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ة  -2013  رقم الخطة الدراس
2014 

خ االعتماد ة 2013\7\25  تار  28  عدد المواد الدراس
  

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -  3  علم الجمال 405141

الفن في العصور الوسطى  – الفن عند العرب - تعرف الفن عند ارسطو  –يدرس الطالب في هذا المساق (معنى الفن) عند اليونان 
ما يدرس (العمل الفني) عناصره  – ناؤه  ––الفن في العصور الحديثة .  ة للعمل الفني  –و النس ان والزمان  مادة العمل  –الم

فة الشيء واستعماله  –التعبير  –الفني  ا الجمال بوظ   نظرات الجمال .  –ارت
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  المعتمدةالساعات   اسم المادة الدراس
عاد 405111 م الثنائي والثالثي األ   -  3  أسس التصم

م تستخدم فيها  ة وٕانتاج أعمال تصم نات فّن اغة تكو ة ص ف تعرف الطالب على  عاد ، و ة األ ة والثالث ال الثنائ التعرف على األش
عاد من خالل تطبي علم المن ل الثالثي األ ل الثنائي والش   ظور الهندسي. الش

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -  3  المدخل إلى الرسم 405142

طة  س ال ال ًة من األش عة الصامتة بدا يتعرف الطالب في هذا المساق أنواع األقالم الرصاص وتأثيراتها المختلفة من خالل رسم الطب
ّعب والمخرو والكر  ذلك إدراك الظل والنور والملمس والكتلة والفراغ من مثل الم ة الفخارة ذات المالمس المختلفة و ة ورسم اآلن

اته .   خالل التعامل مع النسب واستخدام اللون في هذه الرسومات ومعرفة خصائص اللون واستخداماته وتقن
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
قاتها 405112  405242 3  نظرة اللون وتطب

تعرف  ة واألثر النفسي لأللوان ، و ة الرؤ يف تتم عمل يتعرف الطالب في هذا المساق على األلوان ، دائرة اللون  وخصائص اللون و
قوم الطالب بتنفيذها ت ضًا على نظرات األلوان ، والجانب العملي يتكون من مجموعة من المشارع التي  قًا لما يتعّلموهأ   طب

  في المحاضرة .
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
 405111 3  المنظور الوصفي 405113

  يتعرف الطالب على المنظور العام ومنظور النقطة والنقطتين واالسقا
ة  رقم المادة   بالمتطلب السا  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ك 405221 م الجراف  405112 3  تارخ تصم

ة رسوم الكهوف ، ثم تتّع آثار الحضارات في مسيرة اآلداء الفني (آداء  يدرس الطالب تارخ مسيرة اإلنسان عبر العصور منذ بدا
ك للقطعة الواحدة وصوًال إلى اإلنتاج ا ًة من الجراف ائي) ، بدا م ائي / آداء فوتو م ة .يدو / آداء  اعة اإلنتاج الط   لكمي 

  
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ك 405222 م الجراف ا تصم  405112 3  تكنولوج

ة للحصول على  اعة الفن اعة ومراحل تطورها ، وفهم طرق الط ك المختلفة إضافة إلى أساليب الط قوم الطالب بدراسة خامات الجراف
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ارز ، سطح غائر ، وسطح مستٍو ) ، نس اعة ( من سطح  تعرف على أنواع الط اعة ، و ة ، وهي الجانب النظر للط اعة فن خة ط
اعة وأنواعها وخاماتها ونظراتها . اعي وماكينات الط   اإلضافة إلى طرق فصل األلوان وأنواع الورق الط

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ك 405231 م جراف أداة تصم   -  3  الحاسوب 

د على  ة المختلفة من خالل تمارن تؤّ ات الفن ي المستخدمة في العمل م الجراف يتعرف الطالب في هذا المساق على برامج التصم
ة المتع ار اإلبداع  – Illustrator – Indesignددة : فهم الطالب لألدوات والوسائل المختلفة التي تساعده على تطبي األف

Photoshop . وغيرها  
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
 405222 3 1التايبو غرافي  405322

ة م نات تصم ة داخل تكو يل ة وعالقاتها التش ة والالتين ًا  تحتو هذه المادة على دراسة متعّمقة لتشرح الحروف العر مبتكرة يدو
الكمبيوتر .   و
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ر الفوتوغرافي الرقمي 405225  405231 3  التصو

م  ن وأوجه التصم الكاميرا والتكو م  ر الفوتوغرافي الرقمي والتح ات التصو اها الصورة وفهم معن –يدرس الطالب في هذا المساق تقن
ار الموضوعات المصورة . –   اخت

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
صر  405224  405112 3  نظرات االتصال ال

صر واسس استخدامها وتاثيرها على المتلقي   التعرف علي نظرات االتصال ال
ة  رقم المادة   لمتطلب السابا  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
س  405332  405231 3 1مبيوتر جراف

م  ل عملي من خالل تصم ش م  م وتطبي هذه الق م وعناصر تصم ه من ق ما ف ي  م الجراف يدرس الطالب مفهوم التصم
Campaign وستر وٕاعالن مجلة وٕاعالن طر ، لمنتج ما سواء أ رت  شخصي و م شعار و املة ، بتصم ة  كان منتج حملة إعالن

ة وتطبي هذا من خالل مشارع  يل م التش ما يتناسب مع الق م  ل تصم ر أو خدمي أو منشأة ، لتحقي أفضل ش استهالكي أو ف
ة المختلفة . ل الذ يدعم الطالب في البرامج الجراف الش   على مدار الفصل 

ة  رقم المادة   بالمتطلب السا  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ك 405333 م الجراف ة لتصم ة الرقم ح  405231 3  الرسوم التوض

ة ومد عالقتها  ح ة ومد أهميتها في الصحف والمجالت التوض ة الرقم ح يتعرف الطالب في هذه المادة ما هي الرسوم التوض
ة ومضمونه ح ذلك أهداف الرسوم التوض توب من حيث العالقة بين النص والصورة و   ا .النص الم

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
 405223 3  النشر اإللكتروني 405334

 . النشر التقليد (المطبوع) الذ درسه في مساقات أخر اته ومقارنته  يتعرف الطالب في هذا المساق على النشر اإللكتروني بتقن
وغيرها  CD-ROM) والنشر على األقراص المدمجة eBook (PDFللنشر اإللكتروني مثل  يدرس الطالب الوسائل والطرق المختلفة



 
Al-Zaytoonah University of Jordan 

   

  
  
  
  

ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع     
ة  ي –الوصف المختصر للمواد الدراس م الجراف ة في قسم: التصم  QF04/0409-1.0  إجراءات تنفيذ مهام لجنة الخطة الدراس

 

QF04/0409– page 3/5 

  من الوسائل .
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  405222  3  تقنيات الطباعة  405344

مة اعة الحديثة والقد ات الط   مناقشة تقن
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ك 405314 الحاسوب / جراف عاد  يل الثالثي األ  405332 3  التش

م  مهما يتعرف الطالب في هذا المساق على مفهوم التصم ما يدرس العالقة بين الكتلة والفراغ وق قاته المختلفة ،  عاد وتطب الثالثي األ
مات  م في تصم ة من خالل توظيف عناصر وأسسس التصم عاد إبداع ة األ ستكشف الطالب عالقات ثالث ة ، و ف ة والوظ الجمال

مات مجسمة ات وطرق تنفيذ تصم ما يدرس الطالب تقن ة ،  ال ة وخ   حسب القواعد والرسومات المنظورة . واقع
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
م 405315 ا التصم ولوج  405224 3  منهج وس

ة والجشتالت ( م (المدارس السلو التصم  ) ، مدرسةGestaltيدرس الطالب في هذا المساق مدارس علم النفس المعاصر ، وعالقتها 
ة  مات الجراف التحليل النفسي) ، والتأكيد على نظرات اإلدراك واالتصال النفسي ، وما يترّتب عليها من أثاٍر في بناء التصم

عّم قدرة الطالب على فهم ما يؤثر ة ، مما  ة منها أو الخارج   المختلفة الداخل
م الذ يتعامل  ل النهائي للتصم ر مفهوم النقد في المستهلك والمتلقي ، وفي الش هدف هذا المساق إلى تطو مع األشخاص . و

ة  ة لألمثلة الواقع م من خالل الدراسة الواف ات التصم ة ، وٕالى دراسة منهج م ة في تطبي المعايير والحلول التصم الذاتي والموضوع
ات الجديدة . عاد المنهج ة التي توضح ا   واالفتراض

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
م اإلعالن 405435  405332 3  تصم

صرة  ة واإلعالن واالتصاالت ال ات التي يتطلب عملها أعمال الدعا ة والشر م دراسة ألهم المؤسسات العالم يهدف المساق إلى تقد
ة ا ة والنم ونوع هدف إلى التدّرب على دراسة أساليب تميز الهو ة واإلعالن ، وعلى المختلفة ، و م الدعا ج من خالل تصام لترو

ة وتحديد  ج المختلفة ، وعلى تحديد التكلفة االقتصاد ار الز والشعار ، ودراسة أساليب العرض ، وأساليب الترو دراسة طرق اخت
  الخامة .

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
م التغل 405425  405314 3  يفتصم

ة  ة واالعالن ق الها واحجامها و خصائص العبوات التسو م العبوات على اختالف انواعها واش ة تصم   يدرس الطالب مراحل وال
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
الحاسوب 405436 ة   405314 3  المدخل إلى الرسوم المتحر

عة يدرس الطالب  ة القائمة عليها مثل قوانين الطب ة ، واألسس والقوانين والنظرات العلم رة الرسوم المتحر في هذا المساق ف
ا هذا الفن ، من  درس الطالب أساليب الرسم والتحرك وتكنولوج ة ، و يل السينما والفنون التش علم وفنون أخر  طة  والنظرات المرت

استخدام الح برامج خالل التمارن و فها في اإلعالنات  Flashاسوب  عض العناصر عند توظ طّب ما درسه في تحرك  ما   ،
  وصفحات اإلنترنت .
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ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
س  405437  405332 3 2مبيوتر جراف

م الم الطالب من برامج التصم م المتحرك، حيث يتعرف الطالب على البرامج يناقش هذا المساق االنتقال  طبوع الى برامج التصم
م (   ) مثل: مقدمة برنامج أو فيلم، فاصل اعالني، شعار متحرك...animationالمستخدمة في تصم

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ك 405451 م الجراف ة في تصم ات ميدان  405435 3  تدر

مة الوقت وسرعة  اشر لتقدير ق ل م ش يتم إرسال الطالب إلى المؤسسات المختلفة في مجال التخصص الكتساب المهارات والخبرات 
سوق العمل . اشر  ة في أماكن العمل ، واالحتكاك الم   اآلداء ودقة التنفيذ من خالل الممارسة الفعل

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  معتمدةالساعات ال  اسم المادة الدراس
ة 405438 م صفحات المواقع اإللكترون  405436 3  تصم

حتو  امل  م موقع إلكتروني  التطبي العملي بتصم قوم الطالب  ة، و م المواقع االلكترون يتعرف الطالب على اسس و قواعد تصم
ة مع مراعاة االبتكار و تحقي االهداف ة. على نصوص و صور و رسومات جراف   المطلو

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -  6  حث ومشروع تخرج 405452

قدم فيها الطالب قدراته وٕابداعاته في المجاالت  ة لدراسة الطالب خالل أرع سنوات  حث ومشروع التخرج هو المحصلة النهائ
اعة والفيديو  م والط أسلوب فني وعلمي .المختلفة : (التصم ة واإلعالن) في مشروع نهائي و   والرسوم المتحر

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -  3  الخ العري 405263

لنسخ ومشتقاته) ، يدرس الطالب تارخ الخ العري ونظراته ، ثم دراسة قواعد الخطو الجافة (الكوفي ومشتقاته) والخطو اللينة (ا
ة . ة الالتين ضًا دراسة الكتا ة وأ ة العر استخدام حروف الكتا ة  الت فن   وعمل تش

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
اعة 405262   -  3  المدخل إلى الحفر والط

اعة الغ رن) من خالل تمارن تساعده على فهم يدرس الطالب في هذا المساق طرق وأنواع الحفر والط ارزة والنافذة (سلك س ائرة وال
لِّ نوٍع من هذه األنواع . ة في  اع   األسس والقواعد الط

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -  3  تارخ الفن العالمي 405243

عد عصر النهضة وف ة يدرس هذا المساق فنون ما  نون الغرب في العصر الحديث ، وللتعرف على مالمح وخصائص المدارس الفن
ة الخاصة بهذه المدارس ، وأسماء الفنانين والتعرف إلى أهم  الحديثة وحتى العصر الحالي ، والتعرف إلى الطرق واألساليب الفن

يلي من مدرسة إلى أخر ، ومن أعمالهم وأشهرها ، وأهم خصائص هذه األعمال ، وتتّع التسلسل التارخي ومرا حل التحّول التش
ة . ة واالقتصاد ة والدين اس ة والس ين العوامل الثقاف ة إلى أخر ، مع الر بينها و   حق

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ك 405364 م الجراف ع خاصة في تصم   -  3  مواض
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ك منذ يتعرف الطالب على ال عض  1890تسلسل الزمني التارخي الحديث لتطور فن الجراف الى الوقت الحاضر، اضافة الى 
ضا  م الشعارات، التغليف، فن البوستر، االعالن... و ا ات في تصم ذلك اساس المصمم المعاصر، و  ار الخاصة  م و االف المفاه

ك. عض المصممين اللذين اثروا على فن الجراف   نبذه عن 
  

اعتمدت من قبل 
س القسم   رئ

خ    تار
  االعتماد

  
  
 


