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 2023-2022/  الثاني ا السنة الدراسية /الفصل الدراسي التميم الجرافيكي  القسم 
 

على معلومات  بناء   الهيئة التدريسية المكلف أو رئيس القسم،قبل بدء عمليات االرشاد ، تحدد الخطة االرشادية من قبل عضو 
 دريسية المرشدالخطة الدراسية وجدول الفصل الدراسي لتكون تحت تصرف عضو الهيئة الت

 شاد()على المرشد شطب الشعبة المغلقة من هذه الخطة بناء على االحصائيات التي يزود بها يوميا، لتجنب تسجيل الطلبة بها أثناء عمليات اإلر 
 

 يين له في الجامعة.وعليه إنجازها في أول فصلين دراس المواد االستدراكية ال تحسب من الخطة الدراسية للطالب 
 لمواد الدراسية المرتبطة بمواعيد ساعات عملية )مختبرات( تحدد الساعات العملية للمادة في نفس خانتها.بالنسبة ل 

 

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 32الى  0) سنة أولىمستوى / االولالفصل 
المواعيد  االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م

 )الشعبة/الوقت(
 ح )و( - لتصميم الجرافيكيمقدمة في ا 1002110 1

 ث )و(
12:00-13:00 

2:00-14:00 
 )ن(ث)م(،ح - تاريخ التصميم الجرافيكي 1002221 2

 
08:30-10:00 

 )و( ن  برمجيات التصميم 1002130 3

 )و( ر
8:00-10:00 

8:00-10:00 

 14:00-12:30 ن )م( ، ر)ن(  علم الجمال  1002445 4

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 65الى  33) سنة ثانيةمستوى الفصل الثاني/ 
المواعيد  االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م

 )الشعبة/الوقت(
 ح )و( مقدمة في التصميم الجرافيكي تقنيات الرسم 1002142 1

 ث )و(
14:00-16:00 

14:00-16:00 

 ن )و( تصميم الجرافيكيمقدمة في ال اسس التصميم الثنائي والثالثي االبعاد 1002111 2

 ر)و(
12:00-14:00 

12:00-14:00 

اساسيات التصميم ثنائي وثالثي  منهج وسيكولوجيا التصميم 1002215 3
 االبعاد

 ن )م( ، ر)ن(

 14:00-15:30 

4 4100222  ن )م(  التايبوغرافي 

 ر)ن(
8:00-10:00 

8:00-10:00 

 )و( ح  التصوير والتسويق االبتكاري 1002328 5

 )و(ث
10:00-12:00 

10:00-12:00 

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 98الى  66) ثالثةسنة مستوى  االولالفصل 
المواعيد  االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م

 )الشعبة/الوقت(
 ح )و( تقنيات الرسم تقنيات الطباعة اليدوية 1002220 1

  ث)و(
12:00-14:00 

12:00-14:00 

 (مح )  تصميم الهوية البصرية 1002234 2

(نث)  
08:00-10:00 

08:00-10:00 

3 1002360 
ادارة المحتوى /مواقع التواصل 

 االجتماعي
 ح )و( 

 ث )و(
12:00-14:00 

12:00-14:00 

 15:30-14:00 ن )م( ، ر)ن(  تاريخ الفن االسالمي 1002243 4
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 الشعب المتوفرة سية(ساعة درا 133الى  99) رابعةسنة مستوى الفصل الثاني/ 

المواعيد  االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 )الشعبة/الوقت(

 (من ) التايبوغرافي التصميم الصحفي وفنون الكتاب  1002330 1

 (نر)
8:00-10:00 

8:00-10:00 

2 2231002  ح )م( تصميم الهوية البصرية  تغليفالتصميم  

 ث)ن(
10:00-12:00 

10:00-12:00 
   (2) يجرافيكالتصميم البرمجيات  عالنيةاإلالرسوم المتحركة  1002346 3
 ح )م( التايبوغرافي تصميم مواقع االنترنت 1002437 4

 ث )ن(
10:00-12:00 

10:00-12:00 

9:30-8:00 ن)م( ، ر)ن(  بحث مشروع التخرج 1002450 5  

 14:00-8:00 ج)ن(  (1) التدريب العملي 1002462 6

 
 
 10/01/2023 التاريخ  عالء الشرعد. قيع معد الخطةتو 

 10/01/2023 التاريخ عالء الشرع د. اعتماد رئيس القسم
 
 


