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 المتطلب السابق الدراسيةاسم المادة  عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 ------ مقدمة في التصميم الجرافيكي ساعات 3 1002110

 الوصف المختصر:

ناعة الهوية صلأهمية التصميم الجرافيكي في الحياة لتصميم الجرافيكي وعناصر وقواعد التصميم وتعريف اتناقش المادة ساعة نظري 

للخطاب  غة البصريةوبعض النظريات الخاصة باللون والمنظور من حيث الل االعالنوالبصرية وعالقته باالتصال البصري والتسويق 

 الجرافيكي وتطبيقاته عبر الجوانب العلمية والفنية

عبر تحليل بعض النماذج العالمية والمحلية ومن ثم العمل ساعات تطبيق عملي في التصميم الجرافيكي واللون والمنظور  4باالضافة الى 

 االنشطة والتمارين والواجبات التي تنسجم مع الجانب النظري في االعالن واللون والمنظور على تنفيذ بعض

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 ------ تاريخ تصميم الجرافيك ساعات3 1002221

 الوصف المختصر:

مروراً بالحضارات القديمة، وبداية إختراع الطباعة كوسيلة إتصال جرافيكية والتطورات تاريخ التصميم الجرافيكي منذ فجر التاريخ، 

من خالل الطرق الطباعية المختلفة وتطور الحرف الطباعي والمطبعة، ونهايةً بالقرن  -خصوصا بعد إختراع الورق –التي مرت بها 

 سائل جرافيكية حديثة حتى وقتنا هذا.العشرين وما استحدثه من مدارس فنية وأساليب جرافيكية وأدوات وو

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 ------ 1برمجيات التصميم الجرافيكي  ساعات3 1002231

 الوصف المختصر:

وإستعماالتها وتطبيقاتها فى الفنون  Photoshop/ Illustrator/InDesignالتعّرف على البرامج الرقمية الجرافيكية المطبعية / 

البصرية مع تمارين مختلفة تتيح للطالب إبداع تصميمات متعددة من خالل التعرف على خواص ومميزات تلك البرامج وما يمكن أن 

 تتيحه من معالجات للصور والرسوم والحروف

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 ------ تقنيات الرسم ساعات3 1002142

 الوصف المختصر:

إدراك ونقل ماتراه العين والطالقة في التعبير عنه من خالل المحاكاه لألشكال المتعددة من زوايا مختلفة بالرسم الحر باستخدام أقالم 

من خالل المواد والخامات االنشائية الرصاص والحبر واأللوان، وإدراك نسب وملمس ومظهر األجسام وعالقتها بالظل والنور 

 المختلفة، والتعبير عن ذلك كله بالرسم الحر.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 مقدمة في التصميم الجرافيكي اسس التصميم الثنائي والثالثي االبعاد ساعات3 1002111

 الوصف المختصر:

وأسس التصميم والقيم الفنية الخاصة لتصميمات بصرية إتصالية من خالل إدراك العمليات السيكولوجية التي يجب عناصر وقواعد 

 مراعاتها عند تنفيذ تلك التصميمات الجرافيكية من حيث الشكل والمضمون واللون بتنفيذ مشاريع بسيطة لتنمية المهارات اليدوية والفنية،

الجرافيكية والتجريدية عن طريق التحليل والتلخيص واإليجاز، كما يتضمن المساق التركيز على مع التركيز على مبادئ التصميم 

 التصميمات ذات الثالثة أبعاد، وكذلك إدراك العناصر البصرية والمفردات الفنية وعالقتها بطبيعة الخدمة أو السلعة أو المنتج المستهدف

 المحيطة به، من خالل مشاريع جرافيكية متخصصة.التعريف به، ليتناسب ويتالئم مع طبيعة البيئة 
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 مقدمة في التصميم الجرافيكي منهج وسيكولوجيا التصميم ساعات3 1002215

 الوصف المختصر:

من حيث إدراك الشكل والهيئة واللون وأثر ذلك في التصميمات  التعريف بنظريات علم اإلدراك البصري وردود الفعل المرتبطة بها

ا مالجرافيكية وتأثيرها في إنجاح التصاميم والتعريف بمفاهيم النقد الموضوعي للتصاميم الجرافيكية وإيجاد الحلول الجرافيكية المتنوعة ك

 يناقش المساق منهجيات وعمليات ومفاهيم التصميم الجرافيكي.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 تقنيات الرسم تقنيات الطباعة اليديوية ساعات3 1002220

 الوصف المختصر:

حيث يقوم  silk screenللطباعة الحريرية دراسة خامات وأدوات التصميم المختلفة المستخدمة في إدارة العمل العمل الجرافيكي 

 تصميمات فردية قابلة للطباعة وتعمل على أسطح الورقوابتكارالعناصر ويطبقون أساليب الطباعة بالشاشة الحريرية. بدراسة الطالب 

 .والنسيج إلنشاء شاشة مطبوعة متعددة األلوان. قد تتضمن التقنيات مجموعة متنوعة من طرق صنع االستنسل

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 1برمجيات التصميم الجرافيكي  التايبوغرافي ساعات3 1002224

 الوصف المختصر:

التعرف على الحروف العربية واإلنجليزية وأنواعها وعائلتها ونسبها التشريحية والتصميمية من حيث مالءمتها للتصميمات المختلفة وما 

المنتج التصميمي وإستخدام برامج الجرافيك إلنتاج وإستحداث أشكال وأنماط هي شروط إنتقاء الحروف بما يتالءم مع طبيعة 

 تايبوغرافيه مختلفة يتم إستخدامها في عمل تصاميم تعتمد على الحروف في التشكيل.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 1برمجيات التصميم الجرافيكي  2برمجيات التصميم الجرافيكي  ساعات3 1002338

 الوصف المختصر:

  final cut/after effect /c4dالتعّرف على البرامج الرقمية الجرافيكية الخاصة بالمونتاج والتحريك والمؤثرات البصرية المتحركة/ 

وإستعماالتها وتطبيقاتها فى الفنون البصرية مع تمارين مختلفة تتيح للطالب إبداع تصميمات متعددة من خالل التعرف على خواص 

 ومميزات تلك البرامج وما يمكن أن تتيحه من معالجات للصور والرسوم والحروف.

 

 السابقالمتطلب  اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 اسس التصميم الثنائي والثالثي االبعاد تصميم الهوية البصرية ساعات3 2341002

 الوصف المختصر:

عند  تصميم الهوية العالمة التجارية والجملة االعالنية وكل ما يشمل  مثل ، هدف اإلبداع الهوية البصريةفي مهنة تصميم يدرس الطالب 

إلى شركة أو مؤسسة أو  المصممين للتمثيل والتواصل والداللة واإلشارة بطريقة أخرى قبلوصف األهداف والتقنيات المستخدمة من 

الهوية نفسها جنبًا إلى جنب مع  يتضمن مصطلح نظام الهوية المرئية تصميم كيان أو فكرة. سبب أو منتج أو شخص أو غير ذلك

 ألخرى واألصول الرسومية التي تعبر عن تجربة بصرية شاملةالقواعد واألنماط والنماذج واإلرشادات وعناصر التصميم ا مجموعة من

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 تقنيات الرسم الرسوم التوضيحية التقليدية الرقمية ساعات3 1002232

 الوصف المختصر:

 والنقدية واستخدامها في المجاالت المتعددة كالملصقات االدبية والعلمية التدرب على كيفية عمل الرسوم اإليضاحية المصاحبة للنصوص

واإلعالنات والجرائد والمجالت والكتب ووسائل اإليضاح... ألخ، باستخدام األبيض واألسود أو األلوان، والضوء والظل للحصول على 

 المتعددة لعمل رسوم جرافيكية إيضاحية.البعد الثالث للرسم ثنائي األبعاد. وإستثمار استخدام إمكانيات الحاسوب 
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 الجرافيكيتاريخ التصميم  تاريخ الفن اإلسالمي ساعات3 1002243

 الوصف المختصر:

التشكيلية والتطبيقية للعمارة والرسم والتصوير والزخرفة تناقش هذه المادة دراسة تاريخ الفنون االسالمية من خالل دراسة الجوانب 

والخط العربي عند العرب والمسلمين في جميع العصور اإلسالمية، وكيف تأثرت بفنون الحضارات السابقة وتأثير الفنون االسالمية 

ر الفنون اإلسالمية وقدرتها على على فنون الحضارات األخرى وعالقتها بمجال التخصص. وأسباب األبداع عند الفنان المسلم وتطو

 رسم هوية مستقلة

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 التصوير والمعالجات الرقمية والتسويق االبتكاريالتصوير  ساعات3 1002328

 الوصف المختصر:

الداخلية وأنواع العدسات وخصائصها، والقيام بتنفيذ تطبيقيات من خالل طرق التعّرف على أنواع الكاميرات الرقمية وتركيب أجزائها 

وأساليب التصوير الضوئي الرقمي وإستخدامها في مجاالت التصميم الجرافيكي، مع التركيز على أسس التصوير الرقمي وإتصاله 

البرامج  وبعض بإستخدام برامج حاسوبية متنوعة. بالتصميم الجرافيكي، الثابت والمتحرك من خالل إستخدام الصور الرقمية وإخراجها

 التي تساعد المصمم على ترجمة أفكاره الى حلول بصرية وصوال الى اإلخراج الفني للفكرة واظهارها بشكل مطبوع او الكتروني

 

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 التايبوغرافي فنون الكتابالصحفي ولتصميم ا ساعات3 1002330

 الوصف المختصر:

، من خالل تدريب الطالب على كيفية عمل التخطيط األولي وتنسيق والكتب األسس الفنية والعلمية إلخراج وإنتاج الصحف المطبوعة

رة اعمدة المختلفة مع النصوص في صوالصفحات، وكيفية تنظيم العناوين بأشكالها المختلفة والصور اإليضاحية الخاصة بالموضوعات 

وقياس الحرف الطباعي، كما يتدرب الطالب على إمكانية عمل تصميم وإخراج الصفحات بالمونتاج اليدوي أو بالحاسوب. مع دراسة 

 القياسات المختلفة للصفحات وطبيعتها مع أنواع الطباعة المختلفة.

 

 

 المتطلب السابق الدراسيةاسم المادة  عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 2برمجيات التصميم الجرافيكي  االعالنيةرسوم المتحركه ال ساعات3 1002346

 الوصف المختصر:

من أجل عمل  Story boards والـ Key Framesمدخـل إلى مفاهيـم وتقنيـات الرسـوم المتحركـة بمـا فيهـا طرق عمل الرسوم والـ 

تطبيقات أساسية في إستخدام برامج التحريك بالحاسوب ومعرفة  تطبيقات التصميم الجرافيكي.مشاريع رسوم متحركة بسيطة تخدم 

القواعد التي يجب مرعاتها عند تصميم وتنفيذ مواد فيلمية مختصرة، من خالل الدمج بين الصوت والصورة والحركة في تتابع متجانس 

 خراج.باالستعانة بفكرة المونتاج والمكساج للتوليف واإلعداد واإل

 

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 تصميم الهوية البصرية تصميم التغليف ساعات3 1002223

 الوصف المختصر:

لحماية أو االطرق واألساليب المستخدمة في عملية التغليف مع إعتبار نوعية المنتج المراد تغليفه، ومعرفة اذا كان التغليف بغرض 

الحفظ، واإلشتراطات الواجب توافرها في المواد التي يتم تغليف المنتج بها حتي ال تتفاعل معه. وتتطرق المادة إلى تقنيات اإلنتاج في 

 ف.يمراحل التغليف المختلفة، وعالقة التغليف بطبيعة تخزين المنتج. وكيفية اإلستفادة من تقنيات الحاسوب في إنجاز بعض مشاريع التغل
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 2برمجيات التصميم الجرافيكي  والمؤثرات البصريةفنون الفيديو  ساعات3 1002331

 الوصف المختصر:

ات والرقمية، ما تشمله من خطوط، تقنيتعريف بمفهوم الوسائط المتعددة وأهميتها والنظريات المرتبطة بإنتاج برامج الوسائط المتعددة 

الوسائط الصوتية، الرسوم والصور، تقنيات الفيديو، الرسوم المتحركة المحوسبة، عملية ضغط البيانات، وسائط التخزين الضوتية 

افة لثالث، إضبإستخدام بيئة مناسبة، تقنيات الرسوم المتحركة، إبتكار الرسوم والصور المتحركة، لوحات األلوان، هندسة البعد ا

 األصوات والموسيقى وذلك من خالل إنتاج مشاريع جرافيكية منوعة.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 تقنيات الطباعة اليدوية تقنيات الطباعه التجارية ساعات3 1002344

 الوصف المختصر:

إنتاج النص والصورة بالحبر على الورق كعملية صناعية واسعة النطاق وهي جزء أساسي من النشر تناقش المادة عملية الطباعة كإعادة 

وطباعة المعامالت.حيث يعتبر االتصال المطبوع أحد وسائل اإلعالم القوية والمؤثرة والتي تنمو بسرعة كبيرة وتشمل دراسة الطباعة 

النسيج في ظل وجود تكنولوجيا الكمبيوتروتشمل الطباعة في مجال اإلعالن على الورق والقصدير واأللمنيوم والبالستيك والزجاج و

 والنشر والتعبئة والتغليف والتوزيع والتسويق وتطوير التقنيات.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 تصميم الهوية البصرية التصميم الرقمي لالعالن ساعات3 1002335

 الوصف المختصر:

تناقش المادة مفهوم االعالن من حيث التعريف وانواع االعالن ومكوناته واالستراتيجيات الحديثة في االعالن المعاصر باالضافة الى 

 ةالجوانب الفنية والعلمية لالعالن والعالمة التجارية وعالقة االعالن باالتصال والفن والتسويق كما تناقش تصميم الهوية المؤسسي

 وتصميم الوسائل االعالنية وتصميم الحمالت االعالنية  .

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 تصميم الهوية البصرية التصميم الرقمي لالعالن ساعات3 1002335

 الوصف المختصر:

ومكوناته واالستراتيجيات الحديثة في االعالن المعاصر باالضافة الى  تناقش المادة مفهوم االعالن من حيث التعريف وانواع االعالن

الجوانب الفنية والعلمية لالعالن والعالمة التجارية وعالقة االعالن باالتصال والفن والتسويق كما تناقش تصميم الهوية المؤسسية 

 وتصميم الوسائل االعالنية وتصميم الحمالت االعالنية  .

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة

 2 برمجيات التصميم الجرافيكي ادارة المحتوى / مواقع التواصل االجتماعي ساعات3 1002360

 الوصف المختصر:

بشكل استراتيجي أفضل السبل لتوصيل رسالة جذابة ومتكاملة بصريًا عبر قنوات التواصل االجتماعي المناسبة  التقرير تناقش المادة

ر لتوصيل الرسائل المرئية عب من المعالجات البصرية للوصول إلى الجمهور المستهدف. سيتم تعريف الطالب وإنشاء مجموعة متنوعة 

 اإلنترنت بوضوح.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية المعتمدة عدد الساعات رقم المادة

 التايبوغرافي تصميم مواقع االنترنت ساعات3 1002437

 الوصف المختصر:

التعريف بمعايير وأساسيات تصميم وإنتاج المواقع اإللكترونية وما هي المتطلبات األرجنومية المختلفة إلختيار عناصر الموقع وعوامل 

إلكتروني وذلك من خالل دراسة تحليلية للمواقع المختلفة العالمية والمحلية مع توضيح بعض البرامج المستخدمة نجاح وفشل أي موقع 

 في تصميم مواقع اإلنترنت والتدريب على كيفية إنتاج بعض مواقع اإلنترنت.
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 ------------------- علم الجمال ساعات3 1002445

 الوصف المختصر:

موجز في تاريخ فلسفة الجمال عبر الحضارات القديمة وحتى النظريات الحديثة. ومع التطرق إلى الجماليات في الفنون الجميلة بشكل 

 اإلنسانية والجمالية عبر التاريخ. مععام بما فيها األدب والموسيقى، والفنون البصرية. وإتاحة الفرص لمعرفة الحاجات والمتطلبات 

 كيفية تذوق الفنون وإبراز ما فيها من قيم جمالية وتشكيلية، وعالقتها بالزمان والمكان اللذين وجدت فيهما.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 ساعة من الخطة 90يجتاز الطالب  1التدريب العملي   ساعات3 1002451

 الوصف المختصر:

ات خارج الجامعة او عمل برنامج شركتناقش المادة انعكاس ما تعلمه الطالب في الجامعة اكاديميا عبر مهام يقوم بها في احدى ال
تدريبي للطالب داخل الجامعة في حال عدم تمكن الطالب من التدريب خارجها وذلك بهدف اكتساب الطالب مهارت في التخصص 

يقدم الطالب بتحديد شركة معتمدة بحيث يتدرب فيها ضمن العمل بشكل محترف لمشاريع واقعية واسقاط مهاراته وقدراته بشكل عملي و 

 من خالل تعليمات ضمان الجودة لتوضيح عدد الساعات المعتمدة للتدريب

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 1التدريب العملي   2التدريب العملي   ساعات3 1002452

 الوصف المختصر:

ات خارج الجامعة او عمل برنامج تدريبي شركعبر مهام يقوم بها في احدى ال تناقش المادة انعكاس ما تعلمه الطالب في الجامعة اكاديميا
للطالب داخل الجامعة في حال عدم تمكن الطالب من التدريب خارجها وذلك بهدف اكتساب الطالب مهارت في التخصص ضمن العمل 

ديد شركة معتمدة بحيث يتدرب فيها من خالل يقدم الطالب بتحبشكل محترف لمشاريع واقعية واسقاط مهاراته وقدراته بشكل عملي و 

 تعليمات ضمان الجودة لتوضيح عدد الساعات المعتمدة للتدريب

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 ساعة من الخطة 90يجتاز الطالب  مشروع التخرجبحث  ساعات3 1002452

 الوصف المختصر:
حسب نموج تحديد مشروع  المشرف الختيارويتم مناقشته في اجتماعات خاصة بالمشروع  بحث نظري م مقترحيتقدتناقش المادة 

رف بالتعاون مع المشحسب نموذج تقرير مشروع تخرج الطالب اسبوعيا  التنفيذ حسب مراحل العمل وتتم المتابعة أثم يبد التخرج
المتكامل في التصميم الجرافيكي  من خالل مجاالته المختلفة منفذاً من خالل الوسائط والوسائل  المختص. ويقدم المشروع بشكله الفني

 .اإلعالنية المختلفة وحسب األصول العلمية المطلوبة

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 بحث مشروع التخرج مشروع التخرج ساعات3 1002452

 الوصف المختصر:
ويتم مناقشته في اجتماعات خاصة بالمشروع  وضوعاتلمشاريع التخرج يختار الطالب منها احد الم من القسم م مقترحيتقدتناقش المادة 

ير حسب نموذج تقراسبوعيا  التنفيذ حسب مراحل العمل وتتم المتابعة أثم يبد حسب نموج تحديد مشروع التخرج المشرف الختيار
بالتعاون مع المشرف المختص. ويقدم المشروع بشكله الفني المتكامل في التصميم الجرافيكي  من خالل مجاالته رج الطالب مشروع تخ

 .المختلفة منفذاً من خالل الوسائط والوسائل اإلعالنية المختلفة وحسب األصول العلمية المطلوبة

 

 

 

 

 

 



 

 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 العمارة والتصميم كلية

Faculty of Architecture and Design  

 

 

 

"االبداع في التصميم "   
"Design and Innovation 

 " عراقة وجودة"

Tradition and Quality"" 
Brief course description- Course Plan Development and Updating Procedures\ 

Graphic Design Department 

QF10/0409-3.0E 

 

 

 

 المتطلب السابق الدراسيةاسم المادة  عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 تقنيات الرسم المدخل الى الحفر والطباعة ساعات3 1002247

 الوصف المختصر:
غائرة والمسطحة البارزة وال –الطرق الطباعية الرئيسية التقليدية و دراسة تاريخ الحفر والطباعة وتقنياتها اليدوية المختلفةتناقش المادة 

بأساليب الحفر على أسطح المواد المختلفة )الليولنيم، الخشب، الزنك( إلنتاج أعمال جرافيكية متنوعة، وتعّرف الطالب  –والنافذة 
. سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، يدوية أو تصويرية. كما تعرف الطالب بعملية Silkscreen وأساليب الطباعة بالشاشة الحريرية

ا واإلفادة منها في تصميم الجرافيك والتعرف على الخطوات اإلجرائية بدءاً من إعداد وأوجه استخدامه اإلستنساخ من القالب الطباعي.
 التصميم وصوال إلى النموذج المطبوع

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 2 برمجيات التصميم الجرافيكي 3برمجيات التصميم الجرافيكي  ساعات3 1002337

 الوصف المختصر:

لعمل تشكيالت ومحاكاة وحركات ...   Cinema 4Dتناقش المادة موضوع التشكيل الثالثي االبعاد بالحاسوب مثل استعمال برنامج 

تتعلق بالتصميم الجرافيكي واالظهار البصري كما في االنترنت والتلفزيون من عناصر جرافيكية ثالثية االبعاد ثابتة او متحركة عبر 

 ت لبناء او انتاج بيئة افتراضية ثالثية االبعادتمرينا

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 ---- مواضيع خاصة ساعات3 1002453

 :الوصف المختصر

مواقع  او تصميم المنشور عبر تناقش المادة بعض المواضيع الخاصة بالتصميم الجرافيكي وعالقتها بمجاالت اخرى مثل صناعة االفالم 

 التواصل االجتماعي او الموازييك او الرسم والتصوير او التصميم الداخلي او مناقشات بالتخصص باللغة االنجليزية .

 

  اعتمدت من قبل رئيس القسم

 

  تاريخ االعتماد

 

 

 


