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 1202111:المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  الفنون والتصمٌم : الكلٌة 

  التصمٌم الجرافٌكً : القسم 

  1حفر وطباعة : عنوان المقرر
  

 
 وصف المساق 

لبٌان جمالٌاتها ودورها فً االتصال الجرافٌكً ،  (الحفر الغائر - الحفر البارز )ٌقدم المساق دراسة عملٌة لتقنٌات الحفر المختلفة 

. وتدرٌب وتنمٌة مهارات الطالب األدائٌة من خالل تنفٌذ العدٌد من األعمال الفنٌة بواسطة التقنٌات السابقة
 

 اهداف المساق 

:  عمىالبيهدف هذا المقرر إلى مساعدة الط
يٍ حالل يىضىػاخ يختهفح وكزنك إػطاء فكشِ ػايح ػٍ انتمٍُاخ انطثاػٍح انفٍُح وكٍفٍح تطىٌؼها فً ػًم يطثىػاخ جشافٍكٍح  

انتؼشف ػهى اسانٍة يستحذثح وتىظٍفها فً لىانة يتؼذدج يٍ خالل انطثاػح انثاسصج تاألتٍض واألسىد وانذسجاخ انهىٍَح انطثاػٍح 

. انًتؼذدج
 

 

 : مخرجات التعلم

 :عند االنتهاء من هذا المقرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى أن

و  ػهً انخاياخ انًسطحح يغ تُىع انخاياخ يٍ كشتىٌ أو وسق و غٍشها يٍ انخاياخ انتً تستخذ انٍذوٌحاَتاج يخشجاخ تانطثاػح

 .يطثىػاخ فٍُح نًىضىػاخ يتؼذدج فً اَتاج 

  .يغ انتجذٌذ فً اشكانها واسهىب أخشاجها
 

 :  هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

التعرف علً أنواع  سؤٌح ًَارج ساتمح  سسى ٌذوي
الخامات المختلفة 

المستخدمة فً 
الحفر والطباعة 

باإلضافة إلً 
عرض نماذج من 

اعمال الطلبة 
 السابقٌٌن

بمحتوي  التعرٌف
 المقرر الدراسً

 االول 3

انششح انُظشي  سسى ٌذوي

 تك انؼًهًوانتط
المستخدمة فً 

الحفر والطباعة 
 وهً الطباعة

 البارزة 

التعرف علً 
 التقنٌة الطباعٌة

 الثانً 3

استكمال المشروع  تطبٌق  سسى ٌذوي 
 وتسلٌمه

استكمال المشروع 
 وتسلٌمه

 الثالث  3
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التعرف على تقنيات  شرح وتطبٌق ٌذوي حفش 
وخامات مستحدثة 

 لتنفيذ ادلشروع

تصمٌم مشروع لنوع 
 من انواع الطٌور 

 الرابع 3

 اخلامس        3 األختبار األول   حفش ٌذوي

التنفٌذ العملً من  شرح وتطبٌق رسم ٌدوي 
 خالل دراسة ما سبق

رسم بورترٌه 
 لشخصٌة مشهورة 

السادس  3

استخدام األحبار  شرح وتطبٌق طباعة ٌدوٌة 
األساسٌة والثانوٌة 

 ومزجها 

 السابع 3 استكمال المشروع السابق

طباعة اللون الثاين من  أستكمال المشروع شرح وتطبٌق طباعة ٌدوٌة
 ادلشروع السابق 

 الثامن 3

مرحلة الطباعة  شرح وتطبٌق طباعة ٌدوٌة
باستخدام السطح 
الطباعً السابق 
ذكرة علً جمٌع 

 انواع الخامات

يشحهح انطثاػح 

 تمٍُاخ تاستخذاو

  وخاياخ يتؼذدج

 

 

 

 

 

 التاسع 3

مشاهدة نماذج من اعمال سابقة 
 وتقٌٌمها

عمل معرض  ممارسة عملٌة 
لمخرجات الطالب 
وتقٌمهم عن طرٌق 
لجنة ثنائٌة ومناقشة 

السلبٌات 
واإلٌجابٌات فً تلك 

 المخرجات الطباعٌة  

تقٌم التجارب 
 الفنٌة

 العاشر  3

 األختبار الثاني    
احلادي  3

 عشر

مشاهدة نماذج من اعمال سابقة 
 والتدرٌب علٌها

التعرف على جمالٌات  ممارسة عملٌة
المنظر الطبٌعً 

 وطرق تنفٌذه

عمل تصمٌم لمنظر 
طبٌعً من خالل 
استخدام األحبار 

 الطباعٌة

 الثاين عشر 3



 

         ZU/QP10F003                                                01:         اإلصذاس                2015 حضٌشاٌ 24: تاسٌخ اإلصذاس
   

استخدام خامات  ماسبق ماسبق
مختلفة من الورق 

 وتوظٌفها للموضوع

التعرف على 
تقنٌات وخامات 

 متعددة

 الثالث 3
 شرع

استكمال المشروع  ماسبق ماسبق
 .السابق وتسلٌمة 

استكمال ادلشروع 
 السابق

 الرابع عشر 3

األختبار    
 النهائً 

اخلامس  3
 عشر

 

 
 المراجع 

 . نماذج من األعمال السابقة والتعرف على اعمال فنانً الجرافٌك المعاصرٌن والتجارب الفنٌة المستحدثة  

 
 
 

: طرق التعليم 
  :تعتمد إجراءات تقييم ادلقرر وتقوميه على تطبيق التغذية الراجعة للمعلومات وادلعارف وادلهارات اليت يكتسبها  الطالب؛ عن طريق اإلجراءات اآلتية

 .يكون يف احملاضرة األوىل للوقوف على مستوى الطالبة :التقومي التمهيدي، أو التشخيصي .1

 :ويشمل اآليت :التقييم ادلرحلي .2

 

التفاعل الصفّي يف احملاضرة  .
االختبار األول. 
االختبار الثاين  . 

ويشمل التكليفات و البحوث والتقارير ملف األنشطة ، .
 

 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول   

 االمتحان الثاني   

 المشاركة  -

 عرض تقديمي   -

 االمتحانى النهائي  50 حسب التقوٌم الجامعً

 

 


