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 خطة مادة
 

 

 كلية العمارة والتصميم الكلية 

 التصميم الجرافيكي التخصص

 الثاني الفصل الدراسي

 9102/9191 العام الجامعي

 

 

 تقنيات وخامات التصميم الجرافيكيمادة: اسم ال

 ١١٠١٠١١١٢المادة: رقم     
 
 

 

 

يجىى  الافىىاي الي ىىا ة، ودلمىىاه اتعطىىن نةىىخة وامىىدة مىىم خطىىة المىىادة لكىىل ذالىى  مةىىجل فىىي  ىى 

 متفاي ب ا لغايات استخدام ا في المةتقبل.واال
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 معلومات المدرس .1

    مةيم مامد العمريد. :  المدرس اسم .0

 B357-1:  المكت رقم . 9

 :  ال اتفرقم . 3

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

 : الةااات المكتبية. 5

مجموع  الوقت اليوم

 الن مم تااةاال

 2 15:00 13:00 األمد

 2 15:00 13:00 الثالثاء

 2 14:00 10:00 الةبت

  8 مجموع الةااات

 

 دهاالمادة وموعمكان  .2

 (ن.ر  15:00 – 13:00)    : أيام المااضرة ووقت ا. 0

 A-B47    :  مكان القااة. 9

 المصادر والمراجع .3

 ١٠١١افيكي.نزار الراوي.مبادئ التصميم الجر   : رقرمالب الكتا. 0

 : مراجع أخرى. 9

 تأليف  د. خالد ازب وأممد   / بوالق الكتاب العربي المطبوع مم الج ور إلن مطبعة

 .9112الدار المصرية اللبنانية ،   0ذ /منصور 
 Advanced Printing Technologies ‘M’ Scheme Syllabus  

 
 ABC’s of Design for Digital Printing  
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 Flexography  

 
 Design characteristics unique to the flexographic printing process  

 

 
 Printing Technologies  –Flexo Printing –Gravure Printing  

 
 The Interactive Advertising Model: How People Perceive and Process 

Interactive Ads 

 :المادةف وص . 4

 :رالمقرف وصال .0

والتي تشمل )  جرافيكي التقليدية والرقميةياتوي المةاق الن انواع مختلفة مم تقنيات التصميم ال

ات الداخلية أنواع المطبواات ,قياسات ا ,استخدامات ا ( . مثل المواد الداائية والقرذاسية واالاالن

 والخارجية المتنواة.

 األ داف: .9

 أنواع المطبواات.والرقمية و ة التقليديةبأنواع الطبااتعريف الطال  

 فة المةتخدمة في التصميم الجرافيكي وأ م ا الورق* تعريف الطال  بالخامات المختل

 *تعريف الطال  بقياسات المطبواات والخامات المناسبة لكل من ا.

 الخامات المختلفة. مبيما مات مختلفة لتعزيز قدرة الطال  الن التمييز *امل تماريم مختلفة بخا

 

 :للمادة نتاجات التعلم .5
 لخامات المةتخدمة في ا.أن يميز الطال  الفرق بيم أنواع الطبااة بتقنيات ا المختلفة وا    .0

 ان يفرق الطال  بيم خامات الورق والخامات الطبااية المختلفة لعمل التصاميم..9

 )الم ارات ال  نية(

 لخامة المناسبة لتنفي  ات واالنافريق بيم أنواع االاتال  المقدرة الن الأن يكتة  الط .0

 )الم ارات األساسية.. العملية والم نية والتقنية...(

 مع خامات لعمل تصاميم ذبااية مما يتيح للطال  االتعرف الن ذبيعة   ه الخامات التعامل  .1

 تلك الخامة. تصاميم المتوافق معأن يدرك الطال  العالقة مابيم الخامة والابر وذبيعة ال .1

 للبرنامج: التعلم مخرجات  . 6
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ف البرمجيات الاديثة ييتو أن يكون الطال  قادراً الن:  بعد إتمام المةاق بنجاح، يج .0

 . إخراج التصاميم الجرافيكية في

 .جديدةبيق األفكار اإلبدااية لتطوير تصاميم تط .9

 . األامال الفنية والتصميمية فيالجمالية  النواميتاليل  .0

 . ميميةوالتصر اإلبدااية األفكا تقييم .1

 . التواصل باألفكار التصميمية والبصرية مع المجتمع .1

 . التصاميم والرسومات فيقنية لتتوييف الم ارات ا .6

 العمل بروح الفريق الوامد . .7

 أساليب تدريس المادة . 7

                                                   .المااضرات النظريةLectures        

 مةاادة.          العروض البصرية ال          Visual presentation            

 ات البيتية.      جبالتعيينات والوا               Home study assignment     

                          .)أنشطة باثية )مكتبة وانترنتResearches                

    .امل مشاريع املية                                                Projects  

 امتاانات نظرية                       .(Exams)                                       

 ة سريعة.                   أسئلة تاليلي(Quizzes)                                    

 .مقارنة وأمكام جمااية للمشاريع           (Group Projects Evaluation) 

 :% بالنسبة المئوية ووزنها أساليب التقويم .8
 

 

 الوصف نالوز تقييم #

 للقةم النظري %20  ختبار األولاال  .0

 للقةم العملي %40  االمتاان الن ائي  .9

 للقةم العملن %20  االختبار الثاني  .3

 للقةم العملي %20 الواجبات/ المشاركة  .4

 %100 %100   وعمالمج

 

 لتنفيذ المادة: الزمني ولجدال . 9
 

 

 الموضوع األسبوع
المرجع في الكتاب 

 المقرر

 ( )الصفاات

 يميعلالتالنتاج رقم 

 للمادة
 رقم المخرج للبرنامج 

عريف الطالب بطبيعة المساق ت االول
وأهدافه وشرح الخطة الفصلية 

 للمادة

 1 1,2,3 

 

ناعة الورق ونشأته صخامة الورق وتاريخ  الثاني

وأنواعه واستخداماته والتعرف ه ورتطو

  ات الورقعلى مقاس
مقدمة عن الطباعة نشأتها ومفهومها 

يف واع األالت الطابعة والتعرا وأننواعهوا

 بخامة الحبر وانواعه.

 

الكتاب العربي المطبوع من 

 بوالق الجذور إلى مطبعة
1,2 1,5,6 

الورق ونشأته  خامة الورق وتاريخ صناعة الثالث

عه واستخداماته والتعرف واأنوتطوره و

امات وخاماته وخ على مقاسات الورق

 وانواعه حسب طريقة التصنيعالكرتون 

مقدمة عن الطباعة نشأتها ومفهومها .

الت الطابعة والتعريف اع األوأنو وانواعها

 بر وانواعه.بخامة الح

الكتاب العربي المطبوع من 

 قبوال الجذور إلى مطبعة
1,2 1,5,6 
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 طباعة االوفست وعرضعلى  عرفتلا عالراب

وشرح مقدمة متنوعة فيديوهات تعليمية 

  .بسيطة عن آلية فصل األلوان

شرح عن الطباعة الرقمية والفروقات بينها 

 وبين االوفست.

مبادئ التصميم الجرافيكي.نزار 

 ١١٢٢الراوي.

 

1,2,3 1,5,6 

 مل الجزء النظري مناالمتحان األول ويش الخامس

 لمادةا
   االول االمتاان

مخرجات الطباعة والفرق بالطالب   تعريف الةادس

في االلوان وعملية  RGBو  CMYKبين 

فصل األلوان على برامج الحاسوب الخاصة 

بالتصميم الجرافيكي و التمييز بين 

  spot colorو   process colorال

 .يم الملف للطباعةلسوكيفية ت

التصميم الجرافيكي.نزار مبادئ 

 ١١٢٢اوي.الر

 

1,2,3,4,5 1,5,7 

مع  األلواناستكمال فصل  الةابع
هيز التمارين للطالب لتج إعطاء

 ملف للطباعة 

مبادئ التصميم الجرافيكي.نزار 

 ١١٢٢الراوي.

 

1,2,3,4,5 1,5,7 

 طباعةالتعرف على  الثامم
 وطباعةالفلكسوجراف 

وعرض  الروتوجرافيور 
لكيفية اآلت  .تعليميةفيديوهات 

عة ، مع شرح الطباعةالطبا
 البارزة والغائرة.

Design 
characteristics 
unique to the 
flexographic 
printing process 

Printing 
Technologies  –
Flexo Printing –
Gravure 
Printing  

  
 

1,2,3,4,5 1,5,6, 

شرح الطباعة المؤمنة  التاسع
حبار األ وأنواعواستخداماتها 

رارياً ح كالمتغيرةالمختلفة 
واالحبار الفوق  لمشعةاو

وآليات التأمين . البنفسجية
 guillocheة مثل الطباعي

 antiيات ضد النسخ وخلف
scan  والطباعة المجهرية.  

Advanced 
Printing 
Technologies 
‘M’ Scheme 
Syllabus 

1,2,3,4,5 1,5,6 

شرح الطباعة المؤمنة  العاشر
االحبار  وأنواعاماتها واستخد

رارياً كالمتغيرة حتلفة المخ
لمشعة واالحبار الفوق او

وآليات التأمين . البنفسجية
 guillocheة مثل الطباعي

 antiيات ضد النسخ وخلف
scan  والطباعة المجهرية. 

ذات  المستنداتواستخدامها في 
 .القيمة

Advanced 
Printing 
Technologies 
‘M’ Scheme 
Syllabus 

1,2,3,4,5 1,5,6 

الاادي 

 اشر

الداخلية  ناتباإلعالالتعريف 
والخامات الخاصة  والخارجية 

والتعرف على مادة  بإنتاجها
الفليكس والبنر والفينيل 

 .واالستكر

 1,5,7 1,2,3,4,5 تاان الثانيماال
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ني الثا

 اشر

 الخاماترف على التع
 المستخدمة في التغليف.

 .المعدن ، الكرتون،كالبالستك

ر بادئ التصميم الجرافيكي.نزام

 ١١٢٢الراوي.

 

1,2,3,4,5  

1,5,6 

الثالث 

 اشر

 نات التفاعلية اإلعالشرح عن 
 استخداماتها وفوائدها وانتاجها،

زز والواقع تقنية الواقع المع
االفتراضي والفرق بينهم مع 

  التطبيقات العملية إعطاء

The Interactive 

Advertising Model: 

How People Perceive 

and Process 

Interactive Ads 

1,2,3,4,5 1,5,6 

ابع الر

 اشر

 نات التفاعلية اإلعالشرح عن 
 استخداماتها وفوائدها وانتاجها،

زز والواقع تقنية الواقع المع
االفتراضي والفرق بينهم مع 

 التطبيقات العملية إعطاء

The Interactive 

Advertising Model: 

How People Perceive 

and Process 

Interactive Ads 

1,2,3,4,5 1,5,6 

الخامس 

 اشر

 مراجعة عامة للمادة التعليمية
  ئي.ز لالمتحان النهاالتجهيو

    

 

 سياسات المادة  .11

والتقيد  ،المادة، في ما يتعلق بالاضور الن   هطبيق لوائح الجامعة يتم ت -

غياب بإذن؛ واقوبات نات التعويضية نظراً للاانات، واالمتاابالمواايد، واالمت

لن مشاريع. وينبغي أن يكون الطالب اقة بالواجبات والالةياسات المتعلالغش؛ و

  ة األخرى..واألنظم الم بتلك اللوائح، باإلضافة إلن القوانيم

 :الحضور  .1

لعملية ناقشات والةااات اوالميشترذ موايبة الطال  الن مضور المااضرات  .أ

مدرس المادة  الدراسية، ويقومالمقررة لكل مادة في الخطة الميداني مة  الةااات  والتدري 

 يطرحإلن رئيس القةم األكاديمي ال ي يرفع ا اصة، الن كشوفات خ الاضور والغيابجيل بتة

 يه.ن اية الفصل الدراسي ال ي يل متنادة في ن اية كل فصل دراسي، وتافظ الم

 

 ةااات المقررة لكل مادة.مم مجموع ال %51كثر مم لطال  بالغياب أال يةمح لب. 

 

ودون ا ر مرضي أو  مم مجموع الةااات المقررة للمادة %51ال  أكثر مم الط إذا تغي   .ج

راسباً تبر عالمادة، يارم مم التقدم لالمتاان الن ائي وي ق ري يقبله اميد الكلية التي تطرح

بالارمان،  تطرح المادةاميد الكلية التي إلن  المادة بالتنةي يقوم مدرس مادة، وفي تلك ال

ً ةجيل القبول والتائرة دمدير  غ العميدويبل ن ائية بأسبوع انات القبل بدء االمتا، ب لك خطيا

.قلالن األ  

مم الةااات المقررة لمادة ما، وكان   ا الغياب بع ر  %15أكثر مم  إذا غاب الطال   .د

 تبريعطال  في   ه الاالة ن الإطرح المادة، في  ياميد الكلية ال رضي أو ق ري يقبلهم

دائرة  المادة مديرطرح ي  يب، ويبلغ اميد الكلية اليه أمكام االنةاانةاباً وتطبق الم

مالمظة القبول والتةجيل قراره ب لك وتثبت  

لون مثالطلبة ال يم ي ) منةا ( إزاء تلك المادة في الةجل األكاديمي للطال ، أما 

ة ال تتجاوز ةبرسمية فيةمح ل م بالتغي  بنالجامعة في النشاذات الو أالمملكة 

بق الي م أمكام االنةااب.وبخالف ذلك تط 02%  
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م مرجع ذبي معتمد م يشترذ في الع ر المرضي أن يكون بتقرير ذبي صادر ام. 5  ـ. 

ز تجاوخالل مدة ال تة طرح المادي  ية الاميد الكلي ن يقدم   ا التقرير إلن أالجامعة، و

.يزوال الع ر المرضي أو الق رأسبواا مم تاريخ   

كون المرضي أن ي تاانات الن ائية فيشترذ في الع رل التغي  ام االمأما في ما. 2

وارئ في مةتشفن معتمد مم الجامعة.ام ذبي  الجامعة أو مم قةم ذ صادراً   
المواايد الماددة.م ا المقررة في ة إال بعد دفع رسوو. ال يعتبر الطال  مةجالً للماد  

 

 

 :تأخيرال .9

 

 

 

 

 :االمتاانات .0

 سياسة الجامعة مة 

 

 

 

 :شاريعالواجبات والم .1

 

 

 

 

 :قيد بالمواايدمضور االمتاانات والت .1

 مة  سياسة الجامعة

 

 

 واقوبته: الغش .6

 ة  سياسة الجامعةم

 

 


