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 خطة مادة
 

 
 العمارة والتصميم الكلية 

 التصميم الجرافيكي التخصص

 الثاني الفصل الدراسي

 9191-9102 العام الجامعي

 

 

تصميم الكتاب والطباعة الحديثة مادة:اسم ال   

  001910111المادة: رقم 
 
 

 

 
 طحفىى ع يها ىى  ه  طاىى مطو ةب ىى  تعطىىن خةىىاح ة مىىخط  ىىم دطىىح  طاىى مط ط ىى  ذ طىى   ةىى    ىى   ىى 

 متف ع ب   طغ ي ت  ستاخ         طاةتقب .ة ال
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 معلومات المدرس .1

 م.ست ر  ط بوري  :   طاخرس  سم .0

 B-333 :   طاكت رقم . 9

 :   ط  تفرقم . 1

 saljboory@meu.edu.jo : .  طبربخ  الط ترةخ 1

 05-01/ ن.ر 01-01/ ح .ث 01-01س: : .  طة ي ت  طاكتبيح5
 

 المادة وموعدهامكان  .2

 ر. ن[  01:11_8:11]  : . أي م  طاح ضرط ةةقت  0

 AB- 02 :  .  ك ن  طق يح9

 AB- 02 .  اتبر  طا مط )إن ةجخ(:1

 المصادر والمراجع .3

 :  ط ت ب  طاقرر. 0
 .0225اللبان, شريف درويش: فن االخراج الصحفي , القاهرة ,  -0

 محسن شاكر عبد العال. فنست , بليدن: تصميم الكتاب واخراجه , ترجمة -9

 ..0299أمام، إبراهيم، فن اإلخراج الصحفي، القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية،  -1

 ..0291بطرس، صليب، إدارة الصحف، القاهرة: الهيأة المصرية العامة للكتب،  -1

 ..0281صالح، اشرف محمود، تصميم المطبوعات االعالمية، مصر: مطبعة الوفاء،  -5

 ..0281رف محمود، الطباعة وتيبوغرافية الصحف، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، صالح، اش -1

 الصاوي، احمد حسين، طباعة الصحف واخراجها، القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر،. -9

، منشورات جامعة قار يونس بنغازي ،  0الوحيشي ، كمال عبد الباسط ، أسس االخراج الصحفي ، ط  -8

0222 . 

 .9101تكنولوجيا الطباعة واإلخراج ألصحفي فداء حسين ابو ديسة, دار االعصار العلمي ,-9

 )ب.ت(’ , ترجمة محسن شاكر عبد العالتصميم الكتاب واخراجه فنست , بليدن:  -11
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0. , thThe Best of Newspaper Design 30: The Society for News Design, 30- -11

Rockport,2009. 

9. , tht of Newspaper Design 29: The Society for News Design, 29The Bes - -12

Rockport,2009. 

13-m creative Advertising . ideas ant techniques from the world`s best campaigns, 

Mario Pricken, Thames & Hdusom, 2008 

14- How to get Idea, Jack Foster, Berrett-Koehler Publishers, Inc, 2007  

15- Creativity for graphic designer, Mark Oldach, North Light Books.1995 

 

 
 :  ر جع أدرى . 9

wwwalldoctors.net                                     www.desktopenexus.com 

http://mediame.com/adblogarabia/             http://eulda.com / 

http://www.typo.cz/                                    http://www.identity.su/ 

 

 المادة:وصف  . 4

 : طاقررةصف  .0
يهدف المساق إلى شرح العناصر واألسس الفنية  لصصةميا البصة  و المةوعا وةم ية                       

صصةميا األل فةة  والصةةفاات وا صيةةار لنةةواو ال وةةوو و الصةةور لو الرسةةومات المناسةة    و يشةةرح 

فنية   المساق ورق ةمل الورق الفني  ويصضمن المسةاق صةدري ات ةم ية  لعمةل م وووةات ور ية 

   يدويا وآليا  ور ميا  

  أل خ ف: .9

 تعريف الطالب بالمبادىء األساسية لتصميم الكتاب . -0

 تعريف الطلبة بمبادىء التصميم الجرافيكى . -9

 . الكتاب استخدام برامج الكمبيوتر كأداة رئيسية في انتاج تصميم -1

ق توظيفهاا بشاكل نااجح تنمية قدرة الطالب على استعمال الحركة كعنصر من عناصر التصميم وطر  -1

 في فنون الكتاب .

 اكساب الطالب بعض المهارات اليدوية للتصاميم ومعالجتها باستخدام الحاسوب . -5

اكساب الطالب القدرة على التصميم بتوظيف الحاسوب وبرامجه الجرافيكياة مان خاالل إدراا كامال  -1

 اتصالية. لمسار عملية التصميم فى انتاج تصميمات جرافيكية ذات ابعاد فنية و
. 
 
 :للمادة نتاجات التعلم .1
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 يعرف الطالب المبادىء األساسية لتصميم الكتاب . -0

 يعرف الطالب مبادىء التصميم الجرافيكى . -9

 . الكتاب يستخدم الطالب برامج الكمبيوتر كأداة رئيسية في انتاج تصميم -1

 وب .يكتسب  الطالب بعض المهارات اليدوية للتصاميم ومعالجتها باستخدام الحاس -1

يكتسب الطالب القدرة على التصميم بتوظيف الحاسوب وبرامجاه الجرافيكياة مان خاالل إدراا كامال  -5

 لمسار عملية التصميم فى انتاج تصميمات جرافيكية ذات ابعاد فنية واتصالية. 

 العمل بروح اللعمل الجماعي كفريق عمل واحد في االنجاز التصميمي. -1

 
 

 . والعم ي  الع مي  ةوالبفأ واالدراك والفها المعرف 

 : ة ى  ادرا يبون ان المادة لهذه دراسصه  عد  الوال  يفصرض

. 

 

 مخرجات التعلم للبرنامج:  .2
 

 يعرف الطالب المبادىء األساسية لتصميم الكتاب . -0

 يعرف الطالب مبادىء التصميم الجرافيكى . -9

 . الكتاب يستخدم الطالب برامج الكمبيوتر كأداة رئيسية في انتاج تصميم -1

 يكتسب  الطالب بعض المهارات اليدوية للتصاميم ومعالجتها باستخدام الحاسوب . -1

يكتسب الطالب القدرة على التصميم بتوظيف الحاسوب وبرامجاه الجرافيكياة مان خاالل إدراا كامال  -5

 لمسار عملية التصميم فى انتاج تصميمات جرافيكية ذات ابعاد فنية واتصالية. 

 عي كفريق عمل واحد في االنجاز التصميمي.العمل بروح اللعمل الجما -1

 

 أساليب تدريس المادة. 7

بىىىر  ل  طح سىىىوب ة الذىىىاذ يهىىىن خاىىى    ت ىىىايم  ح ضىىىر ت خةربىىىح ةتطبيقىىى ت ياهيىىىح   سىىىتاخ م 
 خ ىىىى ت  طت ىىىى  يم  طا صىىىىح   ط تىىىى    ىىىى  تهفىىىىحط دةتحهاه ىىىى  ةتوايىىىىج  طبىىىىر  ل  طح سىىىىو يح   ط تىىىى  
 ة غهفت  .

 
 :% بالنسبة المئوية ووزنها أساليب التقويم .8

 
 

 الوصف الوزن تقييم #

 اختبار أول وثانى  %40  الدتب ر ت   .0

 اختبار عملي  %40  ال تح ن  طن  ئ    .9

 واجبات منزلية   %10  طو جب ت   .1

 مشاركات داخل المختبر  %10  طاش ركح  .1

 %100 المجموع
 
 لتنفيذ المادة: الزمني الجدول . 9
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رقمممممممممممممممممم  
 المخرج
 للبرنامج

تاریخ استحقاق  ق  النتاج التعلیمي للمادةر
الواجبات/االختبارا

 ت
 األسبوع  الموضوع 

, تصميم الكتاب واخراجه فنست , بليدن:  1-2

 )ب.ت(’ ترجمة محسن شاكر عبد العال
*االتصااااااااااال ودور  فاااااااااااي  

عناصاار العمليااة ’ المجتمااع 

اناااواس وساااا    –االتصاااالية 

 االتصال.

* ماااااااهو برنااااااامج ادوبااااااي 

اناادزاين وعتهتااه بمجموعااة 

 ادوبي االخرى.

* شااااارو االدوات الر يساااااة 

 للبرنامج

 األول

 

تصميم المطبوعات  ، محمود صالح، اشرف 3-4

 .1981، مصر: مطبعة الوفاء، االعتمية

 –اشاااااااكالها  –*الصااااااحافة  

 –هياساتها  -انواعها  

 اسس االخراج الصحفي

ية ) االسااس الفنيااة والصااحف

)- 

*شااااارو النوافاااااذ الجانبياااااة 

للبرنااااااامج مااااااع تطبيقااااااات 

 عملية.

 انشاء الوثا ق الجديدة -

 الثاني

 

عمل ماكيت يدوى   4-5
لتصميم الصفحة األولى 

لجريده يحمل الشعار 
  .المصمم

 -* اسس االخراج الصحفي 

االساااااااااس الساااااااااايكولوجية  

 الفسيولوجية

* تمااااااارين تطبيقيااااااة فااااااي 

دة تصميم الهيك  العام للجريا

)التصاااميم الثابت(باساااتخدام 

 البرنامج.

تعاادي   -االعماادة والهااوام 

الهااااااااااااوام  واالعماااااااااااادة 

 -والصفحات

 الثالث

 

4-5 http://www.typo.cz/ 

 
علااااى  تماااااريب تيةي يااااة

 Adobe in ةرنااام 

design )كتب ( 

العناصار التيبوررافيااة  -

لااااارأس الصااااافحة االولااااا  . 

ن تطبيقياااة ( مااادارس تمااااري

االخااااااااااااراج الصااااااااااااحفي ) 

مااذهب  –المدرساة التقليدياة 

التااااوازن الاااادهيق ( تمااااارين 

تطبيقياااااااة علااااااا  برناااااااامج 

Adobe in design 

تارهيم  -الصفحات النموذجية

 -الصفحات

 الرابع 

 

5-1 A technique for producing 

Ideas, James Webb Young, 

McGraw-Hill, 2003  .  

ةات تصميم الصحيفه الثا
والمتغيااااااارص العناصااااااار 
التيةوغرافياااااااة لااااااار   

 الصفحه األولىص

 

ماااااذهب التاااااوازن الشاااااكلي 

التقريباااااااااي    ) التاااااااااوازن 

بااااالتعويع  اعلاااا  واسااااف  

الصاااااااااااافحة ( . تمااااااااااااارين 

 Adobe inالتطبيقياااة 

design 

طاار   -التعاماا  مااع الصااور

 -جلب الصورة

 الخامس 

 

http://www.typo.cz/
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1-2-3-4-
5 

 تيةيق الماكيت اليدوى 
 Adobe على ةرنام 

in design 
 االمتحاب االول

المدرسة المعتدلة ) الماذهب 

التربيعااي ( تمااارين تطبيقيااة 

 Adobe inعلا  برناامج 

design 

انسااياب  -التعاماا  مااع الاان 

 -الن  )االلتفاف(

 السادس 

 

اجراء تصميم يحتوي   5-1

على فكرة مع التركيز 

  على التقنية االبتكارية

المدرسااة الحديثااة ) التجديااد 

االخااراج االفقااي  –الااوفيفي 

) 

تماااااااارين تطبيقياااااااة علااااااا  

 Adobe inبرنااااامج 

design 

المدرساااااااااة المختلطااااااااااة  ) 

تماااااارين تطبيقياااااة ( علااااا  

 Adobe inبرنااااامج 

design 

 العمااا  بواساااطة الطبقاااات

layers & effect 

 السابع

 

1-7 Creativity for graphic designer, 

Mark Oldach, North Light 

Books.1995 

ياااااااااة زياااااااااارة ميدان -

الحااااادى دور النشااااار 

والطباعااااااة للتعاااااارف 

على مراحال وأسااليب 

 الطباعة..

المدرساااااااااة المختلطااااااااااة  ) 

تماااااارين تطبيقياااااة ( علااااا  

 Adobe inبرنااااامج 

design 

 رسم االشكال-الرسم

 الثامن 

 

5-6 http://www.aiga.org/ 

 
تطبيقات عملية للتصاميم 

اعااة مااع طب-بالحاسااوب 

  التصميمات المختارة .
مشاااروص تصاااميم مجلاااة 

 على ةرناام لكل يالب 
Adobe in design   

تصاااااميم المجلاااااة ) راااااتف 

–القياسااااااااااات  –المجلاااااااااة 

 االنواس

 ) تمارين تطبيقية (

 التاسع

 

1-2-3-4-
5-1- 

http://mediame.com/adblogarabia/ 

 

على ريب تيةي ية تما
 Adobe inةرنام  

design  
تطبيقات عملية لتصميم 

الكتاب مع طباعة 

 التصميمات المختار

التصااااميم الثاباااات والمت ياااار 

فااااااي المجااااااتت ) تمااااااارين 

تطبيقياااااة (  علااااا  برناااااامج 

Adobe in design 

 العاشر 

 

1-2-3-4-
5-1- 

 الحادي عشر  االمتحان الثاني  

 

 www.adsoftheworld.co  عمل تصميم  لغالف

تصميم المجلة الكتاب .

 االنواص (–)ال ياسات 
   ) تماريب تيةي ية (

 –انواعهااا  –تصااميم الكتااب 

هياساااااااااااتها    ) تمااااااااااارين 

تطبيقياااااة ( علااااا  برناااااامج 

Adobe in design 

اسااااااااتخدام اللااااااااون فااااااااي 

 البرنامج

 

 الثاني عشر

 

 

 ستكمال التطبيقاتا  - 1 - 5

التصاااااااااااميم الثاةااااااااااات 
 والمتغير في المجالتص

     ) تمارين تطبيقية (

مونتااااااج صااااافحات الكتااااااب 

حسااب المااتزم وانواعهااا. ) 

 تمارين تطبيقية (

اسااااااااتيراد الملفااااااااات 

  الثالث عشر

 

http://www.aiga.org/
http://mediame.com/adblogarabia/
http://www.adsoftheworld.co/


 

 

F112-3-1, Rev. c 

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

7-7 
 

 وتصديرها

5-6 A technique for producing 

Ideas, James Webb Young, 

McGraw-Hill, 2003 

صور بصرية ابتكار 

جديدة من ابداع الطالب  

فى تفصيليات داخل 

 الكتاب 

مراحااااا  طباعاااااة الصاااااحيفة  

)التنضااااااااااااايد   والمجلاااااااااااااة

التصااااااااميم  –االلكترونااااااااي 

الصاافا ح  ضاايرتح – الرهمااي

وعماااااااا   الطباعيااااااااة)بليت(

 –مرحلااة الطبااع  –البروفااة 

 الجمع والتكسير . 

 الرابع عشر

 

 

القاااااااااااارارات ا خراجيااااااااااااة    

 الخاصاااااااة بطحجاااااااام هطاااااااع

الصحف والمجاتت، وأناواس 

الاااااااور  المساااااااتخدم فاااااااي 

عمليااااات طباعااااة الصااااحف 

 والكتب.  والمجتت

الخامس  

 عشر

1 – 2 – 3 - 

اسااتتم  -االمتحااان النهااا ي    - 1 - 5 -4

مشاااااروس تصاااااميم المجلاااااة 

 وتقويمه.

السادس  

 عشر

 

  

 سياسات المادة .11

مطا   /ةتار( تثبت مة  تعهيا ت  نح  طخرجح  طعهايح ) طبك طوربوس ة طا ج -
  طط ط .ي   توضيح   طهطهبح     طهق ء  ألةل. 

 :الحضور  .0

 حضور الطالب كل المحاضرات كاملة  
 :التأخير .9

 كل ثالث مرات تاخير تحتسب غياب محاضرة واحدة.

 :االمتحانات .0

 حضور االمتحانات والتقيد بالمواعيد:  
 :الواجبات والمشاريع .1

 المحددة  تسليم الواجبات العملية في المواعيد 

 حضور االمتحانات والتقيد بالمواعيد: .1

 

 تطبق التعليمات االمتحانية النافذة في جامعة الشرق االوسط. الغش وعقوبته: .6

 


