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 1201210: المتطلب السابق   جامعة الزرقاء
  الفنون و التصمٌم: الكلٌة 

 يالتصمٌم الجرافٌك: القسم 
 

 

  1تصمٌم جرافٌك :         عنوان المقرر
  

 وصف المساق 
بحٌث تتمٌز عن غٌرها من الشركات أو المنتجات المنافسة لتكون لدٌها هوٌة بصرٌة من السهل البصرٌة تتناول هذه المادة تصمٌم هوٌة المؤسسة 

. تمٌٌزها و التعرف علٌها و اسقبالها بصرٌا

 اهداف المساق 
 أن ٌطور فهماً للمبادئ الرئٌسٌة الخاصة بتصمٌم العالمة التجارٌة  .1

 فهم كٌفٌة تأثٌر التصمٌم على العملٌة التسوٌقٌة .2

 تمكٌن الطالب من عملٌة تصمٌم عالمة تجارٌة ناجحة تسوٌقٌا .3

 تطوٌر الحس التكوٌنً و االبداعً عند الطالب وكٌفٌة توظٌف الدالالت البصرٌة .4
 

 

 : مخرجات التعلم

 المعرفة : أ 

 بناء الفكرةتعلم الطالب األسس العلمٌه والفنٌه لكٌفٌة  .1
 تعلم الطالب كٌفٌة كتابة موجز متطلبات العمل االبداعً قبل البدء بتنفٌذه .2
 األصول قواعد الداللت البصرٌة  لتصمٌم عالمة تجارٌة ناجحة .3
 اهمٌة دلٌل العالمات التجارٌة .4

 التصميم: ب

  تصمٌم العالمة التجارٌةتعلٌم الطالب األسس التقنٌة والفنٌة التً ٌقوم علٌها  .1
 .البحث فً نوعٌات وتصنٌفات العالمات  المختلفة وإجادة متطلباتها .2
 تصمٌم عالمة تجارٌة لمنتج معٌن .3
 .إخراج العالمة من حٌث اختٌار األلوان وتنسٌق الصور والنصوص .4
 .تصمٌم دلٌل للعالمة التجارٌة .5

 مهارات تقنية : ج

 فً تصمٌم االعالنات باشكالها المختلفة (Illustrator)برنامج استخدام تعلم  .1
 فً معالجة الصور فً تصمٌم االعالنات باشكالها المختلفة (Photoshop)برنامج استخدام تعلم  .2
 mood boardتعلم طرٌقة بناء ال  .3
 تعلم تصمٌم وتنفٌذ دلٌل العالمات التجارٌة .4
 تعلم كٌفٌة كتابة موجز متطابات ابداعً للعمل .5

 

 :  هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

Class participation Lecture, 

Oral inquiry 
تعرٌف بالمادة والتعرف 

 على مستوٌات الطالب

 1:أ
 1:ب

3 1 

Oral ;Participation, 

homework 

 

 

Lecturing 

discussion 

practical 

تقدٌم عن انواع العالمات 
التجارٌة واسالٌب التفكٌر 

 وبناء االفكار

 3و2, 1:أ
 2و1:ب

3 2,3 

Practical homework  Lecturing 

discussion 

practical 

اختٌار كل طالب لعالمة 
 تجارٌة العادة تصمٌمها

 3و2, 1:أ
 3و2و1:ب
 2و1:ج

 4 

Practical  home/class 

work  
Discussion 

Lecturing 

discussion 

practical 

البحث المفصل فً كل ما 
ٌخص العالمة التجارٌة 
المختارة بشكل مباشر 

والبحث بمجال تخصص 

 3و2, 1:أ
 3و2و1:ب
 5و3و2و1:ج

 5,6 
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العالمة المختارة محلٌا 
واقلٌمٌا وعالمٌا وكتابة 
ملخص متطلبات العمل 

 Mood Boardوبناء ال 

Practical  home/class 

work  
Discussion  

Lecturing 

discussion 

practical 

 العالمة البدء بتصمٌم
التجارٌة المعتمدة على 

 الداللة

 4و3:أ
 4و3و2:ب
 5و3و2و1: ج

 7 

Practical  home/class 

work  
Discussion 

Lecturing 

discussion 

practical 

 العالمة البدء بتصمٌم
التجارٌة المعتمدة على 

 الخط والعالمة المشتركة 

 4و3:أ
 4و3و2:ب
 5و3و2و1: ج

 8,9 

Practical  home/class 

work  
Discussion 

Lecturing 

discussion 

practical 

البدء باختبار العالمة 
التجارٌة المصممة على 

 تطبٌقات مختلفة

 4و3:أ
 5و4و3و2:ب
 5و4و3و2و1: ج

 10 

Practical  home/class 

work  
Discussion 

Lecturing 

discussion 

practical 

تصمٌم وتنفٌذ دلٌل 
العالمة التجارٌة بكافة 

 اقسامه

 4و3:أ
 5و4و3و2:ب
 5و4و3و2و1: ج

 11,12 

   Assessment   13 

 

 المراجع 

Designing brand identity 
Alina Wheeler,2009, 3rd Ed., John Wiley & Sons, New Jersy 

 المقررات المساندة 
 

How Posters Work 
 Ellen Lupton (Author), Caitlin Condell (Author), Gail Davidson (Author)  

Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum 
 

 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول   

 االمتحان الثاني   

 االمتحان الشفهي   

 عرض تقديمي   

 االمتحانى النهائي  50 حسب التقوٌم الجامعً

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ellen+Lupton&search-alias=books&field-author=Ellen+Lupton&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Caitlin+Condell&search-alias=books&field-author=Caitlin+Condell&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Gail+Davidson&search-alias=books&field-author=Gail+Davidson&sort=relevancerank

