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 1201111 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  الفنون والتصمٌم : الكلٌة 

  الجرافٌكىالتصمٌم : القسم 
   الجرافيك التصميممبادئ: عنوان المقرر

  

 وصف المساق 
يمذو هزا انًساق انتؼشيف بؼُاصش انتصًيى وكيفيت استخذايها في ػًهياث االتصال انبصشي يٍ خالل انًًاسست انًباششة نهتًاسيٍ انيذويت انتي 

تىظخ ليى انتُاسك انهىَي واالتضاٌ وجًانيت وسيكىنىجيت انخطىط يٍ خالل ػًهياث تىصيغ انكتهت وانفشاؽ وانؼاللت انًتبادنت بيُهًا وانُظى 

انهُذسيت انًختهفت وتُفيز بؼط انتصاييى انتي تىظخ انتجش يذ وانشيض وانتبايٍ واإليماع وانذشكت  يٍ اجم استخذايها في يجاالث انتصًيى 

  . انجشافيكي انًختهفت
 

 اهداف المساق 
اعطاء فكرة عن عملٌات توزٌع الكتلة والفراغ والعالقة المتبادلة بٌنهما والنظم الهندسٌة المختلفة والتدرب على 
استعمال االشكال الهندسٌة المجردة فً عمل تصامٌم تحقق اسس التصمٌم المعروفة وتنفٌذ بعض التصامٌم التً 

توضح التجر ٌد والرمز والتباٌن واإلٌقاع والحركة باستخدام التقنٌات الٌدوٌة وبعض تقنٌات االنتاج من اجل 
استخدامها فً مجاالت التصمٌم الجرافٌكً المختلف باالضافة الى تدرٌب الطالب على عملٌة التقٌٌم الجماعً 

 .والفردي لالعمال والعمل الجماعً بروح الفرٌق 

 : مخرجات التعلم

تنفيذ اعمال تعكس اسالليب التعامل بين مع الكتل والفراغات بحيث يتم تدريب الطالب عمى استخدام التقنيات اليدوية في 
التصميم واالنتاج من اجل توظيفها في مجاالت التصميم الجرافيكي المختمفة وتدريب الطالب عمى التعامل مع االشكال 

 .الهندسية المبسطة في معالجة المساحات والفراغات 
 
 
 

 :  هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

 فيذيىهاث وأفالو وثائميت

 وانذوسيت نهذكتىس

انششح انُظشي 

وانتطبيك انؼًهي 

 وأػطاء انتًاسيٍ

التعرٌف بمحتوي المقرر 
التعرف علً – الدراسً 

أنواع الخامات المختلفة 
المستخدمة فً المادة 
باإلضافة إلً شرح 

مبادىء التصمٌم 
 الجرافٌكً

 مبادئفهم ماهٌة 
 التصمٌم 

 االول 30;2

انششح انُظشي  ًَارج تؼهًيه 

وانتطبيك انؼًهي 

 وأػطاء انتًاسيٍ

انخط انًسطىس )انًششوع األول 

 (باَىاػه واوظاػه انًختهفت

ػًم سكتشاث نتصاييى (يذويا)

يختهفت باستخذاو انخط في يؼانجت 

انفشاؽ وانًساداث وتؼذيم 

 ويُالشت االفكاس

 تحلٌل عناصر 
  التصمٌمئمباد

 الثانً 30;2

ػشض ًَارج تؼهًيه صىس 

 وفيذيى

انششح انُظشي 

وانتطبيك انؼًهي 

 وأػطاء انتًاسيٍ

تحوٌل تلك االسكتشات 
وتنفٌذها ٌدوٌا باستخدام 

اقالم التحبٌر ومتابعة 
التنفٌذ والتسلٌم لٌتم بعد 

 ذلك تدرٌب الطالب 

 توظٌف مبادئ
 التصمٌم

 الثالث  30;2
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ػشض ًَارج تؼهًيه صىس 

 وفيذيى

الخط )المشروع الثانً  
المسطور بانواعه 

باالضافة الى المربع 
 (واوضاعه المختلفة

عمل سكتشات  (ٌدوٌا)

لتصامٌم مختلفة باستخدام 
الخط والمربع فً معالجة 

الفراغ والمساحات وتعدٌل 
 ومناقشة االفكار

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع 30;2

ػشض ًَارج تؼهًيه صىس 

 وفيذيى

انششح انُظشي 

وانتطبيك انؼًهي 

 وأػطاء انتًاسيٍ

تحوٌل تلك االسكتشات 
وتنفٌذها ٌدوٌا باستخدام اقالم 

التحبٌر ومتابعة التنفٌذ 
والتسلٌم لٌتم بعد ذلك نقد 

المخرجات وتقٌٌمها صورٌا 
 .بشكل جماعً

 بتقنٌات اإللمام

  التصمٌممبادئ

 اخلامس   30;2

ػشض ًَارج تؼهًيه صىس 

 وفيذيى

انششح انُظشي 

وانتطبيك انؼًهي 

 وأػطاء انتًاسيٍ

الخط )المشروع الثالث 
المسطور بانواعه 

واوضاعه المختلفة 
باالضافة الى الدائرة و 

عمل (ٌدوٌا )(المثلث
سكتشات لتصامٌم مختلفة 

باستخدام الخط والدائرة 
فً معالجة الفراغ 

والمساحات وتعدٌل 
 ومناقشة االفكار

إكساب الطالب الرؤية 
 مبادئالفنية 

 التصمٌم

السادس  30;2

ػشض ًَارج تؼهًيه صىس 

 وفيذيى

انششح انُظشي وانتطبيك 

 انؼًهي وأػطاء انتًاسيٍ
متابعة تحوٌل تلك 

االسكتشات وتنفٌذها ٌدوٌا 
باستخدام اقالم التحبٌر 
ومتابعة التنفٌذ والتسلٌم 

لٌتم بعد ذلك نقد 
المخرجات وتقٌٌمها 

 .صورٌا بشكل جماعً

إكساب الطالب الرؤية 
 مبادئالفنية 

 التصمٌم

 السابع 30;2

 الثامن 30;2  االمتحان االول  

انششح انُظشي وانتطبيك  ػشض ًَارج تؼهًيه صىس وفيذيى

 انؼًهي وأػطاء انتًاسيٍ
المشروع الخامس دمج 

 (ٌدوٌا)االشكال الهندسٌة 
وعمل سكتشات لتصامٌم 

مختلفة باستخدام الخط 
والدائرة والمربع والمثلث 

فً معالجة الفراغ 
والمساحات وتعدٌل 

 ومناقشة االفكار

 بعناصر اإللمام

 مبادئ الرؤٌة
 التصمٌم

 

 

 

 

 

 

 

 التاسع 30;2

ػشض ًَارج تؼهًيه صىس 

 وفيذيى
متابعة تحوٌل تلك  ممارسة عملٌة 

االسكتشات وتنفٌذها ٌدوٌا 
باستخدام اقالم التحبٌر 

 العاشر  30;2 ماسبق
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ومتابعة التنفٌذ والتسلٌم 
لٌتم بعد ذلك نقد 

المخرجات وتقٌٌمها 
. صورٌا بشكل جماعً

المشروع السادس ادخال  ممارسة عملٌة ػشض ًَارج تؼهًيه صىس وفيذيى
المون في عممية دمج 

 (يدويا)االشكال الهندسية 
وعمل سكتشات لتصاميم 
مختمفة باستخدام الخط 
والدائرة والمربع والمثمث 

في معالجة الفراغ 
والمساحات باالضافة الى 

تعريف الطالب عمى 
اسموب التنفيذ ثالثي 
االبعاد باستخدام مادة 

الستايروفوم والوان 
االكريميك وتعديل ومناقشة 

 االفكار

كساب الطالب الرؤية  وا 
عناصر  الفنية لشكل

مبادئ التصميم 
وحركته بعد التعرف 

 عمى العناصر البصرية 

احلادي  30;2
 عشر

االمتحان الثانً     الثاين عشر 30;2 

ػشض ًَارج تؼهًيه صىس 

 وفيذيى
متابعة تحوٌل تلك   ماسبق

االسكتشات وتنفٌذها ٌدوٌا 
باستخدام الستاٌروفوم 

ومتابعة التنفٌذ والتسلٌم 
لٌتم بعد ذلك نقد 

المخرجات وتقٌٌمها 
. صورٌا بشكل جماعً

 لثاالث 30;2 ماسبق
 شرع

ػشض ًَارج تؼهًيه صىس 

 وفيذيى
المشروع السابع استخدام   ماسبق

االشكال الهندسٌة فً 
تجرٌد لعناصر الطبٌعة 

الصامتة وعمل سكتشات 
التنفٌذ باسلوب ثالثً 
االبعاد باستخدام مادة 
الستاٌروفوم والوان 
االكرٌلٌك وتعدٌل 
ومناقشة االفكار 

 مبادئأثر 
 التصمٌم

 الرابع عشر 30;2

ػشض ًَارج تؼهًيه صىس 

 وفيذيى
متابعة تنفٌذ االسكتشات  ماسبق

باسلوب ثالثً االبعاد 
باستخدام مادة 

الستاٌروفوم والوان 
االكرٌلٌك وتعدٌل 
ومناقشة االفكار 

اخلامس  30;2 ماسبق
 عشر
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 المراجع 

 (فيديوهات تعليميه/ PDFملفات /بور بوينت ).العروض احلاسوبّية

 .التواصل بالتعليم عن بعد باألنشطة والتكليفات

 .ادلصادر ادلكتبّية اليت حيال إليها حسب موضوع احملاضرة

 

 

 

 :طرق التعليم 

 ال يرتبط تدريس ادلقرر بطريقة واحدة رتيبة بل ينوّع بالطرائق حسب ادلوقف التعليمّي وطبيعة ادلادة العلمّية، فيستعمل 
: األساليب اآلتية

. أسلوب احملاضرة التفاعلّية النشط -1
 .التعليم عن طريق حّل ادلشكالت -2

 .التعليم التعاوين -3

 .احلوار وادلناقشة -4

 .التعليم عن طريق األنشطة -5

 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول  20 2020-3-24

 االمتحان الثاني  20 2020-4-29

 االمتحان الشفهي  5 

 عرض تقديمي  5 

 االمتحانى النهائي  50 حسب التقوٌم الجامعً 

 


