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رمز المادة180324 :
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المتطلبات السابقة أو /والمرافقة :جرافيك3
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الساعات المعتمدة3:
عضو هيئة التدريس

االسم
سجود شاهين

الرتبة األكاديمية
مدرس

رقم المكتب وموقعه
338

الساعات المكتبية
حثم 11-10

البريد اإللكتروني
Skhraisat@philadelphia.edu.jo

وصف المادة:
تتناول هذه المادة تدريب الطلبة على عمليات إنتاج الصحف

والمجحتت واخراجهحا بحدًام محر مرفلحة تصحميا الما يحت

واخراج الصففة المطبوعة ما تتضمر هذه المادة دراسة العناصحر التيبورراييحة واألسحاليب المختلفحة لإخحراج باسحتخداا بحرام
الفاسوب الخاصة باالنتاج الصففي  ،يضتم عر دراسة المدارس المتنوعة يي ذلك المجال .
أهداف المادة:
تهدف المادة إلى
 -1اكساب الطالب المهارة الذهنية واليدوية في تصميم الصحف والمجالت .
 -2اكساب الطالب المهارة الذهنية واليدوية في تنفيذ التصاميم الصحفية .

مكونات المادة:
 .1الكتب المقررة( :عنوان الكتاب ،المؤلف ،الجهة الناشرة ،سنة النشر) -اليوجد
 .2المواد المساندة (أشرطة فيديو ،أشرطة صوتية) ---جهاز داتا شوو لعورا االعموال التصوميمية المنجوزم والمولقوة علوى
مواقع االنترنت  +نماذج من الصجف المحلية والعربية والعالمية.
 .3القراءات اإلضافية (الكتب  ،الدوريات  ...الخ

 .4دليل دراسة المادة (إن وجد)  ---ملفة اعدها مدرس المادة معتمدا على العديد مون المصوادر العلميوة والفنيوة
في مجال االختصاص
 .5دليل الواجبات /الوظائف ،التجارب العلمية  ....الخ (إن وجد) –مشروع تصميم مجلة

أساليب تدريس المادة :محاضرات ،مناقشات ،حل مسائل ،مناظرات  ...الخ
((المحاضرة – المناقشة – العرا -التطبيقات العملية ))

نتائج التعلم Learning outcomes
 .1المعرفة والفهم Knowledge and understanding
 اكساب الطالب المهارة المعرفية في مجال االخراج الصحفي . -اكساب الطالب المهارة المعرفية في مجال طرق طباعة الصحف والمجالت .

 .2مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار

Cognitive skills

 القدرة النقدية والتحليلية في التعامل مع طرائق االخرج الصحفي. -اكساب الطالب المهارة المعرفية في مجال التقنيات الطباعية واالطالع على مكائن الطباعة .

 .3مهارات االتصال والتواصل األكاديمي (مع المصادر واألشخاص )Communication skills
 يدرس المشكالت التصميمية ويضع الحلول الناجعة لها. -القدرة على البحث والتطوير واستكشاف الجديد في مجال االختصاص .

 4مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة
)Practical and/ or professional skills (Transferable Skills
 -يتعلم الطالب برنامج  Adope in design cc2015والخاص بالتصميم الصحفي على جهاز الحاسوب ويطبقه.

أدوات 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
االمتحان األول

 20عالمة

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

40

التقوووووووارير و/أو األبحووووووواث  /الواجبوووووووات /

20

المشاريع  /االمتحانات القصيرة
المجموع
األمانة العلمية والتوليق
 أسلوب التوليق (مع أمثلة توضيحية)
 إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها
 االبتعاد عن السطو األكاديمي Plagiarism

100

توزيع المادة على الفصل الدراسي

األسبــــــــوع
األول
الثاني

الثالث

المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها

االتصال ودورم في المجتمع  -عناصر العملية االتصالية –
انواع وسائل االتصال
الصحافة – اشكالها – انواعها  -قياساتها
اسس االخراج الصحفي ( االسس الفنية والصحفية )
أسس االخراج الصحفي ( االسس الفنية والصحفية )
العناصر التيبو رافية لرأس الصفحه األولى.
 تصميم المجلة ( الف المجلة – القياسات –االنواع )التصوووووووووووميم الثابوووووووووووت والمتغيووووووووووور فوووووووووووي المجوووووووووووالت.
إستكمال تنفيذ تصميم الجريدم

إحضووار مجووالت متنوعووه مطبوعووه و يوور
مطبوعة

دراسة المجالت من ناحية التصميم

إعطاء تصاميم مختلفه للغالف من تصميم الطالب وذلك
بإختالف نوع المجله

الرابع

التعرف على برنامج Adobe in design
( األدوات – القوائم ) وتطبيقاتها

الخامس

استكمال التعرف على برنامج Adobe InDesign

السادس

عمل ماكيت يدوى لكتالوج سياحى مكون من عدة صفحات
سكتش يدوي واجراء التعديالت المناسبه على ماسبق
االمتـحــــــــــــان األول

السابع

يقدم الطالب سكتش يدوي لعمل بروشور بحيث يكون اكثر
إبداع من ما اخذ مسبقا والخروج عن المألوف
تصميم فلير بفكر جديد وإستكمال تطبيق الماكيت اليدوى على
برنامج Adobe in design

الثامن

تمارين تطبيقية علي إختيار إسم لمجله واختيار نوع
المجله ومن ثم تصميم لوغو للمجله ومن ثم تصميم
مجله كامله
تنظيم رحلة الى احد المطابع االردنية لطباعة المجلة
والتعرف على اهم االحتياطات التي يجب تأخذ بعين
اإلعتبار في أثناء الطباعة

مشروع تصميم كتالوج سياحى على
برنامج Adobe in design
متابعة العمل المطلوب خالل المحاضرم

متابعة العمل المطلوب خالل المحاضرم

سكتش لتصميم مجلة خاصه لكل طالب

التاسع

العاشر
الحادي عشر

اجراء التعديالت المناسبه على المجله من قبل المدرس
وينفذها الطالب

متابعة العمل المطلوب خالل المحاضرم

تصميم كاتلوج لعالمة تجارية معينه بحيث تكون اكثر ابداع
ويوجد به فكرم جديدم مناسبه لنشاط العالمه التجاريه

تقديم سكتش للكاتلوج

االمتحــــان الثــــــاني
إستكمال تنفيذ الكاتلوج واحضارم مطبوع

الثاني عشر

تصميم قائمة طعام لعالمة تجارية معينه بحيث تكون اكثر
ابداع ويوجد به فكرم جديدم مناسبه واحضارم مطبوع

الثالث عشر

شرح تصوميم الجريودم وطلوب مون كول طالوب تصوميم جريودم
معينه واحضارم مطبوع
الشبكات الطباعية

الرابع عشر

ألوان الطباعه ( مكوناتها – كثافتها )

متابعة العمل المطلوب خالل المحاضرم
مشروع تصميم قائمة طعام خاصه لكل
طالب على برنامج Adobe in design
إحضار جرايد
متابعة مشروع تصميم الجريدم واالنتهاء
منه

مراحووول طباعوووة المجلوووة( التنضووويد االلكترونوووي – التصووووير
والمونتووواج الطبووواعي – تحسووويس البليوووت وعمووول البروفوووة –
مرحلة الطبع – الجمع والتكسير .

 -متابعة العمل يوميا حيث يكون عليه

الخامس عشر
مراجعة أعموال خوالل الفصول واختيوار احود االعموال لتنفيوذها
ولكن بشعار جديد وتقديمه مطبوع

نصف العالمة النهائية

السادس عشر
االمتحـــــان النهائـــــي

حجم العمل الملقى على عاتق الطالب :ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس
سياسة الحضور والغياب:
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من  %15من الساعات المقررة للموادة بودون عوذر مرضوي أو قهوري يقبلوه عميود الكليوة إذ
يترتب اعتبوار الطالوب منسوحبا ن مون الموادة فوي حالوة قبوول العميود للعوذر ،بينموا يمنوع مون التقودم لالمتحوان النهوائي وتكوون
عالمته في المادة صفران في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.
المراجع العلمية للمادة


الكتـــــــــــب

 -1اللبان ,شريف درويش :فن االخراج الصحفي  ,القاهرة .1995 ,
 -2فنست  ,بليدن :تصميم الكتاب واخراجه  ,ترجمة محسن شاكر عبد العال’ (ب.ت)
 -3أمام ،إبراهيم ،فن اإلخراج الصحفي ،القاهرة :مكتبة االنجلو المصرية1972. ،
 -4بطرس ،صليب ،إدارة الصحف ،القاهرة :الهيأة المصرية العامة للكتب1974. ،
 -5صالح ،اشرف محمود ،تصميم المطبوعات االعالمية ،مصر :مطبعة الوفاء1986. ،
 -6صالح ،اشرف محمود ،الطباعة وتيبو رافية الصحف ،القاهرة :العربي للنشر والتوزيع1984. ،
 -7الصاوي ،احمد حسين ،طباعة الصحف واخراجها ،القاهرة :الدار القومية للطباعة والنشر.،
 -8الوحيشي  ،كمال عبد الباسط  ،أسس االخراج الصحفي  ،ط ، 1منشورات جامعة قار يونس بنغازي . 1999 ،

المواقع اإللكترونية Websites
www.graphical.com
www.mediapulsetech.com
www.ammazon.com
www.alldoctors.net
www.desktopenexus.com

