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 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  الفنون والتصمٌم: الكلٌة 

 التصمٌم الجرافٌكً: القسم 
 

 

  تارٌخ تصمٌم الجرافٌك :عنوان المقرر
  

 وصف المساق 
 الشرق فً الخشبٌة القوالب طرٌق عن والطباعة الورق اختراع عهد حتى التارٌخ قبل ما عصر منذ الجرافٌكً التصمٌم تطور دراسة المساق هذا ٌقدم

 الفنٌة الطباعة بأنواع والتعرٌف المتفرقة باألحرف الكتابة واختراع القدٌمة نون الف فً البصري االتصال فً واستخدامها الكتابات وأنواع األقصى
 الفوتوغرافً التصوٌر وظهور أوروبا فً المدارس الفنٌة فً االسالمٌة و وتطور لتارٌخ والتعرض واإلعالن، الدعاٌة فً واستخدامه واللٌثوغراف

  . العشرٌن القرن نهاٌة حتى الجرافٌكً التصمٌم فً ودورهم والفوتومونتاج

. 
 

 اهداف المساق 
اعطاء فكرة عن التطور المنطقً لمجال التصمٌم الجرافٌكً واهم المراحل التً مر بها منذ عصور ما قبل التارٌخ وعبر التارٌخ بهدف تعزٌزالمخزون 

البصري للطالب باالضافة الى تعزٌز مخزونهم من المفردات ذات الصلة بالمجال مما ٌنعكس اٌجابٌا على قدراتهم التعبٌرٌة البصرٌة والكتابٌة لتوظٌفهما 
 .فً تنفٌذ االعمال الجرافٌكٌة المستقبلٌة 

 

 : مخرجات التعلم

. A المعرفة والفهم 

 .فهم تارٌخ بداٌة التصمٌم الجرافٌكً ما قبل التارٌخ : المفاهٌم والنظرٌات .. 1

 .فهم تارٌخ بداٌة التصمٌم الجرافٌكً مع بداٌة التأرٌخ: المفاهٌم والنظرٌات . 2
 .فهم تارٌخ التصمٌم الجرافٌكً فً حضارات المصرٌة والصٌنٌة القدٌمتٌن : المفاهٌم والنظرٌات . 3
 . واالوروبٌة  فهم تارٌخ التصمٌم الجرافٌكً فً الحضارة االسالمٌة: المفاهٌم والنظرٌات . 4
 .فهم تارٌخ التصمٌم الجرافٌكً فً العصر الحدٌث : المفاهٌم والنظرٌات . 5

B .المهارات المتوقع اكتسابها من هذا المساق: 
 :مهارات حل المشكالت. 1

 .مهارة حل المشكالت التصمٌمٌة باالستعانة باالدوات التارٌخٌة 
2 ..Presentation skills : 

 .القدرة على التعبٌر عن االعمال بطالقة واالستعانة بالمصطلحات الفنٌة والتصمٌمٌة فً التعبٌر 
 .اتاحة العوامل التً من شأنها التأثٌر على الطالب واعماله ولها تأثٌر على العرض : مهارات التحلٌل . 3
 .استحداث تصامٌم من أجل تحقٌق أكبر قدر من القبول والنجاح : التفكٌر االستراتٌجً . 4
إعادة هٌكلة الحلول اإلبداعٌة التً من شأنها تحلٌل واستقراء األحوال والظروف التً ٌمر بها : التفكٌر البناء االبداعً . 5

 .السوق المحلً والعالمً 
 .مهارات نقل التعلٌم العامة و مهارات أخرى متعلقة بالتصمٌم والتطوٌر الشخصً . 6
التواصل بفعالٌة فً حقل التصمٌم من خالل عقد النقاشات والحوارات والمشاركة فً المحاضرات : مهارات التواصل . 7

 .عن طرٌق طرح األسئلة التً من شأنها تشجٌع المتعلمٌن على تبادل األفكار 
العمل على تعزٌز القدرة على العمل ضمن الفرٌق والمجموعة الواحدة : مهارات القٌادة والعمل ضمن الفرٌق الواحد . 8

 .وتشجٌع األخرٌن لتحقٌق األهداف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  هيكل المقرر
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اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

Class participation, 

PowerPoint presentation 

Lecturing 

discussion 
انرعشٚف تًحرٕ٘ انًقشس 

انعاو انرعشف – انذساسٙ 

 تعانى ٔسائم االذصال

A1 3 1 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

 

Lecturing 

discussion 

انرعشف عهٗ ٔسائم انرعثٛش 

فٙ انعصٕس انحجشٚح 

تانضافح انٗ انطٍٛ كخايح 

  نهكراتح

A1,B1, 3 2 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

Lecturing 

discussion 
انرعشف عهٗ خاياخ 

ٔاشكال انكراب قذًٚا كانشق 

ٔانثشدٖ يع ٔصف يفصم 

نهعًهٛح انرٙ ٚرى فٛٓا صُع 

ْزِ انٕسائظ تانششح 

 .انًعضص تانصٕس

A2, B1, 

B3, B4 

 3 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

Lecturing 

discussion 
كٛفٛح صُاعح انٕسق انز٘ 

اكرشفّ انصٌُٕٛٛ يع 

ٔصف يفصم نهعًهٛح انرٙ 

ٚرى فٛٓا صُاعرّ تانششح 

ٔيٕقعح . انًعضص تانصٕس

فٙ سًشقُذ انرٙ " أطهٛخ"

ذسثثد تادخال انٕسق انٗ 

 انعانى االساليٙ

A2, A3, 

B1, B3, 

B4, B5 

 4 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

Lecturing 

discussion 
اشكال انكراب انقذٚى يٍ 

انًهفٕف ٔانًطٕ٘ ٔانكراب 

رٔ انصفحاخ ٔانغالف انٗ 

انكراب انًخطٕط يع 

ٔصف يفصم نهعًهٛح انرٙ 

ٚرى فٛٓا صُع ْزِ انٕسائظ 

 تانششح انًعضص تانصٕس

A3, A4, 

B1, B3, 

B4, B5 

 5 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

Lecturing 

discussion 
االيرحاٌ االٔل ٔانكراب 

انًطثٕع ٔطثاعح انقٕانة 

انخشثٛح انٗ اخرشاع 

انطثاعح انحذٚثح عهٗ ٚذ 

جٕذُثشغ يع ٔصف يفصم 

نهعًهٛح انرٙ ٚرى فٛٓا صُع 

ْزِ انٕسائظ تانششح 

انًعضص تانصٕس ٔافالو 

 .انفٛذٕٚ

A4, A4, 

B1, B3, 

B4, B5 

 6 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

Lecturing 

discussion 
ثٕسج انطثاعح َٔٓضح فٍ 

انكراب فٙ أسٔتا ٔاْى 

انكرة انًطثٕعح يع ٔصف 

يفصم تانششح انًعضص 

 .تانصٕس

A4, A4, 

B1, B3, 

B4, B5 

 7 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

Lecturing 

discussion 
يشاكض صُاعح انكراب 

انعشتٙ ٔششح فَُّٕ كانخظ 

انعشتٙ ٔ انرزْٛة ٔانشسٕو 

انرٕضٛحٛح ٔانرجهٛذ يع 

ٔصف يفصم نهعًهٛح انرٙ 

ٚرى فٛٓا صُع ْزِ انٕسائظ 

 .تانششح انًعضص تانصٕس

A4, A4, 

B1, B3, 

B4, B5 

 8 

Class participation, Lecturing  يشاكض صُاعح انٕسق A4, A4,  9 
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PowerPoint presentation discussion  انعشتٛح ٔذاسٚخ ٔصُاعح

 قهى انكراتح ٔانحثش ٔانرزْٛة

B1, B3, 

B4, B5 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

Lecturing 

discussion 
ٔانكراب فٙ انحضاسج 

انعشتٛح ٔيذاسط فٍ انكراب 

انعشتٙ االساليٙ يٍ 

يذسسح تغذاد ٔانًذسسح 

انرًٕٛسٚح فانًغٕنٛح 

 فانصفٕٚح االٔنٗ ٔانثاَٛح

انرشكٛح يع ٔصف يفصم ف

نهٓزِ انًذاسط ٔاعًانٓا 

 .تانششح انًعضص تانصٕس

A4, A4, 

B1, B3, 

B4, B5 

 10 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

Lecturing 

discussion 
االيرحاٌ انثاَٙ ٔ اْى 

يخطٕطاخ انًذاسط 

انعشتٛح ٔاالساليٛح ٔ 

انكراب انعشتٙ انًطثٕع 

ٔدخٕل انطثاعح انٗ انعانى 

انعشتٙ ٔانشسٕو 

انرٕضٛحٛح انًطثٕعح 

تاالضافح انٗ فٍ انكراب 

ٔعُاصشِ ٔعالقرّ 

تانصحافح ٔطثاعح انصٕس 

انفٕذٕغشافٛح ٔفٍ 

انكاسكاذٛش يع ٔصف 

 .يفصم يذعى تانصٕس

A4, A4, 

B1, B3, 

B4, B5 

 11 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

by students 

Lecturing 

discussion 

presentation 

يقذيح عٍ اْى حشكاخ 

ذطٕس انرصًٛى انجشافٛكٙ 

انعانًٛح انًعاصشج ٔذاثٛشْا 

عهٗ انرخصص تشكم عاو 

ٔذكهٛف انطهثح تاعذاد 

تحٕز عٍ انًذسسح انذادٚح 

 ٔيذسسح انذ٘ سراٚم

A5, B2, 

B6, B7, 

B8 

 12 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

by students 

Lecturing 

discussion 

presentation 

انحشكاخ انفُٛح  فٙ فرشج 

انحذاثح ٔ يذاسط االسخ 

اسخ دٚكٕ َشاذٓا , َٕفٕ

ٔذطٕسْا ٔذاسٚخٓا 

ٔفُاَٛٓا ٔاعًانٓى يع 

ٔصف يفصم نهٓزِ 

انًذسسح ٔاعًانٓا تانششح 

 . انًعضص تانصٕس

A5, B2, 

B6, B7, 

B8 

 13 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

by students 

Lecturing 

discussion 

presentation 

حشكاخ انحذاثح ٔ يذسسح 

, االٔب,انثأْأسٕ انثٕتٕ 

َشاذٓا . ٔانرفكٛكٛح

ٔذطٕسْا ٔذاسٚخٓا 

ٔفُاَٛٓا ٔاعًانٓى يع 

ٔصف يفصم نهٓزِ 

انًذسسح ٔاعًانٓا تانششح 

 .انًعضص تانصٕس

A5, B2, 

B6, B7, 

B8 

 14 
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 (فيديوهات تعليميه/ PDFملفات /بور بوينت ).العروض احلاسوبّية

 .التواصل بالتعليم عن بعد باألنشطة والتكليفات

 .املصادر املكتبّية اليت حيال إليها حسب موضوع احملاضرة

 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول   

 االمتحان الثاني   

 االمتحان الشفهي   

 عرض تقديمي   

 االمتحانى النهائي  50 حسب تقوٌم الجامعً

 


