
الرقم

العنوان

المؤلف

الناشر وتاريخ النشر

1

قواعد الخط العربي

الخطاط  .محمد هاشم

بغداد  :الخطاط 1961

2

روح الخط العربي

البابا  .كامل

بيروت  :دار لبنان للنشر 1994

3

موسوعة الخطوط العربية

زريق  .معروف

دمشق  :دار المعرفة 1993

4

بدائع الخط العربي

زين الدين  .ناجي

بغداد  :مكتبة النهضة 1971

5

الخط العربي وتطوره في

الجبوري  .سهيلة ياسين

بغداد  :المكتبة االهلية 1962

العصور العباسية
6

من افاق الخط العربي

ذنون  .باسم

بغداد  :دار الشؤون 1990

7

الزخرفة عبر التاريخ

وزرلي  .ج ,ترجمة الرفاعي

القاهرة  :مكتبة مدبولي 1981

8

تاريخ الزخرفة

بشاي  .سامي

القاهرة  :بشاي 1992

ذ
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