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 1201112:المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  الفنون و التصميم: الكلية 
 تصميم الجرافيك: القسم 

 

 

  2رسم وتصميم بالحاسوب :عنوان المقرر
  

 وصف المساق 

,  بواسطة التقنيات الرقمية المتطورةالتعامل مع الرسومات والصور التوضيحية تتناول هذه المادة عملية 
  Adobe Illustratorعن طريق برنامج , باالضافة الى تعديل الصور بما يناسب الموضوع

 اهداف المساق 
 رسم الفكتور أن يطور فهماً للمبادئ الرئيسية في عملية  .1

 المواد الطباعية المختلفه باستخدام البرامج تمكين الطالب من امتالك القدرة التقنية على تنفيذ مختلف  .2
 

 :مخرجات التعلم

 بشكل احترافيAdobe  Illustratorاستخدام الطالب لبرنامج  .1

 تمكين الطالب من انتاج رسومات توضيحية لتوظيفها في مختلف المواد الطباعية والرقمية .2

 بتصميم مناسب انتاج تصميم مجهز للطباعة تمكين الطالب من  .3
 
 
 
 

 : هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

Class participation Lecture, 

Oralinquiry 

Introduction 

to 

illustration 

Aquiring 

knowledge 

of the 

theory of 

illustration 

3 1 

Oral ;Participation, 

homework 

 

 

Lecturingdis

cussion 

practical 

Introduction 

to adobe 

illustrator  

user 

interface 

 

Initial 

software 

usage 

3 2,3 

Practical homework  

In-lecture application 

Lecturingdis

cussion 

practical 

Using 

selection 

tools 

Why 

selection 

tools are 

important 

 4 

Practical homework  Lecturingdis

cussion 

practical 

Using rulers, 

edit images 

and import to 

software tool 

 and 

gradients. 

Using tools  5,6 

Practical homework  

Discussion  

Lecturingdis

cussion 

practical 

Applying 

colour and 

pattern, pen 

tool and 

shapes, type 

Using tools  7 
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tool 

Practical homework  

Discussion  

Lecturingdis

cussion 

practical 

Drawing 

vectors using 

Mesh tool  

Using 

different 

option to 

apply on 

the design 

 8,9 

Digital and printed 

design using software 

Lecturingdis

cussion 

practical 

Drawing 

vectors using 

pen tool and 

shapes  

Using 

layers 

 10 

Digital and manual 

design using software 

Lecturingdis

cussion 

practical 

Applying 

Illustrator in 

real projects 

Ability to 

apply 

digital 

materials in 

creating a 

realistic 

project 

 11,12 

  Assessment Assessmen

t  

 13 

 

 المراجع 
Interior Design Visual Presentation: A Guide to Graphics, Models and Presentation Techniques 
Maureen Mitton,  Wiley; 4 edition  

 

 

 

 

 

 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول   

 االمتحان الثاني   

 االمتحان الشفهي   

 عرض تقديمي   

 االمتحانى النهائي  50 حسب تقويم الجامعي 

 

http://www.amazon.com/Maureen-Mitton/e/B001IGQEH8/ref=dp_byline_cont_book_1

