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 خطة مادة

 
 

 العمارة والتصميم   الكلية

 التصميم الجرافيكى     التخصص
 الثاني   الفصل الدراسي
 9102/9191 العام الجامعي

 
 

 اسم المادة: وسائل االعالم والرسومات والتصوير والعرض
 
 

 110301233رقم المادة: 

 
 
 

 
 
في هذه المادة، ويجم الةفاظ عليها واالةتفاظ بها لغايات تعطى نسخخخة واةدة مخ خطة المادة لكل طالم مسخخجل 

 استخدامها في المستقبل.
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 معلومات المدرس .1

 م. أمل الدجاني:   اسم المدرس

 B-330:  . رقم المكتم9

 -  :   . رقم الهاتف3

 adajani@meu.edu.jo: . البريد االلكتروني4

 -: . الساعات المكتبية5

 

 مكان وموعد المادة .2

 خ ر12:00-11 00::  . أيام المةاضرة ووقتها0

 ال يوجد:   . مكاخ القاعة9

 B- 207. مختبر المادة )إخ وجد(:3

 

 المصادر والمراجع .3
 : . الكتام المقرر0

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

 9111بيروت  –المؤسسة العربية للدراسات والنشر  –الجرافيك فى االردخ مةمد العامرى : فخ  -*

*- 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 
5. Tufte ،Edward (2006) [1st ed. 2003, 24 pg.]. The Cognitive Style of 
PowerPoint: Pitching Out Corrupts Within  ,Cheshire .(ndالطبعة 9) 
Connecticut: Graphics Press LLC. 05 ,4 صفةات.ISBN 978-0-9613921-6-1. very 
little information per slide ... the text is grossly impoverished .. the PowerPoint 
slide typically shows 40 words ... . 

 المواقع االلكترونية .6
7. www.icograda.comwww.adsoftheworld.co 
8. http://mediame.com/adblogarabia/http://eulda.com/ 
9. http://www.typo.cz/http://www.identity.su/ 
http://woodphoriaky.com/ 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Tufte&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-0-9613921-6-1
http://www.icograda.com/
http://www.icograda.com/
http://mediame.com/adblogarabia/
http://mediame.com/adblogarabia/
http://www.typo.cz/
http://www.typo.cz/
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 : . مراجع أخرى9

Adobe Photoshop Reference  
 

 . وصف المادة:3
 :الوصف المقرر .0

يدرس الطالم في هذا المساق كيف يكوخ مصمم مبدع مخ خالل النظريات العلمية والتطبيقات العلمية 
 والتطبيقات العملية للتصميم واالتصال البصري والتعريف كل ماهو جديد عي عالم التصميم االبداعي 

 
 األهداف: .9
 يفهم الطالم معنى وسائل العرض واالتصال البصري . .0
 تعرف الطالم على أنواع االتصال البصري .ي .9
 مشاريع عملية يطبق الطالم مبادئ االعالم واالتصال البشري مخ خالل .3
 
 نتاجات التعلم للمادة: .4

 
 (Knowledge and Understandingالمعرفة والفهم  )

وإستخدامهافى التصميم (Photoshop- powerpoint )فهم الجوانم المتقدمة في  برنامج  .5
 .والعرض

 مهارة اإلدراك ومةاكاة األفكار واإلنجاز . .6
 فهم أبعاد التصميم وايجابياته وسلبياته الفنية واالتصالية . .7

 (Cognitive Skillsالمهارات المعرفية )
 . لمةتوى األكاديمي للمادة وتةقيق أهدافها بناءاً على إمكاناته العقلية والثقافيةلاستيعام الطالم  .8
 لجوانم العلمية في هذا المجال .أخ يكوخ الطالم ملماً با .2

 أخ يتعرف الطالم على المستجدات العالمية في هذا المجال . .01
 

 (.Practical/ Professional / IT Skills etcالمهارات العملية والمهنية والتقنية إلخ )
 أخ يكوخ الطالم ملماً بالجوانم العملية وقادراً على األداء ببرامج التصميم الجرافيكى . -7
أخ يكوخ الطالم قادراً على اإلبداع في هذا المجال واإلستفادة مخ الخبرات العملية في مجال العمل بمهنة التصميم  -8
. 
 اخ يكوخ الطالم قادراً على معرفة اةتياجات سوق العمل والتميز في هذا المجال.  -2

 جديد في مجال التصميم .تنمية مهارات اإلتصال البصري لدى الطالم والتواصل مع كل ما هو  - 01
 
 (Cognitive Skillsالمهارات الذهنية ) -

اكسام الطالم القدرة على البةث والوصول إلى معلومات التصميم مخ أشكال وعناصر تساعد  -00 .11
 على إنجاح التصميم

 مخرجات التعلم للبرنامج:  . 6
 .توظيف البرمجيات الةديثة فى إخراج التصاميم  -0
 اإلبداعية لتطوير تصاميم جديدة .تطبيق األفكار  -9
 تةليل النواةى الجمالية فى األعمال الفنية والتصميمية . -3
 تقييم األفكار اإلبداعية والتصميمية . -4
 التواصل باألفكار التصميمية والبصرية مع المجتمع . -5
 توظيف المهارات التقنية فى التصاميم والرسومات . -6
 العمل بروح الفريق الواةد . -7
 
 ب تدريس المادةأسالي . 7

 يمكن أن تشمل أساليب التدريس، ولكن ال تقتصر على:
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  المةاضرات. 

 ( عرض اعمال احترافية عن طريق جهاز العرضdata show)  يتم اعطاء المةاضرات داخل
ويقوم الطالم بتنفيذ   -مختبر الةاسوم مخ خالل طرح موضوع المةاضرة، وتنفيذ بعض األمثلة وعرضها

 جزء مخ التماريخ خالل المةاضرة والجزء اآلخر في المنزل.

  .مناقشة وةل المشكالت 
 يام بالعديد مخ التماريخ والتطبيقات.المساق يتم مخ خالل الشرح النظري والتطبيق العملي وذلك مخ خالل الق

  سلسلة مخ التماريخ التي يتم تنفيذها خالل المةاضرة أو تعطى للطلبة . الواجبات الفردية
 كوظائف بيتية.

 .   Adobeمشروع المساق : انتاج تصاميم متعددة مخ خالل استعمال برامج 

  .استخدام المختبر 

  وتةليها . عرضالتجارب الفنية المتميزة 
 أساليب التقويم ووزنها بالنسبة المئوية %: .8
 
 

 الوصف الوزخ تقييم #

 اختبار أول وثانى 41 االختبارات   .0

 اختبار عملي 41 االمتةاخ النهائي   .9

 واجبات منزلية  01 الواجبات   .3

 مشاركات داخل المختبر 01 المشاركة  .4

 011 المجموع

 
 الجدول الزمني لتنفيذ المادة: . 9
 
 

 الموضوع األسبوع
 المرجع في الكتام المقرر

 )الصفةات( 
رقم النتاج 
 التعليمي للمادة

رقم المخرج 
 للبرنامج 

0   مناقشة خطة
 المادة مع الطالم

  نبذة عخ أسس
التصميم الجرافيكى 
 –وعناصره وأهميته 
والتعريف ببعض 

المصطلةات المرتبطة 
 بالتصميم

 9107اساسيات التصميم ومناهجه 
 صقر()اياد 
(0-91) 

2 - 

توضيح ايجابيات توظيف  9
برامج الجرافيك في عملية 

 التصميم والعرض 
http://woodphoriaky.com/ 0 0 

التعرف على برنامج  3
Photoshop  وقوائمه

واهمية استخدامه في 
 التصميم

(workspace) 

Adobe Photoshop 
Reference  

Help  
1-36 

3+0 6+0  

أدوات التعرف على  4
 Photoshopبرنامج 

 وقوائمه 
(workspace) 
 وتطبيق ادواته

Adobe Photoshop 
Reference  

Help  
79-118 

3+0 6+0  
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 التعرف على  5
: Image and color 
basics+ layers+ 

masks  
في برنامج ال 

Photoshopتمريخ+ 

Adobe Photoshop 
Reference  

Help  
217-302 

3+0 6+0  

6 
6 

 اإلمتةاخ االول
+ 

Feedback  
3 4+0  

التعرف على عمليات دمج  7
 الصور وتفريغها 

((selections 
في برنامج ال 
Photoshop 

 +تمريخ

Adobe Photoshop 
Reference  

Help  
348-392 

3 4+0  

 :التعرف على عمليات 8
Drawing and 

painting 
في برنامج ال 
Photoshop 

 +تمريخ

Adobe Photoshop 
Reference  

Help  
595-663 

3 4+0  

 تطبيق وتماريخ مختلفة 2
 عخ البرنامج

+ 
feedback 

Adobe Photoshop 
Reference  

 
3 4+0  

التعرف على برنامج  01
Photoshop  وقوائمه

واهمية استخدامه في 
 التصميم

(workspace) 

Adobe Photoshop 
Reference  

Help  
1-36 

3+0 6+0  

 -التعرف على برنامج  00
powerpoint  وقوائمه

واهمية استخدامه في 
 التصميم والعرض
(workspace) 

The Cognitive Style of 
PowerPoint 

3 4+0  

أدوات التعرف على  09
 -برنامج 

powerpoint وقوائمه 
(workspace) 
 وتطبيق ادواته

The Cognitive Style of 
PowerPoint 

3 4+0  

التعرف على طرق  03
 العرض
powerpointتمريخ+ 

 

Cognitive Style of  The
PowerPoint 

3+0 6+0  

تجهيز كامل االعمال مخ  04
خالل برنامج 
Photoshop 
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تجميع االعمال لعرضها  05
powerpoint 

   

06 
 3 اإلمتةاخ النهائي . 06

4+0 +3 
 

 
 سياسات المادة  .11

 تثبت ةسم تعليمات منح الدرجة العلمية )البكالوريوس والماجستير( / دليل الطالم. -

 يجم توضيةها للطلبة في اللقاء األول.  -

 الةضور:  ةضور الطالم كل المةاضرات كاملة  .0

 التأخير:  ةرماخ مخ درجة الواجم .9
 

 يقوم المراقم بقراءة جدول توزيع المراقبات بشكل دقيق للتأكد مخ:االمتةانات: .0
 موعد االمتةاخ وتاريخه. أ.
 اسم المادة ورقم القاعة االمتةانية. م.
 الطلبة والتنقالت والدمج مع االمتةانات األخرى. توزيع ج.
 

يعلخ مدرس المادة أسخخخخخخخماء الطلبة المسخخخخخخخموح لهم بالتقدم لالمتةاخ على بام القاعة قبل االمتةاخ بربع سخخخخخخخاعة 
 ( المعد مخ دائرة القبول والتسجيل.F136مستخدماً نموذج كشف العالمات الفصلية رقم )

 قبل موعد االمتةاخ بعشرة دقائق. يةضر المراقبوخ إلى قاعة االمتةاخ
 يتفقد المراقبوخ قاعة االمتةاخ قبل دخول الطلبة تفادياً لوجود أّي كتابة على المقاعد أو الةائط.

 ينظم المراقبوخ جلوس الطلبة بشكل يجنّم ةدوث ةاالت الغش.
وزيع أسخخخخخخخئلة االمتةاخ عخ يتأكد المراقبوخ مخ عدم وجود طلبة مةروميخ مخ أداء االمتةاخ النهائي وذلك قبل ت

 طريق قراءة أسماء المةروميخ.
 التأّكد مخ هويات الطلبة الجامعية وفي ةال عدم إبراز الطالم للهوية يتم إبالغ رئيس الجلسة االمتةانية.

 يقوم رئيس الجلسة االمتةانية بطلم نموذج إثبات شخصية للطالم مخ دائرة القبول والتسجيل.
 كتابة االسم والرقم الجامعي قبل البدء باإلجابة عخ أسئلة االمتةاخ.التأكيد على الطلبة 

 يوزع المراقبوخ األسئلة بعد التأكد مخ هويات الطلبة وأسمائهم.
التأكد مخ أخ كافة الطلبة قاموا بتسخخجيل أسخخمائهم والتوقيع على ورقة الةضخخور لالمتةاخ وأخ االسخخم المثبت على 

 الةضور وكذلك على ورقة اإلجابة لالمتةاخ.الهوية هو نفسه المسجل في ورقة 
 ال يجوز اإلجابة على أي أسئلة مخ قبل المراقبيخ.

 يلتزم المراقبوخ طيلة فترة االمتةاخ بالتواجد داخل القاعة ومراعاة عدم ترك قاعة االمتةاخ لمراقم واةد.
الجلسخخة االمتةانيةمع التأكد مخ أخ  يسخخلم المراقبوخ أوراق اإلجابات بعد االنتهاء مخ االمتةاخ مباشخخرة إلى رئيس
 أوراق االمتةاخ كاملة، وأخ العدد يتطابق مع عدد الطلبة الموقعيخ ةضوراً.

يقوم رئيس الجلسة االمتةانيةبتسليم أوراق اإلجاباتإلى عميد الكلية ويتم تعبئة نموذج تقرير جلسة امتةاخ نهائي 
 (.F087رقم )

 
 

 الواجبات والمشاريع: .1
 ت العملية في المواعيد المحددةتسليم الواجبا

 

 ةضور االمتةانات والتقيد بالمواعيد: .1

إةضخخخار الطالم لكافة المسخخختلزمات التي قد يةتاجها في االمتةاخ )أقالم، سلة ةاسخخخبة، ... ال (، ويمنع  .0
 االستعارة مخ الزمالء.

 ال يسمح للطالم دخول قاعة االمتةاخ بعد مرور ربع ساعة مخ وقت االمتةاخ. .9

 ح ألي طالم مغادرة قاعة االمتةاخ قبل مرور نصف وقت االمتةاخ.ال يسم .0
 

 الغش وعقوبته: .6
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 تعريف الغش: هو مةاولة الةصول على العالمات بطريقة غير مشروعة بأي وسيلة كانت ومنها ما يأتي:
 النس  والنقل مخ أةد الطلبة أثناء االمتةاخ. .0
 استعمال بعض الوسائل اآلتية: .9
المكتوبة على قصخاصات ورقية، واألدوات المستخدمة في االمتةاخ، ومالبس الطالم، والمقاعد المواد  أ.

 الدراسية، والجدراخ واألرضية، والجسد.
 المواد المسجلة وتنقل مخ خالل سماعة األذخ أو سماعة البلوتوث. م.
 وجود األجهزة المةمولة مع الطالم. ج.
ل االمتةاخ إما مباشخخرة أو مخ خالل أي وسخخيلة أخرى سخخواء التعاوخ غير مسخخموح مع أةد الطلبة خال .3

 داخل القاعة أو خارجها.
 انتةال شخصية طالم سخر ألداء االمتةاخ بدالً منه سواء مخ داخل الجامعة أو مخ خارجها. .4
 قيام الطالم بكتابة اسم طالم سخر على ورقة االمتةاخ. .5
 االمتةاخ.مةاولة الطالم تسريم األسئلة خارج قاعة  .6
 سرقة مةتويات أةد االمتةانات أو بيعها أوشراؤها. .7
 أي شكل أخر مخ أشكال الغش لم يذكر سابقاً. .8
 

 عقوبة الغش:
 في ةال تم ضبط طالم خالل استخدام أةد الوسائل السابقة ذكرها فإخ اإلجراءات تتم كاآلتي:

 توقيع على ورقة االمتةاخ.سةم المادة المكتوبة أو الوسيلة المستخدمة إخ أمكخ وال أ.
 إبقاء الطالم في قاعة االمتةاخ والطلم منه إكمال االمتةاخ بشكل طبيعي. م.
 يقوم المراقم بتعبئة نموذج "ضبط ةالة غش". ج.
في ةال ضخخبط الطالم في مةاولة للغش مخ خالل النقل أو التعاوخ مع طالم سخر بشخخكل مباشخخر يقوم  د.

 فوري. المراقم بكتابة التقرير بشكل
 إذا تسبم الطالم بأي إرباك في قاعة االمتةاخ يستدعى األمخ الجامعي إلخراجه مخ القاعة. هـ.
 يقوم العميد بتةويل جميع نماذج ضبط ةالة غش إلى لجنة تأديم الطلبة على مستوى الجامعة. و.
 
 

 


