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 : ---المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  الفنون و التصمٌم: الكلٌة 

  التصمٌم الجرافٌكً: القسم 

  2تاٌبوجرافً : عنوان المقرر
  

 وصف المساق 

تتىاَل ٌذي انمادة انحزف انالتيىي انمطبُع وشأتً َتطُري َأوُاعً َطزق استخذامً في مجاالث انفىُن 

انبصزيت انمختهفت، َانتعزف عهى األوماط انقذيمت َانحذيثت مىٍا َعمم تطبيقاث َتماريه تمكه انطانة مه 

اكتساب مٍارة مُائمت انخط انالتيىي مع ما يىاسبً في مجاالث انفىُن انتطبيقيت عامت َمجاالث تصميم انجزافيك 

 .انمتىُعت خاصت

 اهداف المساق 
  الالتٌنً أن ٌطور فهماً للمبادئ الرئٌسٌة والنظرٌات والمفاهٌم المطروحة فً علم الخط .1

 .تعرٌف الطالب باتجاهات وأسالٌب استخدام و توظٌف الخط فً التصمٌم .2

 .تمكٌن الطالب من امتالك األدوات والمعرفة الالزمة للتعامل مع الخط الالتٌنً بطرٌقة عصرٌة ووظٌفٌة .3
 

 : مخرجات التعلم

تمكٌن الطالب من عملٌة تصمٌم خط فرٌد و توظٌفه فً الشعار والمواد الطباعٌة المختلفة بناء على نظام هندسً  لبناء  .1
 .العمل بالكامل

 .تعرٌف الطالب بتشرٌح الحرف الالتٌنً ومكوناته وعناصره .2

 .تعرٌف الطالب بالمصطلحات المستخدمة فً الخط الالتٌنً .3

 .تمكٌن الطالب من الصٌاغة البصرٌة لمختلف المواد الطباعٌة و تصمٌم المعلومات باستخدام الخط .4

 .القدرة على توظٌف الخط ضمن مختلف البٌئات البصرٌة سواء الخط لوحده أو مع أي رسوم أو صور توضٌحٌة .5
 
 
 
 
 
 

 :  هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم
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 المعتمدة
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Designing 
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 4 

Practical homework  Using Applying Producing  5,6 
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print 
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c print 

materials 

Practical homework  

Discussion  

digital 

design 

application 
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information 

design 
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c 
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 7 

Practical homework  

Discussion  

Digital and 

printed 

design 

using 

software 

Editorial 

design 

Using type 

in 

publishing 

 8,9 

Digital and printed 

design using software 

Digital and 

manual 

design 

using 

software 

Applying 

type in 

illustration  

Ability to 

create type 

illustration 

 10 

Digital and manual 

design using software 

Digital and 

manual 

design 

using 

software 

Applying 

type with 

photography 
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apply 

typography 

in a 

photograph

gic 

environme

nt  

 11,12 

  Assessment Assessmen

t  

 13 

 

 المراجع 
Thinking with Type 
 Ellen Lupton,  Princeton Architectural Press; 2 Rev Exp edition 

  

 

 المقررات المساندة 
 

Making and Breaking the Grid: A Graphic Design Layout Workshop 

Timothy Samara,  Rockport Publishers  
 

 

 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول   

 االمتحان الثاني   

 االمتحان الشفهي   

 عرض تقديمي   

 االمتحانى النهائي  50 حسب التقوٌم الجامعً

 

http://www.amazon.com/Ellen-Lupton/e/B001JRZFK8/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Timothy-Samara/e/B001JPCIFU/ref=dp_byline_cont_book_1

