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 خطة مادة

 
 

 العمارة والتصميم الكلية
 التصميم الجرافيكى التخصص

 الثاني الفصل الدراسي
 9102/9191 العام الجامعي

 
 
 الطباعه الفنيةاسم المادة: 

 
 
 1102121رقم المادة: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عليها واالحتفاظ بهاا لااياا  تعطى نسخة واحدة من خطة المادة لكل طالب مسجل في هذه المادة، ويجب الحفاظ 
 استخدامها في المستقبل.

 
 



 

 

F112-3-1, Rev. c 

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

2-7 
 

 معلومات المدرس .1

 م. امل "محمد رضا" يوسف الدجاني:   . اسم المدرس0

  B-330:   . رقم المكتب9

 :  . رقم الهاتف3

   adajani@meu.edu.jo : . البريد االلكتروني4

 

 ر 12:00-10:00: الساعا  المكتبية. 5

 

 مكان وموعد المادة .2

   meu.edu.jodajania@:  . أيام المحاضرة ووقتها0

 -:   . مكان القاعة9

 AB04 . مختبر المادة )إن وجد(:3

 المصادر والمراجع .3
 –قليوب  –مطابع روزاليوسف الجديدة  –الطباعية منى مصطفى أبو طبل وآخرون : النظم  - 0

 م .0222 –القاهرة 
 م 9111 -القاهرة  –الجزء األول  –صالح المليجى : الجرافيك من أي أس إلى جويا  - 9

 
3 -Robin Garton, British Printmakers 1855 - 1955, publishing Garteon & 

Co., Inc,1992, 
 

4 Alan pipes – Foundations of Art + Design – Laurence king - 2008 
 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Lithography 
 

 
4 .  
 وصف المادة: -1

 -الفائرة الطباعة -البارزة الطباعة مثل المختلفة الطباعية واألساليب التقنيا  وصف المقرر : دراسة
 مجال في المتقدمة اآللية التقنيا  من واالستفادة المستهلك على الدراسة هذه وتأثير - المستوية الطباعة
  .الطباعة

 
 :يأتي ما الى لتحقيق المساق هذا الهدف : يهدف -9

 تعريف الطالب على انماط وانواع التقنيا  الطباعية المختلفة  .0
 يربط الطالب بين هذا المقرر والمقررا  االخرى ويوظفه في دراسته وعمله بعد التخرج .9
  الطباعية الطرق بشتى تنفيذهال تصلح مختلفة تصاميم انتاج .3
 يتعرف الطالب على المستجدا  العالمية والمتايرا  الخاصة بالتقنيا  الطباعية المستحدثة .4
 يتعرف الطالب علي البدائل الطباعية المختلفة .5
 

 

mailto:adajani@meu.edu.jo
mailto:aalfakrah@meu.edu.jo
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 نتاجات التعلم للمادة: -5
 

 :يلي ما تحقيق الطالب من يتوقع المادة هذه دراسة من االنتهاء بعد 1
 

 (Knowledge and Understanding) والمعرفة الفهم
  .التصميما  تنفيذ في منها االستفادة وكيفية للطباعة المختلفة االنواع على الطالب تعريف - 0
 ان يكون الطالب قادراً على الربط مابين المقرر والمقررا  االخرى -9
 

 (Cognitive Skills) الذهنية المهارات           
 

ُ  بالجوانب العلمية والعملية في هذا المجال.أن يكون  -3 ً  الطالب ملما
 أن يتعرف الطالب على المستجدا  العالمية في هذا المجال. -4
 الطباعة تقنيا  مختلف في جديدة معرفية مهارا  اكتساب على الطالب قدرة -5

 
 /Key Skills: Practical) [إلخ . . . والتقنية والمهنية العملية] األساسية المهارات

Professional / IT Skills etc.) : 
 أن يكون الطالب قد ألّم بتقنية الطباعة البارزة  -6
 أن يكون الطالب قد ألّم بتقنيا  الطباعة الاائرة المختلفة - 7
  أن يكون الطالب قد ألّم بتقنية الطباعة المستوية - 8
 المختلفة الطباعية التصميما  لتنفيذ المختلفة والماكينا  اآلال  الطالب استخدام -2

 الخارجي والتميز في هذا المجال. العمل ان يكون الطالب قادراً على معرفة احتياجا  سوق -01
 
 أساليب تدريس المادة . 6

 يمكن أن تشمل أساليب التدريس، ولكن ال تقتصر على:

 طريق لطرق الطباعة المختلفة عن وشرح المحاضرا  :وصف(data show) 

  طريق عن الطباعية ألعمال لتنفيذ المختلفة الماكينا  عرض لطرق استخدام(data show) 
 

 طريق عن من أعمال فناني الحفر والطباعة العالميين من تصميم عرض(data show) 
 

  من خالل مجموعة من التصاميم القابلة للطباعة بطرق الحفر والطباعة  الواجبا  الفردية :
 المختلفة

استخدام االمكانيا  المتوفر في مختبر الحفر والطباعة من ماكينا  طباعة بارزة وغائرة ومستوية  
 وماكينا  الطباعة بالشاشة 

 أساليب التقويم ووزنها بالنسبة المئوية %: .8
 
 

 الوصف الوزن تقييم #

 اختبار أول وثانى 41 االختبارا    .0

 اختبار عملي 41 االمتحان النهائي   .9

 واجبا  منزلية  01 الواجبا    .3

  رسممشاركا  داخل الم 01 المشاركة  .4

 011 المجموع
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 الجدول الزمني لتنفيذ المادة: . 9
 

 الموضوع األسبوع
 المرجع في الكتاب المقرر

 )الصفحا ( 

رقم النتاج 
التعليمي 
 للمادة

رقم 
المخرج 
 للبرنامج 

0   مناقشة خطة
المادة مع 
 الطالب

  مقدمه في
الطباعه 

 الفنية

 –صالح المليجى : الجرافيك من أي أس إلى جويا 
 م9111 -القاهرة  –الجزء األول 

 
2 

0 - 9 

9 

 شرح أنواع الطباعه    

 
 –منى مصطفى أبو طبل وآخرون : النظم الطباعية   

 –القاهرة  –قليوب  –مطابع روزاليوسف الجديدة 
 م .0222

 

0 

0 – 9 - 
3 

التعرف على ادوا   3
الطباعه وخاماتها 

وشرح طريقة الطباعة 
 مع عمل البارزة
 تنفيذها تصلح تصاميم

 الطباعة بطريقة
 البارزة

 
 –منى مصطفى أبو طبل وآخرون : النظم الطباعية   

 –القاهرة  –قليوب  –مطابع روزاليوسف الجديدة 
 م .0222

 
 تدريب عملي

0 

0 -9 – 4 
-6 

المشروع من  تنفيذ 4
خالل الحفر وإعداد 
القالب الطباعي لعملية 

 الطباعة البارزة

 0+3 تدريب عملي

0 – 9 – 
3  

 من الطباعة عملية بدء 5
 الى القوالب البارزة
 الورق

 0+3 تدريب عملي
0 – 9 – 
3 – 4 – 
5 – 7 -2 

6 
 االختبار اجراء فترة

 االول 

 اإلمتحان األول
+ 

Feedback  
3 

0 – 9 – 
3 – 4 – 
5 

طريقة الطباعة شرح  7
البارزة من خالل 

 مع عمل قالبين
 تنفيذها تصلح تصاميم

 الطباعة بطريقة
 البارزة

 –صالح المليجى : الجرافيك من أي أس إلى جويا 
 م9111 -القاهرة  –الجزء األول 

 
3+0 

0 – 9 – 
3 – 4 – 
5 –6 - 7 
-2 

عملية حفر  متابعة 8
 بدء المشروع مع

 من  الطباعة عملية
 الى الطباعي القالب

 الورق

 0+3 تدريب عملي

0 – 9 – 
3 – 4 – 
5 – 7 - 

شرح بالتفصيل طريقة  2
الطباعة المستوية من 
قوالب البوليستر  

http://en.wikipedia.org/wiki/Lithography 
 

 تدريب عملي
3+0 

0 – 9 – 
3 – 4 – 
5 – 7 -2 
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polyester plate 
lithography    مع

تجهيز تصاميم من 
خالل الكمبيوتر 

جرافيك والرسوما  
 تنفيذها تصلح اليدوية

 الطباعة بطريقة
  المستوية

01 
 عملية تنفيذ بدء

 الطباعة المستوية
 0+3 تدريب عملي

0 – 9 – 
3 – 4 – 
5 

تفيذ الطباعه البارزة  00
بالوان وخاما  

 مختلفة 
 0+3 تدريب عملي

0 – 9 – 
3 – 4 – 
5 – 8 -2 

 االختبار اجراء فترة 09
  الثاني

 اإلمتحان الثاني
+ 

Feedback  
3 

0 – 9 – 
3 – 4 – 
5 –6 - 7 
- 8-2  

تجهيز تصاميم من  03
خالل الكمبيوتر 
جرافيك والرسوما  

 تنفيذها تصلح اليدوية
 الطباعة بطريقة

 المستوية ألوان

 3 تدريب عملي

0 – 9 – 
3 – 4 – 
5 - 8 

متابعة تنفيذ عملية  04
 الطباعة المستوية

 ألوان
 3 تدريب عملي

0 – 9 – 
3 – 4 – 
5 – 8 - 
2 - 01  

مراجعا  نظرية علي  05
 ما سبق

 3 

0 – 9 – 
3 – 4 – 
5 – 6 - 
7 8 - 2 - 

01 

 األختبار اجراء فترة 06
 وتسليم النهائي

 3 اإلمتحان النهائي العالما 

0 – 9 – 
3 – 4 – 
5 – 6 - 
7 8 - 2 - 

01 

 
 سياسات المادة  .11

 تعليما  منح الدرجة العلمية )البكالوريوس والماجستير( / دليل الطالب.تثب  حسب  -

 يجب توضيحها للطلبة في اللقاء األول.  -

 الحضور:  حضور الطالب كل المحاضرا  كاملة  .0

 التأخير:  حرمان من درجة الواجب .9
 

 يقوم المراقب بقراءة جدول توزيع المراقبا  بشكل دقيق للتأكد من:االمتحانا :   .0
 موعد االمتحان وتاريخه. أ.
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 اسم المادة ورقم القاعة االمتحانية. ب.
 توزيع الطلبة والتنقال  والدمج مع االمتحانا  األخرى. ج.
 

يعلن مدرس المادة أساماء الطلباة المساموح لهام بالتقادم لالمتحاان علاى بااب القاعاة قبال االمتحاان برباع 
 ( المعد من دائرة القبول والتسجيل.F136ساعة مستخدماً نموذج كشف العالما  الفصلية رقم )

 يحضر المراقبون إلى قاعة االمتحان قبل موعد االمتحان بعشرة دقائق.
 يتفقد المراقبون قاعة االمتحان قبل دخول الطلبة تفادياً لوجود أّي كتابة على المقاعد أو الحائط.

 ينظم المراقبون جلوس الطلبة بشكل يجنّب حدوث حاال  الاش.
لمراقبااون ماان عاادم وجااود طلبااة محاارومين ماان أداء االمتحااان النهااائي وذلااك قباال توزيااع أساائلة يتأكااد ا

 االمتحان عن طريق قراءة أسماء المحرومين.
التأّكااد ماان هويااا  الطلبااة الجامعيااة وفااي حااال عاادم إبااراز الطالااب للهويااة يااتم إبااال  رئاايس الجلسااة 

 االمتحانية.
 نموذج إثبا  شخصية للطالب من دائرة القبول والتسجيل.يقوم رئيس الجلسة االمتحانية بطلب 

 التأكيد على الطلبة كتابة االسم والرقم الجامعي قبل البدء باإلجابة عن أسئلة االمتحان.
 يوزع المراقبون األسئلة بعد التأكد من هويا  الطلبة وأسمائهم.

قااة الحضااور لالمتحااان وأن االساام التأكااد ماان أن كافااة الطلبااة قاااموا بتسااجيل أساامائهم والتوقيااع علااى ور
 المثب  على الهوية هو نفسه المسجل في ورقة الحضور وكذلك على ورقة اإلجابة لالمتحان.

 ال يجوز اإلجابة على أي أسئلة من قبل المراقبين.
يلتزم المراقبون طيلة فترة االمتحان بالتواجد داخال القاعاة ومراعااة عادم تارك قاعاة االمتحاان لمراقاب 

 واحد.
يسلم المراقباون أوراق اإلجاباا  بعاد االنتهااء مان االمتحاان مباشارة إلاى رئايس الجلساة االمتحانياة ماع 

 التأكد من أن أوراق االمتحان كاملة، وأن العدد يتطابق مع عدد الطلبة الموقعين حضوراً.
ج تقرير يقوم رئيس الجلسة االمتحانية بتسليم أوراق اإلجابا  إلى عميد الكلية ويتم تعبئة نموذ

 (.F087جلسة امتحان نهائي رقم )
 

 الواجبا  والمشاريع: .1
 تسليم الواجبات العملية في المواعيد المحددة

 

 حضور االمتحانا  والتقيد بالمواعيد: .1

إحضار الطالب لكافة المستلزما  التي قد يحتاجها في االمتحان )أقالم، آلة حاسبة، ... الخ(،  .0
 ويمنع االستعارة من الزمالء.

 يسمح للطالب دخول قاعة االمتحان بعد مرور ربع ساعة من وق  االمتحان.ال  .9

 ال يسمح ألي طالب ماادرة قاعة االمتحان قبل مرور نصف وق  االمتحان. .0
 

 الاش وعقوبته: .6
تعريف الاش: هو محاولة الحصول على العالما  بطريقة غير مشروعة بأي وسيلة كانا  ومنهاا ماا 

 يأتي:
 أحد الطلبة أثناء االمتحان.النسخ والنقل من  .0
 استعمال بعض الوسائل اآلتية: .9

المااواد المكتوبااة علااى قصاصااا  ورقيااة، واألدوا  المسااتخدمة فااي االمتحااان، ومالبااس  أ.
 الطالب، والمقاعد الدراسية، والجدران واألرضية، والجسد.

 المواد المسجلة وتنقل من خالل سماعة األذن أو سماعة البلوتوث. ب.
 ود األجهزة المحمولة مع الطالب.وج ج.

التعاون غير مسموح مع أحد الطلبة خاالل االمتحاان إماا مباشارة أو مان خاالل أي وسايلة أخارى  .3
 سواء داخل القاعة أو خارجها.

 انتحال شخصية طالب آخر ألداء االمتحان بدالً منه سواء من داخل الجامعة أو من خارجها. .4
 الب آخر على ورقة االمتحان.قيام الطالب بكتابة اسم ط .5
 محاولة الطالب تسريب األسئلة خارج قاعة االمتحان. .6
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 سرقة محتويا  أحد االمتحانا  أو بيعها أو شراؤها. .7
 أي شكل أخر من أشكال الاش لم يذكر سابقاً. .8

 
 عقوبة الغش:

 اإلجراءا  تتم كاآلتي:في حال تم ضبط طالب خالل استخدام أحد الوسائل السابقة ذكرها فإن 
 سحب المادة المكتوبة أو الوسيلة المستخدمة إن أمكن والتوقيع على ورقة االمتحان. أ.
 إبقاء الطالب في قاعة االمتحان والطلب منه إكمال االمتحان بشكل طبيعي. ب.
 يقوم المراقب بتعبئة نموذج "ضبط حالة غش". ج.
خالل النقل أو التعاون مع طالب آخر بشكل مباشر في حال ضبط الطالب في محاولة للاش من  د.

 يقوم المراقب بكتابة التقرير بشكل فوري.
 إذا تسبب الطالب بأي إرباك في قاعة االمتحان يستدعى األمن الجامعي إلخراجه من القاعة. هـ.

يقوم العميد بتحويل جميع نماذج ضبط حالة غش إلى لجنة تأديب الطلبة على مستوى  و.
 الجامعة.

 


