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 رقم الخطة الدراسية التصميم الجرافيكي القسم العمارة والتصميم الكلية
 41/44/4142 تاريخ االعتماد 41 عدد المواد الدراسية (1)

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

  العلمي البحثمتقدمة في مناهج  3 1002711

لب لمرحلة الدراسات العليا في تخصص التصميم الجرافيكي من خالل تعرفهم على أساسيات البحث العلمي اعداد الطاتناقش المادة 

الموجه نحو انتاج معرفي يمكن الطلبه من عمل االبحاث. سيتعلم الطالب كيفية تحديد مشكلة البحث ،بناء الفرضيات ، استعراض 

يهتم المساق ايضاً بمهارات اكاديميه اخرى  كاخذ المالحظات ، التنقيح ،  البحوث ذات الصله ، وكذلك جمع وتحليل البيانات . كما

 توثيق البحث وكذلك استخدام المكتبه في الدراسات العليا .

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

  عالجات بصرية  بإستخدام الحاسوبم 3 1002731

ب الطالب مهارات المرحله المتقدمه من التصميم بالحاسوب على البرمجيات االساسية الرئيسية في التصميم اكتساتناقش المادة 

الفنية ة الجوانب العلمية وومراعا في عمل التصميمات المختلفة Photoshop – Illustrator - InDesignالجرافيكي وهي 

 ثنائي وثالثي االبعاد يمللتصميم . كذلك االستخدامات المتقدمه  في برمجيات التصم

 

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

  المتقدمةالمؤثرات البصرية  3 1002725

الدراسه المتعمقه للعناصر البصرية االساسية وتوظيفها في انتاج مؤثر بصري من خالل حساب المتغيرات الرياضية تناقش المادة 

 ابت او المتحرك من حيث الحجم والموضع واللون ، لالستخدامات الطباعيه المختلفة والتلفزيونيه والسينمائية .سواء الث

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

  لتصميم الجرافيكي المتقدماطرق  3 1002723

التصميم الجرافيكي العلميه والفلسفية وكذلك تقنيات واساليب وطرق فنون دراسة اهم خصائص ومميزات فنون تناقش المادة 

الى دراسة باإلضافة  التصميم وامكانية اكتشاف تقنيات حديثه وطرق واساليب ابداعيه اخرى تساهم في تطوير فنون الجرافيك.

من الفنون البدائيه قديماً وانتهاء بفنون القرن  نظريات تاريخ الفن واهم موضوعاته نظرياً وتطبيقياً من خالل الزمان والمكان بداية

العشرين من خالل دراسه تحليلية ومقارنه بين االعمال الفنية في المجاالت المختلفة. ويقدم الطالب في نهاية الفصل تقريرا شامال 

 قدمه خالل الفصل من التجارب . حول ما

 

 

ةاسم المادة الدراسي عدد الساعات المعتمدة رقم المادة  المتطلب السابق 

  راسات نقدية وجمالية متقدمة باللغة االنجليزيةد 3 1002741

ما يتعرض التعريف بالفكر المتصل بنظريات االبداع والتذوق من خالل دراسه وتحليل اهم االبحاث في هذا العلم كتناقش المادة 

ميم من خالل ودراسة المفاهيم النقديه ودورها في فهم التص الهم االتجاهات الفلسفيه وتطبيقاتها في دراسه عملية االبداع والتذوق

، والتي أسهمت في النظريات الجمالية والفنية، التي لها تأثير واضح على الممارسات النقدية االحترافيةالمارسات النقدية المعاصرة و

تها للفن وتطورهتأسيس النظريات والمفاهيم النقدية السائدة، وذلك من خالل الممارسات النقدية ورعاي  

 

  



 
  االبداع في التصميم

Design in Innovation            

 
 

 جامعة الزيتونة األردنية 
Al-Zaytoonah University of Jordan 

صميمكلية العمارة والت  
Faculty of Architecture and Design 

        
 

 
 " عراقة وجودة"

Tradition and Quality"" 

 QF01/0409-3.0  قسم التصميم الجرافيكي / تحديثهاالخطة الدراسية و  إعدادإجراءات  - الوصف المختصر للمواد الدراسية

 

QF01/0409– page 2/3 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

  سلوك المستهلكفي  نظريا ت متقدمة 3 1002712

مناهج التصميم وسيكولوجيته من خالل تعرف الطالب على اهمية علم النفس وتاريخه ومنهاهجه وميادينه وفروعه تناقش المادة 

 على معرفته االسس النفسيه لالبداع الفني وتفسيره وتطبيقاته في التصميم  ومدارسه فضالً 

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

  موضوعات متخصصة  3 1002713

معلومة في الكتب والمراجع األجنبية تناقش المادة تطوير مهارات البحث العلمي عند الطالب باللغة اإلنجليزية من خالل البحث عن ال

وكيفية الوصول للمعلومات وتوثيقها بشكل علمي باإلضافة الى مناقشات داخل المحاضرات بالمصطلحات اإلنجليزية لتخصص 

 التصميم الجرافيكي.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

  لمرئي للمعلوماتتقنيات التواصل ا 3 1002734

التعريف بمفاهيم االتصاالت المرئية من خالل دراسة التصميم االتصالي الكساب الدراس مهارات التصميم وكيفية  تناقش المادة

فهم مبادئ تصميم  معالجة العمل الفني من خالل االسس المنهجيه والعالقه بين النظرية والتطبيق في التصميم االتصالي المرئي و

ات المصورة، وطرق تحويل البيانات المعقدة إلى معلومات بصرية واضحة ومعبرة. باإلضافة إلى التعرف على التقنيات المعلوم

الالزمة لبناء نماذج مرئية، وتصميم اإلنفوجرافيك وكذلك تسليط الضوء على الشروط الواجب توفرها في التصميم المرئي 

 .للمعلومات إلظهارها بصورة قوية وواضحة

 

 السابق المتطلب الدراسية المادة اسم المعتمدة الساعات عدد المادة رقم

  المتقدمالتصميم الجرافيكي واالخراج الصحفي  3 1002733

تناقش المادة اكساب الطالب خبرة عملية في التصميم الصحفي بمدارسه المختلفة والدراسة المتقدمه للعناصر التيابوغرافية 

والقوالب الصحفيه المطبوعه وااللكترونيه . وتنمية المراحل االبداعيه في التصميم الصحفي وفهم  واستخداماتها وفهم االشكال

 المراحل التطبيقيه في التصميم والطباعه الصحفية .

 

 السابق المتطلب الدراسية المادة اسم المعتمدة الساعات عدد المادة رقم

  الحمالت االعالنية 3 1002732

نب العلمية والفنية لتخطيط الحمالت االعالنية ودراسه متعمقه في مفهوم االعالن وصفاته وانواعه ووظائفه تناقش المادة الجوا

ومجاالته وتقسيماته حسب الوسيلة االعالنية وحسب نوع المعلن للجمهور وكذلك اهدافه والفرق بين االعالن واالعالم ودراسة 

 هم التأثيرات االقتصادية واالجتماعيه لالعالن .العوامل التي تساعد على تطور االعالن وتقدمه وف

 

 السابق المتطلب الدراسية المادة اسم المعتمدة الساعات عدد المادة رقم

   التسويق االبتكاري 3 1002730

وتسويق  تناقش المادة أهمية الفكرة وتكامل االتصاالت التسويقية واستراتيجيات التسويق المعاصرة مثل تسويق المحتوى التفاعلي

الغوريال )الوحشي( وتسويق الضجة وتسويق الفيروسي ... كما تناقش عالقة التسويق باالتصال واالعالن والتصميم الجرافيكي من 

 حيث ان التصميم الجرافيكي جزء من المزيج الترويجي الذي بدوره جزء من المزيج التسويقي
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 السابق المتطلب راسيةالد المادة اسم المعتمدة الساعات عدد المادة رقم

  التقنيات المتقدمة في التصميم الجرافيكي 3 1002743

تناقش المادة موضوعات متنوعة في تخصص التصميم الجرافيكي كالهولجرام وتصميم التطبيقات ومواقع التواصل االجتماعي كما 

 موضوعات أخرى معاصرة في التخصص تستعرض موضوعات مثل التايبوغرافي والتغليف والرسوم التوضيحية باإلضافة الى 

 

 السابق المتطلب الدراسية المادة اسم المعتمدة الساعات عدد المادة رقم

  تقنيات الطباعة المتقدمة 3 1002744

ق تنفيذها وطر تناقش المادة اساليب وتقنيات الطباعه الحديثه بأنواعها المختلفة التقليدية والرقميه االلكترونية ثنائية وثالثية االبعاد

 وخاماتها واستخداماتها الحديثة

 

 السابق المتطلب الدراسية المادة اسم المعتمدة الساعات عدد المادة رقم

  صناعة الصورة  3 1002722

تناقش المادة مهارات الخدع السينمائية والمؤثرات البصرية والمؤثرات الصوتية باإلضافة الى اساسيات اإلخراج التلفزيوني مثل 

عالنات والتقارير والبرامج  والمقابالت كما تناقش التقنيات الحديثة في عالم التصوير و زوايا الكاميرات ومعالجة وسحب اللون اال

  After effect – final cutمن خالل برامج المونتاج والمؤثرات البصرية مثل  

 

 بقالسا المتطلب الدراسية المادة اسم المعتمدة الساعات عدد المادة رقم

  مشروع بحث  3 1002701

يكتسب الطالب . وبالتالي سالتصميم الجرافيكيمجال في مشروع بحثي في  رشرا اإلإعطاء الطالب فرصة للعمل تحت تناقش المادة 

روع خطيط مشجيدة وعمالا مستقالا في المختبر أو مهارات في جمع البيانات وتحليلها في المشاريع ، وكتابة تعملية ونظرية مهارات

.واقعي في رشكل اقتراح بحثي  

 
 

 
 41/44/4142 تاريخ االعتماد 5/4142/4141-4قرار رقم  اعتمدت من قبل رئيس القسم

 


