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 خطة مادة
 

 

 العمارة والتصميم الكلية 

 التصميم الجرافيكي التخصص

 الثاني الفصل الدراسي

 9102/9191 العام الجامعي

 

 

 (3التصميم الجرافيكي بالحاسوب )مادة: اسم ال

 001910333المادة: رقم 
 
 

 

 

لحفىىاع يلي ىىا ه المىىادةو وبجىى  اتعطىىن نةىىخة وامىىدة مىىم خطىىة المىىادة لكىىل ذالىى  مةىىجل فىىي  ىى 

 متفاع ب ا لغابات استخدام ا في المةتقبل.واال
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 معلومات المدرس .1

 مةيم العمريد.  :  المدرس اسم .0

 B-344-1:  المكت رقم . 9

 ----------------:  ال اتفرقم . 3

 hal-omari@meu.edu.jo: البربد االلكتروني. 4

 : الةايات المكتبية. 5

مجموع  الوقت اليوم

 الن مم الةايات

 2 15:00 13:00 األمد

 2 15:00 13:00 الثالثاء

 2 14:00 10:00 الةبت

  8 مجموع الةايات

 

 

 مكان وموعد المادة .2

 :٤١:3-:::٤١ رو ث : أبام المحاضرة ووقت ا. 0

 AB47:ِ  مكان القاية. 9

 . مختبر المادة )إن وجد(:3

 المصادر والمراجع .3

  : الكتاب المقرر. 0
 

 Campaign Strategies and Message Design: A Practitioner's Guide from 

Start to Finish 

 Brand Identity Breakthrough: How to Craft Your Company's Unique 

Story to Make Your Products Irresistible Kindle Edition 

 : مراجع أخرى. 9 
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 المادة:وصف  . 4

ول   ه الماده تطبيقات متقدمة في التصميم الجرافيكن للحمالت تتنا :وصف المقررال .0

اإليالنية والتويوبة , و تصميم ال وبة البصربة مم خالل مشاربع تصميميه تخدم 

 البيئة و المجتمع و الشركات المحلية.

 األ داف: .9

  بتعرف الطال  يلن كيفية تطبيق البحث النظري ال ي تم إختياره وإخراجه بصوره

 كية متكاملة.جرافي

 .بتعرف الطال  يلن أنماذ وانواع تصميم اإليالن مم خالل بحث التخرج 

 .بقوم الطال  بتصميم مملة إيالنية متكاملة يم موضوع البحث النظري 

 

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

 نواع اإليالن.بأ اإللمام -0
 .معرفة أ داف اإليالن -9

 معرفة أنواع الرسائل اإليالنية ويملية االتصال. -3

 .معرفة الفرق بيم االستماالت اإليالنية -4
 

 (Mentality Skills) ذهنيةالمهارات ال

 .التميز في مل مشكالت التصميم بما بتوافق مع مضمون الرسالة اإليالنية -5

 محلي أو العالمي.سواء ال القدرة يلن التمييز بيم اإلبدايات في مجال تصميم اإليالن -6

 

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

 يلن االستفادة مم يناصر ومبادئ ومكونات اإليالن وتطوبع ا تصميمياً. المقدرة -7

 التمكم مم استغالل محركات البحث وأدوات الرسم أو التصميم يلن الوجه األمثل. -8

 لقدرة يلن المزج بيم الصور الفوتوغرافية والخطوذ والرسم في تصميم مبتكر.ا -9

 القدرة يلن استغالل االستماالت اإليالنية للتأثير يلن المتلقي) العميل(. -01

 

 

 مخرجات التعلم للبرنامج: . 6

 . توعيف البرمجيات الحدبثة في اخراج التصاميم الجرافيكية.0

 ة لتطوبر تصاميم جدبدة.. تطبيق األفكار اإلبدايي9

 . تحليل النوتحي الجمالية في األيمال الفنية والتصميمة.3

 . تقييم األفكار اإلبدايية والتصميمية.4

 . التواصل باألفكار التصميمية والبصربة مع المجتمع.5

 . توعيف م ارات تقنية في التصاميم والرسومات.6

 . العمل بروح الفربق الوامد.7

 

 ريس المادةأساليب تد . 7

 المدرس بحة  ذبيعة المادة(  )بحدد ا   
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 :% بالنسبة المئوية ووزنها أساليب التقويم .8
 

 

 الوصف الوزن تقييم #

 األول + إمتحان ثانيإمتحان  %91+%91 االختبارات   .0

 إمتحان ن ائي %41 االمتحان الن ائي   .9

  تطبيقات يملية %91 الواجبات   .3

 %011 المجموع

 

 لتنفيذ المادة: الزمني جدولال . 9
 

 

 الموضوع األسبوع
المرجع في الكتاب 

 المقرر

 ( )الصفحات

 التعليميالنتاج رقم 

 للمادة
 رقم المخرج للبرنامج 

مقدمة تعربفية بالمادةو  .0

شرح لمفا يم التصميم 

 الجرافيكي األساسية.

   

شرح مف وم الحمالت  .9

اإليالنية وأنواي ا. 

(Brand Identity) 

   

شرح المشروع األول  .3

 design Briefومف وم )

.) 

   

    متابعة للمشروع. .4

    متابعة للمشروع. .5

    تةليم المشروع األول .6

شرح أسس تصميم  .7

 الملصق اإليالني.

   

تحليل لبعض الملصقات  .8

لحمالت إيالنية يالمية 

 + شرح المشروع الثاني.

   

    متابعة للمشروع. .2

    متابعة للمشروع. .01

متابعة المشروع الثاني +  .00

 اإلمتحان الثانيالتةليم 

   

    شرح المشروع الن ائي .09

    متابعة المشروع الن ائي .03
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    متابعة المشروع الن ائي .04

    متابعة المشروع الن ائي .05

    اإلمتحان الن ائي  .06

 

 سياسات المادة  .11

دليل  /والماجةتير(  العلمية )البكالوربوس عليمات منح الدرجةمة  تتثبت  -

 .الطال 

  .بج  توضيح ا للطلبة في اللقاء األول -

 :الحضور  .0
 الدراسية في الخطة مادة لكل المقررة الةايات مة  الطلبة لجميع الحضور ين المواعبة تشرذ. 

 المادة مدرس بقبله دون ي ر لالدة ررةالمق الةايات مجموع مم )% 15 ( مم أكر بالتغي  للطال  بةمح ال. 

 التي الكلية يميد بقبله ق ري مرضي أو ي ر دون لالدة المقررة الةايات مجموع مم )% 15 ( مم أكر الطال  غاب إذا 

 بةوإجبار كانت إذا دراست ا إيادة ويليه في او راسباً  وبعد المادة الن ائي لتلك لالمتحان التقدم مم بحرم فإنه المادةو تطرح

 ألغراض اإلن ار والتراكمي الفصي الطال  يالمات معدل مةاب في الرسوب ذلك نتيجة األموال تدخل جميع وفي

 .التخصص مم والفصل

 الكلية يميد بقبله ق ري أو لع ر مرضي الغياب   ا وكان ما لمادة المقررة الةايات مم )% 15 ( مم أكر الطال  غاب إذا 

   ه في يليه وتطبق المادةو تطرح التي الكلية يميد مم بقرار المادة مم تلك منةحباً  الطال  ارايتب بمكم المادةو تطرح التي

 الةجل في المادة إزاء تلك )منةح ( كلمة وتثبت ب لكو والتةجيل القبول دائرة مدبر العميد وببلغ أمكام االنةحابو الحالة

  .للطال  األكادبمي

 تتجاوز ال بنةبة بالتغي  أو خارج ا الباد داخل الرسمية النشاذات في الجامعة وأ المملكةو بمثلون ال بم للطلبة بةمح ) 

91% ) 

 الطال  بنبه  ً  .الغابة ل  ه معد خاص وبموج  نموذج بحقه الحرمان يقوبة إبقاع قبل المادة مدرس مم إلكترونياً  أو ورقيا

 المادةو مدرس توصية ين بناءً  رئيس القةم مم ةي وتن العميدو مم بقرار الن ائي االمتحان دخول مم الطال  مرمان بتم 

 .سابقاً  المبينة للنةبة الطال  غياب وصول ب لك يند والتةجيل القبول دائرة مدبر تبليغ وبتم

 ييادة أو المةتشفنو يم صادرة الجامعةو أو في الطلبة ييادة ذبي  يم صادرة بش ادة بكون أن المرضي الع ر في بشرذ 

 المواعبةو يم الطال  انقطاع تاربخ مم أسبوع تتجاوز ال مدة خال إلن العميد الش ادة   ه تقدم وأن والجامعة مم معتمدة

 .أسباب الغياب زوال تاربخ مم أسبوع خال الق ري ي ره بثبت ما الطال  بقدم الحاالت القا رة األخرى وفي

 قةم مم أو الجامعةو ذبي  صادراً يم بكون أن المرضي الع ر في فيشرذ الن ائية االمتحانات يم التغي  مال في أما 

 مدة انت اء فور الجامعة ييادة مصادقة بعد المادة تطرح التي الكلية تقدم لعميد وأن الجامعةو مم معتمد مةتشفن في الطوارئ

 .الع ر

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

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

 .تسجيلهم سبقت
 

 :التأخير .9

 مة  سياسة الجامعة

 :االمتحانات .0

 مة  سياسة الجامعة

 

 :الواجبات والمشاربع .1

 مة  سياسة الجامعة

 

 :لتقيد بالمواييدمضور االمتحانات وا .1

 مة  سياسة الجامعة
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 ويقوبته: الغش .6

 مة  سياسة الجامعة

 

 

 


