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 خطة مادة
 

 
 العمارة والتصميم   الكلية

 التصميم الجرافيكى     التخصص

 الثاني الفصل الدراسي

 9102/9191    العام الجامعي

 

 

 مقدمه في برامج التصميم الجرافيكىمادة: اسم ال

 

 

 1111111المادة: رقم 
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 معلومات المدرس .1

 د.آيات الفقرا:   اسم المدرس

 B-330:  . رقم المكتب2

 06/4790222     :   . رقم الهاتف3

 aalfakrah@meu.edu.jo: . البريد االلكتروني4

 السبت 1-11: . الساعات المكتبية5

 

 وعد المادةمكان وم .2

 ح ث  10:30- 1:00 : . أيام المحاضرة ووقتها1

 ال يوجد :  . مكان القاعة2

  AB05       . مختبر المادة )إن وجد(:3

 المصادر والمراجع .3

 : الكتاب المقرر. 1

 تحتاج هذه المادة الى شرح وليس الى كتب ولكن يمكن ان يرجع الطالب الى دليل البرنامج المرافق

 2222بيروت  –المؤسسة العربية للدراسات والنشر  –عامرى : فن الجرافيك فى االردن محمد ال -*

*- Aratson, Amy E., : Graphic design basics – Fort Worth : Harcourt Brace 

College Publishers, 1998 

*- Christian Kusters and Emily King :     Restart: new systems in graphic 

design – London : Thames   & Hudson, 2000                                            

                     

 

1. creative Advertising . ideas ant techniques from the world`s best 

campaigns, Mario Pricken, Thames & Hdusom, 2008 

2. A technique for producing Ideas, James Webb Young, McGraw-Hill, 

2003 

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

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

 المواقع االلكترونية   .5

6. www.icograda.com                                   www.adsoftheworld.co 

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

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

   http://woodphoriaky.com/ 

9.  

 

http://www.icograda.com/
http://www.adsoftheworld.co/
http://mediame.com/adblogarabia/
http://eulda.com/
http://www.typo.cz/
http://www.identity.su/
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 : مراجع أخرى. 2

Adobe Photoshop Reference  

Adobe Illustrator Reference   

 

 

 المادة:وصف  . 4

 :وصف المقررال .1

مقدمه تعريفيه بأهم وظائف و استخدامات برامج التصميم الجرافيكى ) أدوبى فوتوشوب ، و أدوبى 

 .لتلك البرامجاليستريوتر(. يتدرب الطالب على استخدام القوائم واألدوات األساسية 

 

 األهداف: .2

 ف الطالب على المبادىء األساسية للتصميم الجرافيكى .يتعر .1

 يكتسب الطالب بعض المهارات اليدوية التشكيلية للتصميم قبل معالجته رقمياً . .2

 تمكين الطالب من استخدام البرامج الرقمية كأداة أساسية في تنفيذ التصميم . .3

 عناصر التصميم وطرق توظيفها بشكل ناجح فى العمل الفنى  تنمية قدرة الطالب على استخدام .4

يكتسب الطالب القدرة على التصميم بتوظيف البرامج الجرافيكية إلنتاج تصميمات جرافيكية ترتكز على  .5

 أبعاد فنية واتصالية .

 

 :للمادة نتاجات التعلم .6

 

 (Knowledge and Understandingالمعرفة والفهم  )

 وإستخدامها فى التصميم . (Photoshop – Illustrator )مة في  برنامج فهم الجوانب المتقد .7

 مهارة اإلدراك ومحاكاة األفكار واإلنجاز . .8

 فهم أبعاد التصميم وايجابياته وسلبياته الفنية واالتصالية . .9

 (Cognitive Skillsالمهارات المعرفية )

 . بناءاً على إمكاناته العقلية والثقافية لمحتوى األكاديمي للمادة وتحقيق أهدافهالاستيعاب الطالب  .01

 أن يكون الطالب ملماً بالجوانب العلمية في هذا المجال . .11

 أن يتعرف الطالب على المستجدات العالمية في هذا المجال . .12

 

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

7-  ً  بالجوانب العملية وقادراً على األداء ببرامج التصميم الجرافيكى . أن يكون الطالب ملما

 أن يكون الطالب قادراً على اإلبداع في هذا المجال و اإلستفادة من الخبرات العملية في مجال العمل بمهنة التصميم  -8

 ان يكون الطالب قادراً على معرفة احتياجات سوق العمل والتميز في هذا المجال.  -9

 تنمية مهارات اإلتصال البصري لدى الطالب والتواصل مع كل ما هو جديد في مجال التصميم . - 12

 

 (Cognitive Skillsالمهارات الذهنية ) -

اكساب الطالب القدرة على البحث والوصول إلى معلومات التصميم من أشكال وعناصر تساعد على إنجاح  -1

 التصميم

 مخرجات التعلم للبرنامج:  . 6

 وظيف البرمجيات الحديثة فى إخراج التصاميم الجرافيكية .ت -1

 تطبيق األفكار اإلبداعية لتطوير تصاميم جديدة . -2
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 تحليل النواحى الجمالية فى األعمال الفنية والتصميمية . -3

 تقييم األفكار اإلبداعية والتصميمية . -4

 التواصل باألفكار التصميمية والبصرية مع المجتمع . -5

 لتقنية فى التصاميم والرسومات .توظيف المهارات ا -6

 العمل بروح الفريق الواحد . -7

 

 أساليب تدريس المادة . 7

 يمكن أن تشمل أساليب التدريس، ولكن ال تقتصر على:

 المحاضرات. 

 ( عرض اعمال احترافية عن طريق جهاز العرضdata show)   يتم اعطاء المحاضرات داخل

ويقوم الطالب   -رة، وتنفيذ بعض األمثلة وعرضهامختبر الحاسوب من خالل طرح موضوع المحاض

 بتنفيذ جزء من التمارين خالل المحاضرة والجزء اآلخر في المنزل.

 .مناقشة وحل المشكالت 

المساق يتم من خالل الشرح النظري والتطبيق العملي وذلك من خالل القيام بالعديد من التمارين 

 والتطبيقات.

 تمارين التي يتم تنفيذها خالل المحاضرة أو تعطى للطلبة كوظائف سلسلة من ال :الواجبات الفردية

 بيتية.

 .   Adobeمشروع المساق : انتاج تصاميم متعددة من خالل استعمال برامج 

 .استخدام المختبر 

 وتحليها . التجارب الفنية المتميزة عرض 

 :% بالنسبة المئوية ووزنها أساليب التقويم .8

 

 

 الوصف الوزن تقييم #

 اختبار أول وثانى 42 االختبارات   .1

 اختبار عملي 42 االمتحان النهائي   .2

 واجبات منزلية  12 الواجبات   .3

 مشاركات داخل المختبر 12 المشاركة  .4

 122 المجموع

 

 لتنفيذ المادة: الزمني الجدول . 9

 

 

 الموضوع األسبوع
 المرجع في الكتاب المقرر

 ( )الصفحات

رقم النتاج 

 مادةلل التعليمي

رقم المخرج 

 للبرنامج 

1   مناقشة خطة

المادة مع 

 الطالب

  نبذة عن أسس

التصميم 

الجرافيكى 

 2217اساسيات التصميم ومناهجه 

 )اياد صقر(

(1-22) 

9 - 
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وعناصره 

 –وأهميته 

والتعريف 

ببعض 

المصطلحات 

المرتبطة 

 بالتصميم

توضيح ايجابيات توظيف  2

برامج الجرافيك في عملية 

عرض ع مالتصميم، 

لألشكال الفنية لبعض 

التصميمات الجرافيكية 

 –" ملصق المطبوعة 

 -غالف كتاب أو مجلة 

إعالن  -إعالنات طرق 

تغليف  –شعار  –صحفي 

وسائل  –مطوية  –

 إيضاح .... إلخ

  

http://woodphoriaky.com/ 
1 1 

التعرف على برنامج  3

Illustrator  وأدواته

 وقوائمه

(workspace)  

Adobe Illustrator 

Reference  

Help  

42-65 

1 1 

التعرف على أدوات  4

 Illustratorبرنامج 

 بشكل مفصل 

 +تمرينوالتطبيق

Adobe Illustrator  

Reference  

Help  

95-75 

3+1 6+1  

 الرسم التعرف على أدوات 5

 Illustratorببرنامج 

 بشكل مفصل 

 والتطبيق+تمرين

Adobe Illustrator  

Reference  

Help  

168-128 

3+1 6+1 

6 

6 

 اإلمتحان األول

+ 

Feedback  

3 4+1  

التعرف على قوائم االلوان  7

 Illustratorببرنامج 

بشكل مفصل والتطبيق 

 العملي عليها

 +تمرين

Adobe Illustrator  

Reference  

Help  

209-254 

3+1 6+1  

 التعرف على كيفية  8

Import, export, 

and save 

Adobe Illustrator 

Reference  

Help  

3+1 6+1  
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 في برنامج ال

Illustrator تمرين+ 

391-424 

التعرف على برنامج  9

Photoshop  وقوائمه

واهمية استخدامه في 

 التصميم

(workspace)  

Adobe Photoshop 

Reference  

Help  

1-36 

3+1 6+1  

أدوات التعرف على  12

 Photoshopبرنامج 

 وقوائمه 

(workspace)  

 وتطبيق ادواته

Adobe Photoshop 

Reference  

Help  

79-118 

3+1 6+1  

 التعرف على  11

: Image and color 

basics+ layers+ 

masks  

في برنامج ال 

Photoshopتمرين+ 

Adobe Photoshop 

Reference  

Help  

217-302 

3+1 6+1  

12 

12 

 اإلمتحان الثاني

+ 

Feedback  

3 4+1  

يات دمج التعرف على عمل 13

 الصور وتفريغها 

((selections  

في برنامج ال 

Photoshop 

 +تمرين

Adobe Photoshop 

Reference  

Help  

348-392 

3 4+1  

 :التعرف على عمليات 14

Drawing and 

painting 

في برنامج ال 

Photoshop 

 +تمرين

Adobe Photoshop 

Reference  

Help  

595-663 

3 4+1  

15 

 تلفةتطبيق وتمارين مخ

 عن البرنامجين

+ 

feedback 

Adobe Photoshop 

Reference  

+ 

Adobe Illustrator 

Reference  

 

3 4+1  

16 
 3 اإلمتحان النهائي . 16

4+1 +3 
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 سياسات المادة  .01

 .دليل الطالب والماجستير( / العلمية )البكالوريوس حسب تعليمات منح الدرجةتثبت  -

  .ليجب توضيحها للطلبة في اللقاء األو -

 حضور الطالب كل المحاضرات كاملة   الحضور: .0

 حرمان من درجة الواجب  التأخير: .9

 

 يقوم المراقب بقراءة جدول توزيع المراقبات بشكل دقيق للتأكد من:  االمتحانات: .0

 موعد االمتحان وتاريخه. أ.

 اسم المادة ورقم القاعة االمتحانية. ب.

 تحانات األخرى.توزيع الطلبة والتنقالت والدمج مع االم ج.

 

يعلن مدرس المادة أسمماء الطلبمة المسمموح لهمم بالتقمدم لالمتحمان علمى بماب القاعمة قبمل االمتحمان بربمع 

 ( المعد من دائرة القبول والتسجيل.F136ساعة مستخدماً نموذج كشف العالمات 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 حاالت الغش.

يتأكممد المراقبممون مممن عممدم وجممود طلبممة محممرومين مممن أداء االمتحممان النهممائي وذلممك قبممل توزيممع أسممئلة 

 ة أسماء المحرومين.االمتحان عن طريق قراء

التأّكممد مممن هويممات الطلبممة الجامعيممة وفممي حممال عممدم إبممراز الطالممب للهويممة يممتم إبممال  رئمميس الجلسممة 

 االمتحانية.

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

 ء باإلجابة عن أسئلة االمتحان.التأكيد على الطلبة كتابة االسم والرقم الجامعي قبل البد

 يوزع المراقبون األسئلة بعد التأكد من هويات الطلبة وأسمائهم.

التأكممد مممن أن كافممة الطلبممة قمماموا بتسممجيل أسمممائهم والتوقيممع علممى ورقممة الحضممور لالمتحممان وأن االسممم 

 حان.المثبت على الهوية هو نفسه المسجل في ورقة الحضور وكذلك على ورقة اإلجابة لالمت

 ال يجوز اإلجابة على أي أسئلة من قبل المراقبين.

يلتزم المراقبون طيلة فترة االمتحان بالتواجد داخمل القاعمة ومراعماة عمدم تمرك قاعمة االمتحمان لمراقمب 

 واحد.

يسلم المراقبمون أوراق اإلجابمات بعمد االنتهماء ممن االمتحمان مباشمرة إلمى رئميس الجلسمة االمتحانيمة ممع 

 أوراق االمتحان كاملة، وأن العدد يتطابق مع عدد الطلبة الموقعين حضوراً.التأكد من أن 

يقوم رئيس الجلسة االمتحانية بتسليم أوراق اإلجابات إلى عميد الكلية ويتم تعبئة نموذج تقرير 

 (.F087جلسة امتحان نهائي رقم )

 

 

 الواجبات والمشاريع: .1

 تسليم الواجبات العملية في المواعيد المحددة

 

 ضور االمتحانات والتقيد بالمواعيد:ح .1

إحضار الطالب لكافة المستلزمات التي قد يحتاجها في االمتحان )أقالم، آلة حاسبة، ... الخ(،  .0

 ويمنع االستعارة من الزمالء.

 ال يسمح للطالب دخول قاعة االمتحان بعد مرور ربع ساعة من وقت االمتحان. .9
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 قبل مرور نصف وقت االمتحان.ال يسمح ألي طالب مغادرة قاعة االمتحان  .0

 

 وعقوبته: الغش .6

تعريف الغش: هو محاولة الحصول على العالمات بطريقة غير مشروعة بأي وسيلة كانمت ومنهما مما 

 يأتي:

 النسخ والنقل من أحد الطلبة أثناء االمتحان. .1

 استعمال بعض الوسائل اآلتية: .2

لمسممتخدمة فممي االمتحممان، ومالبممس المممواد المكتوبممة علممى قصاصممات ورقيممة، واألدوات ا أ.

 الطالب، والمقاعد الدراسية، والجدران واألرضية، والجسد.

 المواد المسجلة وتنقل من خالل سماعة األذن أو سماعة البلوتوث. ب.

 وجود األجهزة المحمولة مع الطالب. ج.

وسميلة أخمرى التعاون غير مسموح مع أحد الطلبة خمالل االمتحمان إمما مباشمرة أو ممن خمالل أي  .3

 سواء داخل القاعة أو خارجها.

 انتحال شخصية طالب آخر ألداء االمتحان بدالً منه سواء من داخل الجامعة أو من خارجها. .4

 قيام الطالب بكتابة اسم طالب آخر على ورقة االمتحان. .5

 محاولة الطالب تسريب األسئلة خارج قاعة االمتحان. .6

 نات أو بيعها أو شراؤها.سرقة محتويات أحد االمتحا .7

 أي شكل أخر من أشكال الغش لم يذكر سابقاً. .8

 

 عقوبة الغش:

 في حال تم ضبط طالب خالل استخدام أحد الوسائل السابقة ذكرها فإن اإلجراءات تتم كاآلتي:

 سحب المادة المكتوبة أو الوسيلة المستخدمة إن أمكن والتوقيع على ورقة االمتحان. أ.

 طالب في قاعة االمتحان والطلب منه إكمال االمتحان بشكل طبيعي.إبقاء ال ب.

 يقوم المراقب بتعبئة نموذج "ضبط حالة غش". ج.

في حال ضبط الطالب في محاولة للغش من خالل النقل أو التعاون مع طالب آخر بشكل مباشر  د.

 يقوم المراقب بكتابة التقرير بشكل فوري.

 في قاعة االمتحان يستدعى األمن الجامعي إلخراجه من القاعة. إذا تسبب الطالب بأي إرباك هـ.

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

 الجامعة.

 

 


