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 خطة مادة
 

 
 العمارة والتصميم الكلية 

  التصميم الجرافيكي التخصص

 الثاني الفصل الدراسي

 9191-9102 العام الجامعي

 

 

 9مشروع التخرج مادة: اسم ال

 001910112المادة:رقم 
 
 

 

 
ه  طاىى مطو ةب ىى   ط عىى ا     ىى  تعطىىن خةىىاح ة مىىخط  ىىم دطىىح  طاىى مط ط ىى  ذ طىى   ةىى    ىى   ىى 

 متع ا ب   طغ ي ت  ستاخ         طاةتقب .ة ال
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 معلومات المدرس .1

 م. ست ر  ط بوري  :   طاخرس  سم .0

 333:   طاكت رقم . 9

 :   ط  تفرقم . 3

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

 05-03/ ن.ر 03-01/ ح .ث 01-03س::  طة   ت  طاكتبيح. 5
 

 المادة وموعدهامكان  .2

 01-8  طاايس:  م  طا  ضرط ةةقت  أي. 0

 1:   ك ن  طق  ح. 9

 1.  اتبر  طا مط )إن ةجخ(:3

 المصادر والمراجع .3

 :  ط ت ب  طاقرر. 0
 طخرس  ا   ة و عب رط  م مق بح تصايايح ينع     طط ط  بإشر ف  خرس  طا مط و 

  طتاصصةبعترض أن يضع  طط ط     أ ا طه مص  ح   تع اه دالل سنو ت مر سته    

 

و 9100 ب مىء  طتصايم  ط ر فيك  و خز ر  طر ةيو م ر  رثر   ةس ط نشر ة طتوزبع و  
   ربك  .

 Meggs' History of Graphic Design, 5th Edition, Philip B. Meggs, 

Alston W. Purvis, John Wiley & Sons, Inc. 2012و. 

 Identity System for Your Design Business, by Megan Lan e Patrick 

Swiss Graphic Design, Andre Vladimir Heiz. 
 :  ر جع أدرى . 9
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 المادة:وصف  . 4

، CDتصميم ورقيات: شعار، ورقة مراسلة، ظروف، كارت شخصي،  :وصف  طاقرر ط .0

، تقويم، فايل؛ حملة اعالنية: مطبوعات متنوعة دعائية، بوسترات، رول آب، بيل CDغالف 

ات صحفية، اعالنات مجلة، مطوية، تصاميم الكترونية: رسوم متحركة موقع بورد، اعالن

 الاللكتروني،  تقديم نهائي. 

 
 
  أل خ ف: .9

إبررراإ إمكانيررات الطالررم العلميررة والفنيررة فرري إعررداد التصرراميم الجرافيكيررة المتكاملررة 

التخررج بمثابرة ، وبرلل  يعتبرر مشرروع  لمؤسسة تجارية أو إنتاجية أو خدمية أو ثقافية ...الر 

،  النتيجة الحقيقية للجهود المبلولة مر  قبرل الطالرم لمرا تعلمرا فري المراحرل التعليميرة السرابقة

 :وذل  م  خالل
 

 .ربط مشروع التخرج بمشاكل المجتمع المحلي بهدف المساهمة في حلها .0

 .تنمية قدرة الطالم على تحليل الجوانم الفنية لتصميم وإخراج اإلعالن .9

الطالم في كيفية البحث على االنترنت بمرا يسراهم فري توسريع مردارا الطالرم تنمية قدرة  .3

 .في تصميم حملتا اإلعالنية

 .الحمالت اإلعالنية تعريف الطالم بأنواع .1

 أهمية وأهداف الحمالت اإلعالنية.تعريف الطالم ب .5

 .تنمية قدرة الطالم اإلبتكارية على تصميم وإخراج الحمالت اإلعالنية .1

 
 :للمادة تعلمنتاجات ال .5

 .ربط مشروع التخرج بمشاكل المجتمع المحلي بهدف المساهمة في حلها .0

 .الحمالت اإلعالنية أنواع التعرف على .9

 أهمية وأهداف الحمالت اإلعالنية.التعرف على  .3

 .قدرة الطالم اإلبتكارية على تصميم وإخراج الحمالت اإلعالنية .1

 مخرجات التعلم للبرنامج:  . 6

 .خرج بمشاكل المجتمع المحلي بهدف المساهمة في حلهاربط مشروع التي .0

 .الحمالت اإلعالنية أنواع يتعرف على .9

 أهمية وأهداف الحمالت اإلعالنية.يتعرف على  .3

 .قدرة الطالم اإلبتكارية على تصميم وإخراج الحمالت اإلعالنيةي .1

 

 

 أساليب تدريس المادة . 7

  طاخرس ب ة  ذبيعح  طا مط(  )ي خم     
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  طا  ضرط ة طعرض ة طت    .
 
 :% بالنسبة المئوية ووزنها أساليب التقويم .8

 
 

 الوصف الوإن تقييم #

  %31  الدتب ر ت   .0
  %11  ال ت  ن  طن  ئ    .9
    طو جب ت   .3
  %31  طاش ركح  .1

 %011 المجموع
 
 لتنفيذ المادة: الزمني الجدول . 9

 
 

 الموضوع األسبوع
المرجع في الكتاب 

 رالمقر

 ( )الصفحات

 التعليميالنتاج رقم 

 للمادة
 رقم المخرج للبرنامج 

الجوانـــب  مقدمـــعة عامـــعة عـــ  االول

ـــــ   ـــــة الت ـــــة والمفاهيمي الفكري

تتضــــمنها المرالــــب المتتابعــــة 

 للعملية التصميمية

 0 0 

تصــــميم ال ــــعار مــــع ت  يــــد  - الثاني

أهميتــــش لل ــــر ة أو الجهــــات 

 والمؤسسات المختلفة .

 9 9 

 الثالث

 

تصــــــميم بعــــــ  الت بيقــــــات 

ـــــة لل ـــــععار   لســـــب  المختلف

أهميتها للجهـة أو المؤسـعسة   

ــات    ــات والمتلف ــورا المكاتب  

والكــعروت ب نواععــعها المختلفــة 

   ... الخ

 9 9 

 الرابع 

 

تصميعــــعم ااع نــــات الدا ليــــة 

 ال زمة لكب م ععروع
 0-9-3 0-9-3 

 الخامس 

 

التقـــديم االول للمرللـــة االولـــ  

 لم روعم  ا
 0-9-3 0-9-3 

 السادس 

 

الدا ليـــــة تصـــــميم ااع نـــــات 

الخارجيـــــــة ال زمـــــــة لكـــــــب و

م ــــروع   لســــب القياســــات 

 . ال زمة والمحددة لها

 0-9-3 0-9-3 

 السابع

  

جلـة تتصميم إع ن الصحيفة والم

ـــش    لســـب تيمتـــش ودرجـــة أهميت

 . للم روع

 0-9-3 0-9-3 
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تصــــــميم الكتــــــالو  أو الكتيــــــب  الثام 

 لبروشعور ال زم .وا
 0-9-3 0-9-3 

 التاسع

 

تصميـــــــعم النتـــــــا ج التقـــــــعويمية 

ب ســـــعاليبها المختلفـــــة ولســـــب 

 م  متعها للم عروع 

 0-9-3-1 0-9-3-1 

 العاشر

 

 الثانيةللمرللة  الثانيالتقديم 

 م  الم روع
 0-9-3-1 0-9-3-1 

الحادي 

 ع ر 

 

ـــــات  التصـــــميمات ال زمـــــة لعملي

ــــــعف ا ــــــعة والتتلي لخاصــــــة التعبئ

بالجهة أو المؤسسة القا م عليهـا 

 الم روع

 0-9-3-1 0-9-3-1 

الثاني 

 ع ر

 

التصـــــميمات اارشـــــادية   مـــــع 

إمكانيـــة تصـــميم هديـــة مناســـبة 

        للعميب . 

 0-9-3-1 0-9-3-1 

الثالث 

 ع ر

 

تصـــــــميم الموتـــــــع االلكترونـــــــي 

للم روع وتجهيز الفلـم الفـديوي 

 ان وجد.

 0-9-3-1 0-9-3-1 

بع الرا

 ع ر

 

. اا ـــرا  النهـــا   ل،عمـــال   

ــــــر  جمــــــاعي  ــــــز مع وتجهي

 للم اريع  كب ... 
 0-9-3-1 0-9-3-1 

الخامس 

 ع ر

 

. اا را  النها   ل،عمال   

 جماعيوتجهيز معر  

 ...  للم اريع  كب
   

السادس 

 ع ر

ومنات ة الم اريع م    ل 

لجنة م  أساتذة القسم 

 واساتذة م   ار  الجامعة

   

 

 سياسات المادة  .11

مط    /ة طا جةت ر(   طع ايح ) طبك طوربوس مة  تع يا ت  نح  طخرجحتثبت  -
 . طط ط 

  .ي   توضي    ط ط بح     ط ق ء  ألةل -
 :الحضور  .0

  الطتز م  ط     ب طخة م .
 

 :التأخير .9

 

 

 :االمتحانات .0

 مة   طتع يا ت  ال ت  خيح ط    عح.
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 :الواجبات والمشاريع .1

 
 ة  خ م ةرق ت ب ثيح.  خ  ز تص  يم

 
 

 :حضور االمتحانات والتقيد بالمواعيد .1

 

 مة   طتع يا ت  ال ت  خيح ط    عح.
 

 

 وعقوبتا: الغش .6

 مة   طتع يا ت  ال ت  خيح ط    عح. .7
 


