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 مقدمة

 
، ويضسسم مجمو سسة مسسن 2000-1999تأسسسق قسسسم التصسسميم الجرافيكسسي فسسي مدايسسة العسسام الدراسسسي 

والمشسسهود لهسسم فالةفسسا ب والصمسسرب العاليسسة، اضسسافة  لسس   سسدد تدريسسسية مسسن اوخ ااصتصسسا  الهيئسسة الا ضسسا  

 من مشرفي المراسم والمصتمرات.

ااجفاريسسة  ( سسسا ة معتمسسدب متوب سسة مسسين مت لفسسات الجامعسسة والةليسسة وال سسسم 138تتضسسمن الص سسة الدراسسسية  

اسسسة در  تصصسس  التصسسميم الجرافيكسسي فكافسسة جوانفسسة وممسسا تتضسسمن وهسسي تي سسي مت لفسسات ، ( وااصتياريسسة

والرسسسسسسم وال فا سسسسسة ، وت نيسسسسسات التصسسسسسميم والرسسسسسسم والمن سسسسسور  و لسسسسس  المسسسسسواد ال فا سسسسسة للتسسسسسارين والن ريسسسسسات 

 ون ريسسسسة اللسسسسون وت مي اتهسسسسا والرسسسسسوم المتحركسسسسة ومشسسسسرو  الفحسسسس   ، والبصرفسسسسةفالحاسسسسسوب، والصسسسس  العر سسسسي 

ليسة والمراسسم ومصتمسرات وغيرها من المسواد المسساندب. كمسا يتسوفر فسي ال سسم  سدد مسن ال ا سات الن ريسة والعم

 .وهي مجهبب فما يتالئم مع العملية الدراسية الحاسوب وال فا ة والتصوير الضوئي

وتحتسوخ مكتفسة الجامعسسة  لس   سسدد كميسر مسن المراجسسع والةتسب والسسدوريات الصاصسة مهساا ال سسسم. وتسم ا تمسساد 

 .2002التصص  من قمل وبارب التعليم العالي منا مداية  ام الدراسي 

  ال سسسم  لسس  تبويسسد ال السسب فكافسسة المعسسارا والصمسسرات والمهسسارات التصسسميمية الالبمسسة لةسسي يمسسارق ويسسسع

  مل  في السوق المحلي وفأ ل  مستوى احترافي ومهني.
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 الرؤية والرسالة والقيم
 

 الرؤية:
 

ي أن يكون قسم التصميم الجرافيكي من ااقسام المتميبب في التعليم والتعلم والفح  العلم
 وصدمة المجتمع واامدا  محليًا واقليميًا و دوليًا .

 

 الرسالة :
  داد صريجين متميبين و مبودين فالعلم والمعرفة والمهارات اإلمدا ية ولديهم الرغفة  -1

 في ت وير مهاراتهم وأدائهم في الحياب العملية و مواةفة مت لفات العصر .
   .وتعبيب مرامج اامدا   اارت ا  فالفح  العلمي -2
 تعبيب صدمة المجتمع و تنميتها . -3
 

 القيم 
 : التعامل فاإلنصاا مع الجميع واحترام قيمة الفرد وكرامت  وحريت  المشرو ة.العدالة
: التعامل موضوح في جميع  مليات الجامعة مع ال لفة وهيئة التدريق الشفافية

 والمو فين.
 في   ار من الث ة واألمانة واإلصال . : االتبام التام فاآلداب واألصالقيات المهنيةالنباهة
 : الشعور فالمسؤولية تجاه الجامعة والمجتمع والو ن.اانتما 
: العمل الجما ي مين العاملين في الجامعة في جميع  ملياتها وكالك الحال مع التعاون 
 ال لفة.
تعليم : استيعاب األفكار والحلول اامتةارية وتشجيعها ور ايتها في مجاات الاإلمدا 

 والتعلم والفح  العلمي.
 : الم درب  ل    هار المعرفة والمهارب والةفاية في التصص .المهنية

 الجرافيكياهداف قسم التصميم 
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 . تمكين ال لفة من كافة المت لفات الن رية والعملية والت نية الالبمة في التصص 

 مدا  حلول  ملية وج  ديدب.تدريب ال لفة  ل  حل المشاةل التصميمية وا 

 فعسساد وثالثيسسة األفعسساد تسسدريب ال لفسسة  لسس  اسسستصدام أحسسد  المرمجيسسات الحاسسسو ية ثنائيسسة األ

 الالبمة للتصص .

   ت سسوير مهسسارات ال لفسسة فسسي العديسسد مسسن المجسساات الدا مسسة لهسسم فسسي ممارسسسة المهنسسة وامسسدا

ت وتصسميم اا سالن والملصس االحلول التصميمية العملية كالرسسم ، والتصسوير الضسوئي ، 

 .وتصميم التيليف والحمالت اا النية

  نسسسد الن ريسسسات الفكريسسسة  قسسسفتعريسسسف ال لفسسسة متسسسارين ت سسسوير التصصسسس   مسسسر التسسسارين والتو 

 والتصميمية الصاصة فالتصميم الداصلي فعد الثورب الصنا ية.

  تمكين ال لفة من أساليب الفح  العلمي والتحليل الن دخ وأساليب العرض أل مالهم  مسر

 ستهم.سنوات ودرا

  داد ال لفة للعمل فسي السسوق المحلسي واألسسواق العالميسة مسن صسالل التسدريب العملسي فسي  

 أمكان متصصصة ومن صالل تعريفهم لمت لفات العمل المهني ومواصفات و  ود فنية 

  ت سسوير مهسسارب العمسسل  الجمسسا ي مسسن صسسالل  شسسراك ال لفسسة فسسي مشسساريع مشسستركة وتسسدريمهم

لمسسستصدمة انتسساو حلسسول تصسسميمية  مليسسة وجميلسسة مسسن ضسسمن  لسس  المهسسارات والت نيسسات ا

 المجمو ة.

 
 
 
 
 

 مؤشرات الكفاية لخريج تخصص التصميم الجرافيكي
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 يتوقع من صريج التصميم الجرافيكي في جامعة فيالدلفيا :
 

  أن يكسسسون قسسسد حصسسسل  لسسس  المهسسسارات العلميسسسة والعمليسسسة فسسسي كافسسسة جوانسسسب وت مي سسسات

 التصميم الجرافيكي.

  ن مسسسسسدركًا للمفسسسسساهيم األساسسسسسسية فسسسسسي التصسسسسسميم الجرافيكي،والرسسسسسسم والتصسسسسسوير أن يكسسسسسو

والتلسسسسوين ، والتصسسسسوير الضسسسسوئي ومعالجسسسسة الصسسسسورب، والحفسسسسر وال فا سسسسة، والحسسسسروا 

ال فا يسة الالتينيسة والعر يسة، وتصسميم الحمسالت اا النيسة والملصس ات، واا النسات 

 والصامات المستعملة.، ومواقع اانترنت المجالتالةميرب، وتصميم الةتب و 

  أن يكسسسون قسسسسادرًا تمامسسسسًا فسسسسي التعامسسسسل مسسسع أهسسسسم المرمجيسسسسات االةترونيسسسسة واسسسسستعمااتها

 المصتلفة وت مي اتها فاستعمال الحاسوب.

 . أن يكون ملمًا فالت ور التاريصي للتصميم الجرافيكي ون ريات 

 ومسات وتحليلهسا أن يكون قادرًا  ل   نجاب الفحو  والت ارير العلميسة ، وتجميسع المعل

 و رضها.

  أن يكسسسسون مسسسسدركًا وملتبمسسسسًا فضسسسسواف  واصالقيسسسسات المهنسسسسة وممارسسسسسة العمسسسسل الميسسسسداني

 وحساب الةميات والمواصفات والع ود الت نية الالبمة مت مي ات التصميم الجرافيكي.

 

 

 
 الخطة الدراسية لقسم التصميم الجرافيكي

  2019/2020للعام 
 

 ساعة معتمدة( 27اواًل: متطلبات الجامعة )
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 سا ة معتمدب( 15ت لفات الجامعة اإلجفارية  م . أ

 
 

 
 ساعة معتمدة(  24ثانيًا: متطلبات الكلية )

 

 مدب(سا ة معت 15مت لفات الةلية اإلجفارية   . أ
 

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 0114101 3 فن الكتابة والتعبير 0110111

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 (ساعة معتمدة 15المجال األول / متطلبات الجامعة اإلجبارية  )
 (*1مهارات اللغة العربية ) 1141010

3 
0114099 

 ناجح
 --- 3 علوم عسكرية  1111000
 --- 3 الوطنيةالتربية  1111010
 / ناجح0130099 3 (*1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 1301010

 0130101 3 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130102
 ---- 3 عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0111000

 

 سا ة معتمدب( 12ب. مت لفات الجامعة ااصتيارية  
 ( سا ة من المجاات التالية12يدرق ال الب  

 ---- 3 مقدمة في علم النفس 0111112

 ---- 3 الفكر والحضارة اإلنسانية 0111133

 ---- 3 (1مهارات لغوية ) 0140111

 ---- 3 (2مهارات لغوية ) 0140112

 ---- 3 الثقافة البيئية 0240152

 ---- 3 مقدمة في إدارة المشاريع 0330111

 ---- 3 حقوق اإلنسان 0420140

 ---- 3 نونيةالثقافة القا 0420143

 ---- 3 الريادية واإلبداع 0610230

0731102 
مهارات استخدام شبكات التواصل 

 ---- 3 االجتماعي

 ---- 3 مهارات االتصال والتواصل 0780101

 ---- 3 الثقافة الصحية 0910102
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 --- 3 فن الخطابة والحوار 0110113
 --- 3 المكتبة العربية والمعاجم 0110280
 --- 3 مدخل إلى علم االتصال 0111140
 ---- 3 مناهج البحث 0111160

 
 سا ات معتمدب( 9 مت لفات الةلية ااصتيارية  . ب

 

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة
 ---- 3 تذوق النّص األدبي 0110112

 ---- 3 تنمية وتنظيم المجتمع 0115115

 ---- 3 مهارات التفكير 0111117

 ---- 3 قراءة واستيعاب 0120113

 ---- 3 الموهبة والتفوق  0170254

 ---- 3 ثقافة جمالية 0180360

 ----- 3 تاريخ الفن العالمي 0190473
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 ساعة معتمدة( 84ثالثًا: متطلبات التخصص )
 

 سا ة معتمدب( 75مت لفات التصص  اإلجفارية   . أ
 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

 نظري 
 متطلب سابق عملي

 -- - 3 3 (1تاريخ الفن ) 1801130
 -- 4 1 3 أسس التصميم 0180122
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 -- 4 1 3 نظرية اللون وتطبيقاتها 0180130
 -- 2 2 3 التصوير الضوئي 0180133
 -- 4 1 3 مبادئ الرسم والمنظور 0180132
 1801130 - 3 3 (2تاريخ الفن ) 0180211
 -- - 3 3 تاريخ التصميم 0180214
 0180122 4 1 3 ( 1تصميم  الجرافيكي ) 0180221
 0180132 4 1 3 لوينتقنيات الرسم والت 0180231
 -- 4 1 3 (1الطباعة ) 0180281
 -- - 3 3 الفن اإلسالمي 0180313
 0180221 4 1 3 (2التصميم الجرافيكي ) 0180322
 0180322 4 1 3 (3التصميم الجرافيكي ) 0180324
 -- 4 1 3 ( 1تقنيات التصميم بالحاسوب ) 0180341
 -- 4 1 3 التيبوغرافيا 0180352
 -- - 3 3 دراسات وبحث المشروع 0180365
 -- - 3 3 خامات وكميات وممارسة 0180381
 -- - 3 3 تقنيات الطباعة 0180383
 -- - 3 3 علم الجمال 0180390
 -- - 3 3 نظريات ومنهجيات التصميم 0180415
 0180324 4 1 3 ( 4التصميم الجرافيكي ) 0180424
 0180341 4 1 3 ( 2تقنيات التصميم  بالحاسوب ) 0180442
 0180424 4 1 3 ( 1الرسوم المتحركة بالحاسوب ) 0180443

 4 1 3 مشروع بحث 0180463
0180365 

 بعد موافقة القسم
 -- - 3 3 سيكولوجية وسوسيولوجية التصميم 0180472
 -- 120 -- 0 التدريب الميداني * 0180362
 ( بعد تجا 120التدريب الميداني ،)بموافقة القسم.ساعة(  90وز )ساعة غير معتمدة 

   
 ساعات معتمدة( 9متطلبات التخصص االختيارية )ب . 

 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

 نظري 
 متطلب سابق عملي

 ---- 4 1 3 الخط العربي والزخرفة 0180151
 ---- - 3 3 الجرافيك في األردن 0180325
 0130102 - 3 3 دراسات فنية باإلنجليزية 0180326
 0180341 4 1 3 تصميم مواقع اإلنترنت 0180344
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 ---- - 3 3 الترويج والتسويق 0180370
 0180443 4 1 3 (2الرسوم المتحركة بالحاسوب) 0180444

 

 سياسة الحضور والغياب:
محاضسسسرات ث نسسسر ( مسسسن  5محاضسسسرات ث حسسسثم و  7%  15ا يسسسسمل لل السسسب فالتييسسسب أةثسسسر مسسسن 

دب مسدون  سسار مرضسي او قهسرخ ي ملس   ميسسد الةليسة  ا يترتسب ا تفسار ال السسب السسا ات الم سررب للمسا

منسحفًا من المادب فسي حالسة قمسول العميسد للعسار، مينمسا يمنسع ال السب مسن الت سدم لالمتحسان النهسائي 

 وتةون  المت  في المادب صفرًا في حالة  دم قمول العميد للعار المرضي أو ال هرخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطة االسترشادية لتخصص التصميم الجرافيكي

 ( 2020-2019ساعة ) 135

 السنة
 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 ع ن

المتطلب 

 السابق

رقم 

 المادة
 اسم المادة

سعة 

 معتمدة
 ع ن

المتطلب 

 السابق

 االولى
 01130099 - 3 3 1مهارات اللغة االنجليزية  130101

 130101 - 3 3 2مهارات اللغة االنجليزية  130102 ناجح

 0140099 - 3 3 1مهارات اللغة العربية  110101

 -- - 3 3 متطلب جامعة اختياري - ناجح
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 - - 3 3 تربية وطنية 111101 - - 3 3 متطلب جامعة اختياري 

 -- - 3 3 االتصالمدخل الى علم  11114 - 4 1 3 مبادئ الرسم والمنظور 180132

 -- 4 1 3 أسس التصميم 180122 - 4 1 3 نظرية اللون وتطبيقاتها 180130

 180132 4 1 3 تقنيات الرسم والتلوين 180231      

 18 عدد الساعات الكلية 15 عدد الساعات الكلية

 الثانية

 - - 3 3 المكتبة العربية والمعاجم 110280 - - 3 3 علوم العسكريةال 111100

 - - 3 3 تاريخ التصميم 180214 0114101 - 3 3 فن الكتابة والتعبير 110111

 - - 3 3 متطلب كلية اختياري -- - 2 2 3 التصوير الضوئي 180133

 180113 - 3 3 2تاريخ الفن  180211 - - 3 3 1تاريخ الفن  180113

 180221 4 1 3 2 يم الجرافيكيالتصم 180221 180122 4 1 3 1التصميم الجرافيكي  180221

 - - 3 3 خامات وكميات وممارسة 180381 180322 4 1 3 1تقنيات تصميم بالحاسوب  180341

 18 عدد الساعات الكلية  18 عدد الساعات الكلية 

 الثالثة

 -- - 3 3 الفن االسالمي 180313 - - 3 3 فن الخطابة والحوار 110113

 -- 4 1 3 التيبوغرافيا 180352 - - 3 3 تاريخ التصميم 180214

 -- 4 1 3 تقنيات الطباعة 180383 - 4 1 3 1الطباعة  180281

 -- - 3 3 نظريات ومنهجيات التصميم 180415 - - 3 3 علم الجمال 180390

  - - 3 متطلب تخصص اختياري   180322 4 1 3 3التصميم الجرافيكي  180324

 - - 3 3 مناهج البحث 111160 180341 4 1 3 2حاسوب تقنيات تصميم بال 180442

 18 عدد الساعات الكلية 18 عدد الساعات الكلية 

 الرابعة

180443 
الرسوم المتحركة 

 1بالحاسوب 
 متطلب كلية اختياري  180424 4 1 3

3 
3   

 -- - - 3 متطلب تخصص اختياري  180133 -- - 3 3 متطلب تخصص اختياري 

180365 
سات وبحث درا

 المشروع

3 3 - 

 مشروع بحث 180463 --

3 1 4 180365 
بعد موافقة 

 القسم

 - - 3 3 متطلب جامعة اختياري -- 180324 4 1 3 4التصميم الجرافيكي  180424

  - 3 3 سيكولوجية وسوسيولوجية التصميم 180472 -- - 3 3 متطلب جامعة اختياري --

 0111000  120 -- تدريب ميداني 0180362
خدمة  عمل تطوعي في

  المجتمع

 15 عدد الساعات الكلية 15 عدد الساعات الكلية

 

 خالصة:

 ساعة معتمدة 27مواد  /  9متطلبات الجامعة  •

 ساعة معتمدة 24مواد    /  8متطلبات الكلية  •

 ساعة معتمدة 84مادة    /  30متطلبات القسم  •

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ساعة معتمدة 135مادة     /  45وع    المجم      

 

 

 

 

 

 وصف مواد تخصص التصميم الجرافيكي
 

 معتمدة ساعة (84) التخصص متطلبات
 ( معتمدة ساعات9 ) اختيارية ( معتمدة ساعة75( إجبارية

 

 ساعات معتمدة    (3)                          نظري(                 3)  1تاريخ الفن     131801
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دراسسسسة اهسسسم المنجسسسبات والت سسسورات الفنيسسسة للحضسسسارات ال ديمسسسة وحتسسس  الثسسسورب الصسسسنا ية. المسسسادب  ههسسسا اولتنسسست
وتشسسمل حضسسارات وادخ الرافسسدين، والحضسسارب الفر ونيسسة، وااغري يسسة، والرومانيسسة، مسسن صسسالل دراسسسة العمسسارب 

 وين الث افي والفني.والنحت والتصوير التي صلفتها تلك الحضارات وحسب الميئات المصتلفة  ل  المست
 

 ساعات معتمدة (3)               عملي(              4نظري +  1)  اسس التصميم    122180
، فضسساًل  سسن المنائفسسة للتصسسميم اصسسر وأسسسق التصسسميم مسسع التأةيسسد  لسس  الفكسسرب نالمسسادب دراسسسة   ههسسا تنسساولت

لتصميم مسن صسالل تسدريفات ت مي يسة  لس  كيفيسة العام ل منا الالشكلية واللونية وأثرهما في دراسة  العناصر 
 .   التعامل مع المساحة والمادب واللون والك لتنمية ال درب اامدا ية والتعميرية لل الب

 
      (ساعات معتمدة3)                         عملي(4نظري + 1)نظرية اللون وتطبيقاتها   301801
لسسون ومكوناتسس  فيبيائيسسًا وكيميائيسسًا مسسن صسسالل ت مي سسات  مليسسة لسس  صاصسسية ال المسسادب التعسسرا  ههسسا تنسساولت  

وتدرجاتها وتاثرهسا فالضسو  وال سل ، تسهم في استصدام  في التصاميم المصتلفة.مع دراسة للعالقات اللونية 
 فضاًل  ن دراسة أهم ن ريات اللون وت مي اتها.

 
 معتمدة( ساعات 3)           عملي(                 2نظري +  2التصوير الضوئي   )  331801
دراسسسة الجانسسسب الن سسرخ حسسول أسسسق التصسسسوير الضسسوئي وأهميتسس  ونشسسأت  وكسسسالك  ات هسساب المسسادب  تنسساولت

التصوير الت ليدية والرقمية واجبائها و لية  ملها، كما تحتسوخ  لس  جانسب  ملسي ت مي سي لتو يسف الصسورب 
 الفوتوغرافية في   داد تصميمات  مدا ية تعكق قدرات ال الب العلمية والعملية.

 
 ( ساعات معتمدة3) عملي(                     4نظري + 1)    والمنظورم  مبادئ الرس  321801
المسسادب المهسسارات الص يسسة والسسدرجات ال ليسسة مسسن صسسالل الت مي سسات العمليسسة فسسي رسسسم مواضسسيع  ههسسا تنسساولت

إل هسسسار العمسسسا الفضسسسائي   الفعسسسد الثالسسس  ( والسسسك مسسسن صسسسالل دراسسسسة المن سسسور الفنسسسي وأثسسسره  لسسس   مصتلفسسسة
 . لنهائي لموضو  التصميمالتةوين ا

 
 ( ساعات معتمدة3)    (      1نظري(  المتطلب السابق) تاريخ الفن  3)  2تاريخ الفن   111802
تنسساول هسساه المسسادب دراسسسة الفسسن الحسسدي  منسسا منتصسسف ال سسرن التاسسسع  شسسر وحتسس  نهايسسات ال سسرن العشسسرين، ت

رت  نسااك ،  ضسافة  لس  التركيسب  لس   سدد مسسن متضسمنًا المسدارق المصتلفسة واانمسام المعماريسة التسي اشسته
 أمرب الفنانين العالميين والعرب الاين تميبوا فأسلو هم الفني الصا  .

 
 (ساعات معتمدة3)                                   نظري(          3تاريخ التصميم  )  418021
ب األولية المدائية للرسوم الص ية مسرورًا فالةتافسة دراسة تارين التصميم مد ًا من نشأب الفكر المادب  هها تناولت

ومراحسسل ت ورهسسا حتسس  الصسسفحة الم مو سسة مسسع التركيسسب  لسس  أهسسم التيسسارات الفنيسسة وأثسسر الثسسورب المعلوماتيسسة 
 وت نيات الحاسوب  ل  مسيرب التصميم الجرافيكي.

 
(  معملررررري( المتطلرررررب السابق)اسرررررس التصرررررمي4نظرررررري+ 1) 1التصميم الجرافيكي   122180
 (ساعات معتمدة 3)
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تنسساول هسساه المسسادب دراسسسات ت مي يسسة متعسسددب  لسس  األسسساليب األدائيسسة لتنفيسسا التصسساميم و ناصسسرها مسسدً  مسسن ت
دراسسسة الرمسسوب والعالمسسات   الصسسور الموحسسدب ( مسسرورًا فسساإل الن وأغلفسسة الةتسسب والمجسسالت. والسسك م سسستصدام 

 تصميم . الت نيات والمهارات اليدوية والحاسو ية كأداب لل
 

 والمنظررور(مبادئ الرسررم عملرري( المتطلررب السررابق) 4نظررري +  1تقنيررات الرسررم والتلرروين )  231180
 ( ساعات معتمدة 3)
تناول هاه المادب  ةساب ال سالب مهسارات متنو سة فسي اسستصدام الت نيسات المصتلفسة للرسسم والتلسوين ، والسك ت

ت والتعسسسرا  لسسس  األسسسساليب التنفيايسسسة المتنو سسسة مسسسن صسسسالل ت مي سسسات  مليسسسة للعديسسسد مسسسن الصامسسسات واادوا
 للمدارق الفنية المتعددب وال يام فاجرا  تجارب مماثلة فااستعانة منمااو من ا مال تلك المدارق .

 
 ( ساعات معتمدة  3)               عملي(                       4نظري + 1)   1الطباعة 281180
 ل  أهم الت نيات الصاصة فسالحفر وال فا سة فأنوا هسا المصتلفسة والمتنو سة  تناول هاه المادب تدريب ال البت

الفاربب ث اليائرب ث المس حة ث المسامية مسن صسالل الت مي سات العمليسة المتعسددب والصامسات المتنو سة وكسالك 
 الوسائ  واألساليب الصاصة فال فا ة.

 
 (ساعات معتمدة 3)                                  نظري(         3الفن اإلسالمي    )  313180
تنسساول هسساه المسسادب دراسسسة فلسسسفة وأصسسول ونشسسأب وت سسور الفسسن ااسسسالمي وأهسسم الصصسسائ  والمفسساد  التسسي ت

يرتةب  ليها الفن ااسالمي ومتافعة امرب ال رب الفنية صسالل العصسور المتعاقفسة ومصتلسف ااقساليم، وي سوم 
 ملية من صالل دراست  لهاه ال رب.ال الب متنفيا فعض الت مي ات الع

 
( 3)  ( 1عملي(  المتطلب السرابق) تصرميم جرافيرك  4نظري +  1)  2التصميم الجرافيكي   322180

 ساعات معتمدة 
تنسساول هسساه المسسادب اجسسرا  تسسدريفات  مليسسة وت مي يسسة اات نو يسسة صاصسسة فالتصسسميم مواسسس ة الحاسسسوب فسسي ت

مصتلفسسسة كتصسسسميم الشسسسعارات وكسسسل مسسسا يتعلسسسا مهويتهسسسا الفصسسسرية  انتسسساو تصسسسماميم اات معالجسسسات وتسسسأثيرات
 وفاستصدام مرمجيات معالجة الصور والرسم فالحاسوب.

( 3) (   2عملري( المتطلرب السرابق )تصرميم جرافيرك  4نظرري + 1)  3التصميم الجرافيكي   324180
 ساعات معتمدة

تمدب في الحمالت اا النية التجاريسة وغيرهسا تناول هاه المادب دراسة التصميم ثالثي األفعاد واألسق المعت
وكسسسسالك تصسسسسميم النمسسسسااو الت مي يسسسسة للتعمئسسسسة والتيليسسسسف للسسسسسلع والمنتجسسسسات مسسسسن صسسسسالل الت نيسسسسات الت ليديسسسسة 

 والحاسو ية
 معتمدة  (ساعات 3عملي(                      ) 4نظري + 1) 1تقنيات التصميم بالحاسوب 341180
ل السسب  لسس  مرمجيسسات الحاسسسوب المصتصسسة متصسسميم الجرافيسسك وهمسسا مرنسسامجي تنسساول هسساه المسسادب تسسدريب ات

Illustrator- Photoshop  Adobe    مسسع التركيسسب  لسس  ت نيسسات اادوات وااوامسسر المصتلفسسة ومسسدى
امكانيسسسة ااسسسستفادب منهسسسا فسسسي  مليسسسات التصسسسميم المصتلفسسسة مسسسع  جسسسرا  تمسسسارين ثنائيسسسة وثالثيسسسة األفعسسساد تمثسسسل 

 .لفة في المرنامجينالت نيات المصت
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 ( ساعات معتمدة3)                   عملي(                   4نظري + 1التيبوغرافيا  ) 218035
تناول هاه المادب دراسة التصميم الحدي  المرتةسب  لس  المنسا  الشسكلي لمجمو سات الحسروا، فمسا يتناسسب  ت

وتتضسمن المسادب دراسسة النسسب واألسسق التسي ي سوم مع المت لفسات المعاصسرب للوسسائ  الجرافيكيسة المتعسددب. 
  ليها التصميم التيموغرافي ، مع اجرا  ت مي ات  ملية يدوية واصرى مواس ة الةمميوتر .

 
سرراعات (  3( ) 2نظررري( متطلررب السررابق ) تصررميم جرافيررك  3دراسررات وبحررث المشررروع  )  365180

 معتمدة
اسة العلمية والفحثية تفصسيليًا  سن مشسرو  التصسرو الساخ  ي سوم تناول هاه المادب تعريف ال الب فكيفية الدر ت

م صتيساره فالتنسسسيا مسع مسسدرق المسادب. وتشسسمل هساه الدراسسسة كافسة المعلومسسات والميانسات والصسسور التوضسسيحية 
الصاصسسة فالمشسسرو  مسسع دراسسسة أمثلسسة لمشسساريع مشسسامهة  وحمسسالت   النيسسة مماثلسسة والسسك مسسن صسسالل ت سسديم 

تين(  ف سسًا ألصسسول الفحسس  العلمسسي ، مسسع التسسبام ال السسب مهسساه الدراسسسة ااتهسسا فسسي مسسادب ت ريسسر مجلسسد    نسسسص
 مشرو  التصرو.

 
 ( ساعات معتمدة  3)         نظري(                         3خامات وكميات وممارسة )  180381

يكسسسي وال فا سسسة، تنسسساول هسسساه المسسسادب دراسسسسة  الصامسسسات المصتلفسسسة المسسسستصدمة فسسسي مجسسساات التصسسسميم الجرافت
وحسسسساب الةميسسسات الم لوفسسسة  فسسسي  نتسسساو اا النسسسات المصتلفسسسة والم مو سسسات وكلفتهسسسا الت ريميسسسة. كمسسسا تهسسسدا 
المسسادب  لسس  التعريسسف فسسأهم األسسسق وال وا سسد المعتمسسدب فسسي ممارسسسة مكاتسسب التصسسميم الجرافيكسسي واصالقيسسات 

 المهنة .
 

 ساعات معتمدة (3)                             نظري(            3تقنيات الطباعة     ) 383180
تناول هاه المادب دراسة أساليب و سرق ال فا سة فساصتالا ت نياتهسا وصاماتهسا وأسس حها ال فا يسة المتعسددب  ت

وو ائفهسا ، مهسدا اثسرا  معرفسة ال السب  ومهارتس  فسي السك المجسال وال يسام مبيسارب الم سافع الحديثسة للتعسرا 
 وص واتها وت نيات اانتاو ال فا ي النهائية.  ل   رق  ملية ال فا ة

 
 ساعات معتمدة (3)                                        نظري(      3علم الجمال    ) 390180
تنسساول هسساه المسسادب تعريسسف ال السسب فمفهسسوم الجمسسال وماهيتسس  وفلسسسفت   مسسن صسسالل متافعسسة امسسرب المسسدارق ت

 ي ا(، وكسسالك تنسساول اهسسم المفسساهيم الفنيسسة و دراسسسة اهسسم  را  فالسسسفة  لسسم الفلسسسفية فسسي هسساا المجسسال   ااسسست
 الجمال ووجهات ن رهم المصتلفة .

 
 ( ساعات معتمدة  3)      نظري(                       3نظريات ومنهجيات التصميم   )   180415

يمية المعاصسسسسرب وتأثرهسسسسا دراسسسسسة أهسسسسم ن ريسسسسات التصسسسسميم الجرافيكسسسسي والحركسسسسات التصسسسسمهسسسساب المسسسسادب  تنسسسساولت
فالت نيات الحاسو ية،  ضافة  ل  أهم المنهجيات المتفعة في التصميم قسديمًا وحسديثًا وأسسلوب التحليسل الفنسي 

 والمعايير المعتمدب  امة في ت ويم العمل الفني والجرافيكي.
 

( 3)(    3 عملي(  المتطلب السابق )التصرميم جرافيرك 4نظري+  1)  4التصميم الجرافيكي  180424
 ساعات معتمدة  
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صراجها مد ًا من مرحلسة تصسميم  والمجالت المادب تدريب ال لفة  ل   مليات  نتاو الصحف تناول هاهت وا 
صسسسراو الصسسسفحة الم مو سسسة واألسسسساليب  دراسسسسة العناصسسسر التيموغرافيسسسة كمسسسا تتضسسسمن هسسساه المسسسادب  الماةيسسست وا 

فاانتسسساو الصسسسحفي ، فضسسساًل  سسسن دراسسسسة المسسسدارق المصتلفسسة لرصسسسراو فاسسسستصدام مسسسرامج الحاسسسسوب الصاصسسسة 
 . المتنو ة في الك المجال

 
عملررري( المتطلرررب السرررابق) تقنيرررات التصرررميم  4نظرررري +1) 2تقنيرررات التصرررميم بالحاسررروب 442180

 ( ساعات معتمدة 3)(  1بالحاسوب
 , Adobe PhotoShopتنسساول هسساه المسسادب تعريسسف ال السسب فالت نيسسات المت دمسسة فسسي مسسرامج الجرافيسسكت

Adobe Illustrator  والمتعل سة فسسالمصرو النهسائي لتلسسك المسسرامج سسوا  كانسست للعمسل ال فسسا ي او العمسسل ،
المتحسسرك ، مسسع ا سسداد تصسساميم مصتلفسسة ومت دمسسة ت نيسسًا وفكريسسًا وا سسدادها فشسسكل نهسسائي يتناسسسب مسسن المصسسرو 

 الاخ صممت من أجل .
 

لررري( متطلرررب سرررابق )تقنيرررات التصرررميم عم 4نظرررري+  1)1الرسررروم المتحركرررة بالحاسررروب  443180
 ( ساعات معتمدة3) (  1بالحاسوب

ودراسسسسة   تنسسساول هسسساه المسسسادب تعريسسسف ال السسسب وتدريفسسس   لسسس  مسسسرامج الحاسسسسوب المصتلفسسسة والمتعل سسسة فالحركسسسةت
مفاد  الحركة وت نياتها ومن ثم ت ميا تلك المفاد   ل  اشكال وتمارين مفسس ة وامكانيسة ااسستفادب منهسا 

 م فواصل متحركة كجب  من اا النات وم دمات المرامج التلفبيونية.في تصمي
 

عملرري( المتطلررب السررابق )دراسررات وبحررث المشررروع  ( موافقررة 4نظررري+ 1مشررروع بحررث  ) 180463
 ( ساعات معتمدة  3)القسم 

صسسالل تنسساول هسساه المسسادب تنفيسسا مسسا تعلمسس   ال السسب للوقسسوا  لسس  أفعسساد تحصسسيل  العلمسسي وقدراتسس  المكتسسسفة ت
دراست  التصصصية والدفع ف   ل  مرحلسة مت دمسة مسن صسالل اإلشسراا المتةامسل لل سسم العلمسي مهسدا اثسرا  
قدرات  والوصول ف   ل  مسستوى احترافسي متصصس  وفمواصسفات متميسبب فسي سسوق العمسل والسك فعسد ت سديم 

السساخ سسسما دراسسست  فسسي  مجمو سسة مسسن التصسساميم المتةاملسسة المنفسساه مت نيسسة  اليسسة الجسسودب  ف سسا لمجسسال فحثسس 
 مادب   دراسة وفح  المشرو (

 
 ( ساعات معتمدة  3)نظري(                    3سيكولوجية وسوسيولوجية التصميم    )    180472

التسسأثيرات النفسسسية وااجتما يسسة للتصسساميم المصتلفسسة  لسس  المتل سسي ، وكسسالك تسسأثير المسسادب دراسسسة  ههسسا تنسساولت
سسسفة والسسسلوك ااجتمسسا ي  لسس  المصسسمم ومسسا يتفسسع السسك مسسن أنمسسام التفكيسسر وأسسساليب الميئسسة والعسسادات المكت
 التعمير واامدا  الفني.

 
( ساعات معتمردة )متطلرب تخررع بعرد 0ساعة زمنية        ) 120التدريب الميداني          180362

      ساعة من الخطة ،( 90اجتياز 
مليسسة مسسن صسسالل التسسدريب فسسي  حسسدى المؤسسسسات المعتمسسدب فسسي ا سسداد ال السسب للحيسساب العالمسسادب  ههسسا تنسساولت

مجسسال  التصسسسميم الجرافيكسسي تحسسست اشسسراا ومتافعسسسة ال سسسسم العلمسسي فالجامعسسسة وجهسسة التسسسدريب لت سسسويم األدا  
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سسا ة  90سسا ة صسالل الفصسل الدراسسي فعسد اجتيساب  120وت ديم ت رير م نجاب ال الب مدب التدريب وهي 
 من ص ت  الدراسية 

 
 ساعات معتمدة ( 9ت التخصص االختيارية ) متطلبا

 
 ( ساعات معتمدة3)                    عملي(     4نظري +  1)  الخط العربي والزخرفة 151180
تناول هاه المادب تعريف ال الب  ل  اصول الص  العر ي وأنوا س  المصتلفسة، وقوا سده، واسستصدامات . كمسا ت

مية وتو يفهسسسا فسسسي أ مسسسال ت مي يسسسة فنيسسسة وتصسسساميم  ديسسسدب م سسسستصدام تي سسسي أنسسسوا  البصرفسسسة العر يسسسة اإلسسسسال
 الت نيات والصامات المتنو ة. 

 
 ( ساعات معتمدة  3)نظري(                                         3الجرافيك في األردن ) 180325

لتجر سة ااردنيسة فسي مجسال تناول هاه المادب تعريف ال الب فمفهوم الجرافيك قديمًا وحديثًا والوقوا  لس  ات
التصسسميم الجرافيكسسي السساخ يتصسسل فعسسالم الد ايسسة واإل سسالن والم مو سسات وكسسالك دور المؤسسسسات التعليميسسة 

 والتدريمية وسوق العمل واا ال   ل  تجر ة وت وير الجرافيك في األردن.
 
 
 

( سراعات 3)(  2يزيرة نظرري(  المتطلرب السرابق )اللغرة االنجل 3دراسات فنيرة  باالنجليزيرة ) 180326
 معتمدة  

تنسساول هسساه المسسادب تعريسسف ال السسب فسسأهم المصسس لحات والمفسساهيم المتصصصسسة فالجرافيسسك والسسك مسسن صسسالل ت
 دراسة ن رية ألهم الحركات الفنية ومصمي الجرافيك العالميين والنشا ات الجرافيكية فاللية اانجليبية. 

 
لررررري( المتطلرررررب السرررررابق )تقنيرررررات التصرررررميم عم4نظرررررري +  1تصرررررميم مواقرررررع االنترنرررررت ) 344180

 ( ساعات معتمدة  3) (1بالحاسوب
تناول هاه المادب تعريف ال الب فأنوا  صفحات ومواقع اإلنترنت الشصصية وغيرها مسن مواقسع الجامعسات ت

والمؤسسسسات والشسسركات والصسسحف ، ومسسن ثسسم دراسسسة مفسساد  تصسسميم تلسسك الصسسفحات والمواقسسع الثامتسسة منهسسا 
مسسسع ت مي سسسات متصتلفسسسة تتضسسسمن  مليسسسة التصسسسميم ور سسس  الصسسسفحات المصتلفسسسة واضسسسافة فعسسسض  والمتحركسسسة ،

 الم ا ع المتحركة للصفحة والم ا ع الصوتية.
 

 ( ساعات معتمدة  3)نظري(                                     3الترويج والتسويق     )  180370
والتسسسويا التجسسارخ والمفسساهيم المت سسوره والحديثسسة فسسي تتنسساول هسساه المسسادب المسسادب أهسسم اسسسق ومفسساد  التسسرويج 

المجسسال، وكسساا التسسأثير الفعسسال للتصسسميم الجرافيكسسي  فسسي الحمسسالت اا النيسسة والترويجيسسة المصتلفسسة. وتركسسب 
المادب  ل  مفهوم ااتصال مين المنتج والمسستهلك والوسسائ  وااسساليب المتنو سة لالتصسال المفاشسر وغيسر 

 المفاشر .
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عملررري( المتطلرررب سرررابق) الرسررروم المتحركرررة  4نظرررري +1) 2الرسررروم المتحركرررة بالحاسررروب 180444
 ( ساعات معتمدة  3)( 1بالحاسوب

نتساو اا النسات التلفبيونيسة معتمسدا  لس  ت نيسات متعسددب ت تناول هاه المادب تعبيب قدرات ال الب لتصسميم وا 
( مسع التركيسب Toom Boom – Ceinma 4.Dثالثيسة ( فسي تنفيسا تلسك التصساميم    –اافعساد   ثنائيسة 

 لسس  تو يسسف المسسستجدات العالميسسة فسسي هسساا المجسسال وصاصسسة األفسسالم الترفيهيسسة هسساا فااضسسافة  لسس  دراسسسة 
 المفاهيم وأساليب التفكير اإلمدا ي لر الن التلفبيوني وأثرها  ل  المتل ي.

 
 متطلبات الكلية االختيارية

 

 ( ساعات معتمدة  3)                                           نظري(   3)الثقافة الجمالية  180360
وفوائدها ورسالة الفكرر الجمرالي ودهدافر  ، وةاجرة دراسة اهمية الثقافة الفنية والجمالية المادب  هها تناولت

هميرة كل من المفكر والناقد والفنان والصانع والطالب وكرل ننسران نلرل الثقافرة الفنيرة والفكرر الجمرالي ، ود

 . وتنمية الذائقة الجمالية لدى الطالب واإلرتقاء بها . المعرفة الجمالية لكل ننسان

 

 أعضاء الهيئة التدريسية

 

 

 املؤهل العلمي األسم
التخصص 

 الدقيق
 تاريخ التعيني اجلنسية الرتبة العلمية والتاريخ اجلامعة والتاريخ

 1/2/2019 مصري  شاركستاذ مأ 2000/حلوان جرافيك دكتوراه جرافيك حمسن عالمد. 

 د. فيصل العمري
تصميم  دكتوراة

 جرافيك

تصميم 
واتصال 
 جرافيك

 27/12/2011 اردين استاذ مساعد  2011االسكندرية 

 د.مروان العالن
دكتوراة حضارة 

 اسالمية
 زخرفة

الوطنية 
 2013املاليزية

 استاذ مساعد
2014 

 1/9/2014 اردين

 أ. سجود خريسات
ماجستري فنون 

 اسالمية
العلوم االسالمية  جرافيك 

2014 
 23/2/2014 اردين مدرس 

 1/9/2015 اردين مدرس 2013الريموك  جرافيك ماجستري فنون حبرية أ.هنلة ثويران

 جرافيك ماجستري حممود جراروهأ.
جامعة الشرق 

 االوسط
 7/2018 اردين مدرس

 أ.عمر الرشدان
بكالوريوس تصميم 

 طباعة
 1/9/2013 اردين استاذ ممارس 1985بغداد  جرافيك

 


