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 1201121 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  الفنون والتصميم: الكلية 
  التصميم الجرافيكي: القسم 

رسومات توضيحية تقليدية  :عنوان المقرر
 ورقمية

 

  

 وصف المساق 
  .تتُأل ْذِ انًادج رسٕو تٕضٍحٍّ ٔاستخذاياتًٓا انتطثٍقٍح فً يجال انتصًٍى انجزافٍكً

. 

 

تاإلضافح إنى تعزٌف انطانة عهى ,  ٔاستخذايّ فً انتصًٍى انجزافٍكً عهى يختهف انتطثٍقاخرسٕو تٕضٍحٍّ ٌتعهى انطالب طزق 

 طزق ٔاسانٍة تصًٍى رسٕو تٕضٍحٍّ الستخذاياخ انثزايج االنكتزٍَٔح 
 : مخرجات التعلم

. A المعرفة والفهم 

1.A . الستخدامات التصميم بمختلف تطبيقاتها رسوم توضيحيهفهم طرق : المفاهيم والنظريات. 

2.A . الستخدامات التصميم االلكتروني رسوم توضيحيهفهم طرق : المفاهيم والنظريات. 

. 
B .المهارات المتوقع اكتسابها من هذا المساق: 

1.B .مهارات حل المشكالت التصميمية: 

 .مهارة حل المشكالت التصميمية واساليب التفكير
2.B .اساليب العمل واسس بناء خط مرسوم واستخداماته 
3.B . اتاحة العوامل التي من شأنها التأثير على المصمم واعماله ولها تأثير على المنتج التصميمي : مهارات التحليل. 

4.B . من أجل تحقيق أكبر قدر من القبول والنجاح رسوم توضيحيهاستحداث تصاميم : التفكير االستراتيجي . 
5.B . إعادة هيكلة الحلول اإلبداعية التي من شأنها تحليل واستقراء األحوال والظروف التي يمر : التفكير البناء االبداعي

 .بها السوق المحلي والعالمي 
6.B . مهارات نقل التعليم العامة و مهارات أخرى متعلقة بالتصميم والتطوير الشخصي. 

7.B . واستخداماتهارسوم توضيحيهالتواصل بفعالية في حقل تصميم : مهارات التواصل . 
 رسوم: 

  رسوم توضيحيهتعليم الطالب األسس التقنية والفنية التي يقوم عليها .1

 . وإجادة متطلباتهارسوم توضيحيهالبحث في نوعيات وتصنيفات  .2

  ورقي خاص باعمال كل طالب على حدارسوم توضيحيهتصميم   .3

  خاص باعمال كل طالب على حدارسوم توضيحيهتصميم   .4

  رسوم توضيحيهتصميم  اكساب الطالب المهارات الالزمة لعمل  .5
  توضيحية: ج

  رسوم توضيحيهالبرامج المختلفة في استخدام تعلم  .1

 رسوم توضيحيهمواقع استخدام تعلم  .2

  ابداعي رسوم توضيحيهتعلم تصميم وتنفيذ .3

 
 

 :  هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

Class participation, 

PowerPoint presentation 

In class exercises, and 

homework  

Lecturing 

discussion 
Presentation 

implementation 

انتعزٌف تًحتٕي انًقزر 

انعاو ف يانتعز– انذراسً 

 ٔإَاعّ رسٕو تٕضٍحٍّ

ٔاعطاء , ٔطزق رسًّ 

انطهثح تًزٌُاخ نزسى 

 تاشكال ُْذسٍح يتعذدج

A1, B1, 

B2, B3 

3 1,2 
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Class participation, 

PowerPoint presentation 

In class exercises, and 

homework 

Lecturing 
discussion 

Presentation 

implementation 

يتاتعح تًزٌُاخ نزسى 

 تاشكال رسٕو تٕضٍحٍّ

 ُْذسٍح يتعذدج 

A1, B1, 

B2, B3 

3 3,4 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

In class exercises, and 

homework 

Lecturing 

discussion 
Presentation 

implementation 

رسٕو انتعزف عهى تكٌٍٕ 

 ٔكٍفٍح انتعثٍز تٕضٍحٍّ

عٍ يعُى انكهًح انعزتٍح 

انًكتٕتح عٍ طزٌك رسًٓا 

تاسهٕب ٌعثز عٍ 

ٔاعطاء انطهثح انًضًٌٕ 

 رسٕو تٕضٍحٍّتًزٌُاخ 

 نتعثز عٍ يعاًَ يختهفح

A2, B4, 

B5, B6, 

B7 

 5,6 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

In class exercises, and 

homework 

Lecturing 

discussion 

Presentation 
implementation 

 رسٕو انتعزف عهى تكٌٍٕ

 ٔكٍفٍح انتعثٍز تٕضٍحٍّ

عٍ يعُى انكهًح انعزتٍح 

انًكتٕتح عٍ طزٌك رسًٓا 

تاسهٕب ٌعثز عٍ 

ٔاعطاء انطهثح انًضًٌٕ 

 رسٕو تٕضٍحٍّتًزٌُاخ 

 نتعثز عٍ يعاًَ يختهفح

A2, B4, 

B5, B6, 

B7 

 7,8 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

In class exercises, and 

homework 

Lecturing 

discussion 

Presentation 
implementation 

انتعزف عهى طزق 

استخذاو االحزف ٔانكهًاخ 

انعزتٍح فً تصًٍى 

انتطثٍقاخ انًختهفح عٍ 

طزٌك اعطاء انطالب 

تًزٌُاخ عًهٍح نتٕظٍف 

   رسٕو تٕضٍحٍّ

A2, B4, 

B5, B6, 

B7 

 9,10 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

In class exercises, and 

homework 

Lecturing 

discussion 
Presentation 

implementation 

انتعزف عهى طزق تصًٍى 

  رسٕو تٕضٍحٍّا

كًزحهح يٍ يزاحم تحٌٕم 

 رسٕو تٕضٍحٍّ

انكتزًَٔ ًٌكٍ تزيجتّ 

, الستخذاياخ انكًثٍٕتز

ٔاعطاء انطالب تًارٌٍ 

 رسٕو تٕضٍحٍّنتصًٍى 

A1,A2, 

B1, B2, 

B3, B4, 

B5 

 11,12 

Class participation, 

PowerPoint presentation 

In class exercises, and 

homework 

Lecturing 

discussion 

Presentation 
implementation 

يتاتعح انتعزف عهى طزق 

 رسٕو تٕضٍحٍّتصًٍى 

كًزحهح يٍ يزاحم تحٌٕم 

 رسٕو تٕضٍحٍّ

انكتزًَٔ ًٌكٍ تزيجتّ 

, الستخذاياخ انكًثٍٕتز

ٔاعطاء انطالب تًارٌٍ 

 رسٕو تٕضٍحٍّنتصًٍى 

ٔتطثٍقاتٓا عهى ٔسائم 

 اتصال تصزي يختهفح

A1,A2, 

B1, B2, 

B3, B4, 

B5 

 13,14 
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 المراجع 
 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول   

 االمتحان الثاني   

 االمتحان الشفهي   

 عرض تقديمي   

 االمتحانى النهائي  50 حسب تقويم الجامعي 

 


