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 خطة مادة
 

 

 العمارة والتصميم الكلية 

 التصميم الجرافيكي التخصص

 الثاني الفصل الدراسي

 8102/8102 العام الجامعي

 

 

 (4التصميم الجرافيكي بالحاسوب )مادة: اسم ال

المادة: رقم  110201434 

 
 
 

 

 

ه المادة، ويج  الحفاظ عليها تعطى نسخخخخخخخخة واخخدة مم خطخة المخادة لكخل يخالخ  مسخخخخخخجخل في   

 ختفاظ بها لغايات استخدامها في المستقبل.واال
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 معلومات المدرس .1

 خسيم العمريد.  :  المدرس اسم .0

 B357-1 :  المكت رقم . 8

 ----------------:  الهاتفرقم . 3

 hal-omari@meu.edu.jo: االلكترونيالبريد . 4

 : الساعات المكتبية. 5

مجموع  الوقت اليوم

 الى مم الساعات

 2 15:00 13:00 األخد

 2 15:00 13:00 الثالثاء

 2 14:00 10:00 السبت

  8 مجموع الساعات

 

 

 مكان وموعد المادة .2

 ٠٠:١١-٠١:٠١ ح.ث : أيام المحاضرة ووقتها. 0

 AB02:ِ  مكان القاعة. 8

 . مختبر المادة )إن وجد(:3

 المصادر والمراجع .3

  : الكتاب المقرر. 0
 

 USER EXPERIENCE DESIGN (UX DESIGN) IN A WEBSITE 

DEVELOPMENT ،Website redesign  

https://core.ac.uk/download/pdf/80992776.pdf 

https://core.ac.uk/download/pdf/80992776.pdf
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 User Interface Design 
 

https://www.researchgate.net/publication/227998407_User_Interface_Desig

n 

 

 : مراجع أخرى. 8 

 

 

 المادة:وصف  . 4

تهدف   ه المادة الى تدري  الطالب على تصميم المواقع اإللكترونية  :وصف المقررال .0

وكيفية تطوير ا واعاده صياغتها تبعا لطبيعة محتوى الموقع والجمهور المستهدف، وذلك مم 

 (.adobe xdخالل برنامج )

 األ داف: .8

  االلكترونية وتصميم تطبيقات الهاتف النقال.تعريف الطال  بتصميم كل مم المواقع 

  تعريف الطال  بكل ممUI   و UX  والتفريق بينهم. 

 .تعريف الطال  ببرنامج ادوبي اكس دي تعريف واف 

  موقع الكتروني متكامل وتطبيق  اتف متكامليقوم الطال  بتصميم. 

 

 :للمادة نتاجات التعلم .5
 (Knowledge and Understandingالفهم والمعرفة )

 .تصميم صفحات االنترنتنواع بأ اإللمام -0
 .االلمام ومعرفة تصميم تطبيقات الهواتف -8

 .االلمام بالجوان  العلمية في   ا المجالمعر -3

 ان يتعرف الطال  على المستجدات في التصميم وادواته في   ا المجال.مع -4
 

 (Mentality Skills) ذهنيةالمهارات ال

 .الطال  قادراً على الممارسة العلمية في   ا المجالان يكون التم -5

 .ان يكون الطال  قادر على معرفة اختياجات السوق في   ا المجالالقدرة -6

 

 (.Practical/ Professional / IT Skills etcالمهارات العملية والمهنية والتقنية إلخ )

https://www.researchgate.net/publication/227998407_User_Interface_Design
https://www.researchgate.net/publication/227998407_User_Interface_Design
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 .ان يكون الطال  قادر على االبداع في   ا المجال -7

 التمكم مم استغالل محركات البحث وأدوات الرسم أو التصميم على الوجه األمثل. -2

 القدرة على المزج بيم الصور الفوتوغرافية والخطوي والرسم في تصميم مبتكر. -9

 .ان يتمكم الطال  مم الربط مع تصميمات خديثة لصفحات االنترنت والتطبيقات -01

 

 

 مخرجات التعلم للبرنامج: . 6

 توظيف البرمجيات الحديثة في اخراج التصاميم الجرافيكية.. 0

 . تطبيق األفكار اإلبداعية لتطوير تصاميم جديدة.8

 خي الجمالية في األعمال الفنية والتصميمة.وا. تحليل الن3

 . تقييم األفكار اإلبداعية والتصميمية.4

 . التواصل باألفكار التصميمية والبصرية مع المجتمع.5

 مهارات تقنية في التصاميم والرسومات.. توظيف 6

 . العمل بروح الفريق الواخد.7

 

 أساليب تدريس المادة . 7

 المدرس بحس  يبيعة المادة(  )يحدد ا   

 

 

 :% بالنسبة المئوية ووزنها أساليب التقويم .8
 
 

 الوصف الوزن تقييم #

 األول + إمتحان ثانيإمتحان  %81+%81 االختبارات   .0

 إمتحان نهائي %41 االمتحان النهائي   .8

  تطبيقات عملية %81 الواجبات   .3

 %011 المجموع

 

 لتنفيذ المادة: الزمني الجدول . 9
 

 

 الموضوع األسبوع
المرجع في الكتاب 

 المقرر

 ( )الصفحات

 التعليميالنتاج رقم 

 للمادة
 رقم المخرج للبرنامج 

مقدمة تعريفية بالمادة،  .0

التصميم شرح لمفا يم 

 .و الجرافيكي األساسية

 ٤-٠ ٤-٠-٢-٠ 

مفهوم تصميم شرح  .8

المواقع االلكترونية 

وتطبيقات الهواتف 

 الخلوية.

 ٥-٤-٠ ٤-٠-٢-٠ 

 تعريف بشكل تفصيلي لكل .3

و   UX Designمم ال 

UI Design 

 ٢-٠ ٤-٠-٢-٠ 



 

 

F112-3-1, Rev. c 

Ref.: Deans' Council Session (30/ 9302-9302 ), Decision No.: 01, Date: 01/32/9302 
 

5-6 
 

شرح المشروع األول مع  .4

إعطاء التماريم على 

 Adobe Xdبرنامج 

 ٢-٠ ٤-٠-٢-٠ 

 متابعة للمشروع. .5

واستكمال التمرينات على 

 adobe xdبرنامج 

 ٢-٠ ٤-٠-٢-٠ 

    تسليم المشروع االول .6

شرح أسس تصميم  .7

 تطبيقات الهواتف الخلوية.

 ٢-٠ ٤-٠-٢-٠ 

إعطاء أمثلة لتطبيقات  .2

مختلفة مع التحليل الكامل 

لكل تطبيق + شرح 

 المشروع الثاني.

 ٢-٠ ٤-٠-٢-٠ 

متابعة للمشروع. مع  .2

متابعة شرح  لبرنامج ال 

Adobe xd 

 ٢-٠ ٤-٠-٢-٠ 

متابعة للمشروع. مع  .01

متابعة شرح  لبرنامج ال 

Adobe xd 

 ٢-٠ ٤-٠-٢-٠ 

متابعة المشروع الثاني +  .00

 التسليم اإلمتحان الثاني

 ٢-٠ ٤-٠-٢-٠ 

 شرح المشروع النهائي .08

ومتابعة لشرح برنامج 

Adobe XD 

 ٢-٠ ٤-٠-٢-٠ 

 .متابعة المشروع النهائي .03

ومتابعة لشرح برنامج 

Adobe XD 

 ٢-٠ ٤-٠-٢-٠ 

 ٢-٠ ٤-٠-٢-٠  متابعة المشروع النهائي .04

 ٢-٠ ٤-٠-٢-٠  متابعة المشروع النهائي .05

 ٢-٠   اإلمتحان النهائي  .06

 

 سياسات المادة  .11

 .الطال  دليل /والماجستير(  العلمية )البكالوريوس تعليمات منح الدرجةخس  تثبت  -

  .يج  توضيحها للطلبة في اللقاء األول -

 :الحضور  .0
 الدراسية في الخطة مادة لكل المقررة الساعات خس  الطلبة لجميع الحضور عى المواظبة تشري. 

 المادة مدرس يقبله دون ع ر لالدة المقررة الساعات مجموع مم )% 15 ( مم أكر بالتغي  للطال  يسمح ال. 

 التي الكلية عميد يقبله قهري مرضي أو ع ر دون لالدة المقررة الساعات مجموع مم )% 15 ( مم أكر الطال  غاب إذا 

 وفي إجبارية، كانت إذا دراستها إعادة وعليه فيها، راسباً  ويعد المادة النهائي لتلك لالمتحان التقدم مم يحرم فإنه المادة، تطرح



 

 

F112-3-1, Rev. c 

Ref.: Deans' Council Session (30/ 9302-9302 ), Decision No.: 01, Date: 01/32/9302 
 

6-6 
 

 مم والفصل ألغراض اإلن ار والتراكمي الفصي الطال  عالمات معدل خساب في الرسوب ذلك نتيجة األخوال تدخل جميع

 .التخصص

 الكلية عميد يقبله قهري أو لع ر مرضي الغياب   ا وكان ما لمادة المقررة الساعات مم )% 15 ( مم أكر الطال  غاب إذا 

   ه في عليه وتطبق المادة، تطرح التي الكلية عميد مم بقرار المادة مم تلك منسحباً  الطال  اعتبار يمكم المادة، تطرح التي

 السجل في المادة إزاء تلك )منسح ( كلمة وتثبت ب لك، والتسجيل القبول دائرة مدير العميد ويبلغ أخكام االنسحاب، الحالة

  .للطال  األكاديمي

 81 ( تتجاوز ال بنسبة بالتغي  أو خارجها الباد داخل الرسمية النشايات في الجامعة أو المملكة، يمثلون ال يم للطلبة يسمح% ) 

 الطال  ينبه  ً  .الغاية له ه معد خاص وبموج  نموذج بحقه الحرمان عقوبة إيقاع قبل المادة مدرس مم إلكترونياً  أو ورقيا

 المادة، مدرس توصية عى بناءً  رئيس القسم مم وتنسي  العميد، مم بقرار النهائي االمتحان دخول مم الطال  خرمان يتم 

 .سابقاً  المبينة للنسبة الطال  غياب وصول ب لك عند والتسجيل القبول دائرة مدير تبليغ ويتم

 عيادة أو المستشفى، عم صادرة الجامعة، أو في الطلبة عيادة يبي  عم صادرة بشهادة يكون أن المرضي الع ر في يشري 

 وفي المواظبة، عم الطال  انقطاع تاريخ مم أسبوع تتجاوز ال مدة خال إلى العميد الشهادة   ه تقدم وأن الجامعة، مم معتمدة

 .أسباب الغياب زوال تاريخ مم أسبوع خال القهري ع ره يثبت ما الطال  يقدم الحاالت القا رة األخرى

 قسم مم أو الجامعة، يبي  صادراً عم يكون أن المرضي الع ر في فيشري النهائية االمتحانات عم التغي  خال في أما 

 مدة انتهاء فور الجامعة عيادة مصادقة بعد المادة تطرح التي الكلية تقدم لعميد وأن الجامعة، مم معتمد مستشفى في الطوارئ

 .الع ر

 بدء بعد قبولهم تم الذين الجدد للطلبة الغياب ويحتسب التدريس لبدء األولى المحاضرة من اعتبارا   الغياب احتساب يتم 

 سبقت التي للفرة عذر دون غياب التأخر مدة لهم يُعد التسجيل المتأخرون في الطلبة أما قبولهم، تاريخ من اعتبارا   التدريس

 .تسجيلهم
 

 :التأخير .9

 خس  سياسة الجامعة

 :االمتحانات .0

 خس  سياسة الجامعة

 

 :الواجبات والمشاريع .1

 خس  سياسة الجامعة

 

 :خضور االمتحانات والتقيد بالمواعيد .1

 خس  سياسة الجامعة

 

 وعقوبته: الغش .6

 خس  سياسة الجامعة

 

 

 


