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 نموذج وصف المقرر

 أ.م.د راقي صباح نجم الدين     أ.م.د سحر علي سرحان

 

 تصميم طباعي

 وصف المقرر

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

 التعلم ومخرجات البرنامج خصائص ألهم مقتضٌا   اٌجازا   هذا األكادٌمً البرنامج وصف ٌوفر

 المتاحة الفرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقٌقها بالطال من المتوقعة

 البرنامج ضمن مقرر لكل وصف وٌصاحبه .

 المؤسسة التعلٌمٌة .1
 /جامعة بغداد وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً /

 كلٌة الفنون الجمٌلة 

 قسم التصمٌم القسم الجامعً / المركز .2

  - D4IND/  روعالمش اسم / رمز المقرر .3

 البرامج التً ٌدخل فٌها .4
وسائل الحاسوب واالنترنٌت + االعمال الفنٌة 

 والرسومات والتصامٌم

 ٌومً  – دوام رسمً أشكال الحضور المتاحة .5

 2018ـ2017  /وي نالس الفصل / السنة .6

 ساعة 120 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .7

 22/2/2018 تارٌخ إعداد هذا الوصف  .8

 ف المقرر :أهدا-9

 علمٌا وفنٌا.( مشروع التخرج) اكتساب الطالب لمفهوم  - أ



 

 

 وربطها بالعالقات واالسس التصمٌمٌة فٌما بٌنهما . دور المصمم فً المؤسساتتوضٌح  - ب

وعالقتها مع بعضها لتكوٌن الفكرة المراد تصمٌمٌها إعطاء الطالب خبرة فً ربط  -ج     

 ار التصمٌمً للتصامٌم التً تنتجها الموسسة.افكار ابداعٌة تمتاز بالجده واالبتك

 (. المشروع)   هذه المادة        

تقنٌات الحاسوب والبرامج المستخدمة فً عملٌة استخدام  على والتدرٌباعطاء فكرة  -د     

 تصمٌم لهذه  الفكرة المراد تنفٌذها. فً النهائٌة لمادة المشروع االخراج الفنً لتصامٌم

 

 

 



 

 

 

 

 رجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌممخ10

   المعرفة والفهم -أ

 استخدامها فً التصمٌم.و التقنٌات الحدٌثةاكتساب القدرة والمهارة فً تمٌٌز واختٌار  -1أ

 اكتساب مهارة فً تنفٌذ العمل التصمٌمً من خالل ربط العناصر واالسس التصمٌمٌة. -2أ

 التصمٌمٌة ومفرداتها . التعامل مع مكونات الفكرة -3أ

التعرف على دور المصمم الطباعً فً المؤسسات االنتاج الطباعً وكٌفٌة اٌجاد افكار  -4أ

 ابداعٌة ومبتكره.

ـ اكساب الطلبة المعرفة بكلف االنتاج والربح والتسوٌق لتصامٌم من اجل تكوٌن عقلٌة 5أ

 ٌستطٌع المصمم القٌاده فً العمل.

 بالموضوع المهارات الخاصة   -ب 

 التدرٌب فً ورشة العمل.– 1ب

 الثانً (. –بحوث صفٌة )الفصل االول  – 2ب

 اعمال على شكل ماكٌتات. – 3ب

مهارات الربط المنطقً مابٌن عملٌات االنتاج واسالٌب التسوٌق ومستوٌات العرض  -4ب

 والطلب من اجل تحقٌق هامش ربحً مناسب لمؤسسة التصامٌم الطباعٌه.

 

 

 ق التعلٌم والتعلم طرائ     

 

 االختبارات الٌومٌة المفاجئة واالسبوعٌة المستمرة .  -

 نشاطات فً قاعة الدرس .  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونٌة لإلفادة منها  . -

 وسائل توضٌحٌة عن بعض االعمال. -



 

 

 ماكٌتات مصغرة عن الشكل المراد تصمٌمه. -

 طرائق التقٌٌم      

 المناقشات داخل المحاضرةـ  

 ـ االختبارات االنٌة على الورق واستخدام الحاسبة

 المشاركة فً قاعة الدرس.ـ 

 .تقدٌم األنشطة ـ 

 قسم السنوي.مشاركة فً معرض الـ 

 مهارات التفكٌر -ج

تحلٌل ونقد االفكار التصمٌمٌة واتباع االسالٌب التصمٌمٌة  على للعمل الطالب قدرة تطوٌر  -1ج

 ستخدمة فً مادة المشروعالم

 اٌجاد حلول لبعض المشكالت التً قد تحدث فً عدم فهم الطالب لهذه المادة او الفكرة  -2ج

 المراد تنفٌذها فً اي تصمٌم معٌن.    

 والمناقشة فً اي موضوع ضمن المادة نفسها. الحوار على الطالب قدرة تطوٌر  -3ج

 . لمقررا الموعد فً وتسلٌمها الواجبات أداء ـ 4ج

 

 ـ تنمٌة قدرة الطالب على التعامل مع الوسائط المتعددة,5ج

 طرائق التعلٌم والتعلم     

 عملً مرتبط بواقع الحٌاة الٌومٌة لجذب الطالب الى  نحو على المحاضرة إدارة

موضوع الدرس دون االبتعاد عن صلب الموضوع لتكون المادة مرنه قابله للفهم 

 مع مشاركة مدرس المادة.والمناقشة فٌما بٌنهم 

 الجماعٌة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلٌف. 



 

 

 

 للواجبات الٌومٌة واالختبارات الشهرٌة. الدرجة من نسبة تخصٌص 

  تكلٌف الطالب بالمشاركة فً المعرض السنوي للقسم من قبل بعض الطلبة المتمٌزٌن

 باالعمال الفنٌة.

 

 طرائق التقٌٌم    

 ٌدل على ان الطالب ٌدرك ماهٌة هذه المادة  الدرس قاعة فً الفاعلة المشاركة

 العلمٌة.

 والبحوث. الواجبات تقدٌم فً المحدد بالموعد االلتزام 

 والتحصٌل االلتزام عن الفصل الثانً ( -)الفصل االول الفصلٌة االختبارات تعبر 

 .والمهاري المعرفً

 المتعلقة بقابلٌة التوظٌف  المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى -د 

 والتطور الشخصً (.      

 ( لالعمال التصمٌمٌة.3DM)التقنٌة. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -1د

 اإلنترنت الستخدامه باالبحاث . مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -2د

 ٌثة.المتعددة والحد الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -3د

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوٌر    -4د



 

 

 بنٌة المقرر .9

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع

طرٌقة 

 التعلٌم

طرٌقة 

 التقٌٌم

 تنمٌة الفهم المعرفً 6 االول
وبذة مختصزة عه 

 انمادة
 اسئلة عامة  عملً

 6 الثانً
تطوٌر الفكرة 

 التصمٌمٌة

تطبيك اسس االخزاج 

 انفىي

اسئلة عامة  عملً

 ومناقشة 

 6 الثالث
تطوٌر مهارات 

 النقد والتحلٌل

عمهياث االخزاج انفىي 

مه خالل انبحج 

َانتمصي َتحذيذ 

انحاجت َطزق 

 َمصادر االستكشاف

 عملً

أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 6 الرابع
تطوٌر مهارات 

 النقد والتحلٌل

ار فكزة حُل اختي

انمُضُع انذي سيتم 

اختياري 

 نهمادة)انمشزَع( 

 

 عملً
جمع 

المعلومات 

حول 

 الموضوع

 6 الخامس
تطوٌر مهارات 

 النقد والتحلٌل

 اجزاء االبحاث 

حُل انمُضُع انذي 

يتم اختيارة يكُن 

اصيم اَيتم اضافت 

 ابذاعيً عهيً

 عملً

حول مناقشة 

موضوع 

 )المشروع(

 6 السادس
ات تطوٌر مهار

 النقد والتحلٌل

 /اجزاء االبحاث

 انُظيفت/

  

 عملً
تقٌٌم 

 التمرٌن

 6 السابع
تطوٌر مهارات 

 االظهار للمطبوع

مزحهت انتصميم 

ـ تخطيط  /تخطيط اَني

وٍائي ـ انتفاصيم 

تقٌٌم  عملً

 التمرٌن



 

 

 انذليمت

 6 الثامن
تطوٌر مهارات 

 االظهار للمطبوع

مزحهت 

انتصميم/انتخطيط 

انمياسي ـ رسم 

 ىذسي ـ انمىظُرٌ

 عملً
تقٌٌم 

 التمرٌن

 6 التاسع
تطوٌر مهارات 

 االظهار للمطبوع

مزحهت انتصميم /تىفيذ 

 ٌيكهي/يذَي /حاسبت

 عملً
 تقٌٌم نموذج

 6 العاشر
تطوٌر مهارات 

 االظهار للمطبوع

مزحهت 

 انتصميم/اخزاج اَني

 تقٌٌم نموذج عملً

الحادي 

 عشر 
6 

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 لمطبوعل

 تقٌٌم تمرٌن عملً متطهباث اخزاج انشكم

 6 الثانً عشر

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

متطهباث اخزاج 

 انُظيفت

 تقٌٌم تمرٌن عملً

 6 الثالث عشر

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

تذاخم انعاللت بيه 

 انشكم َانُظيفت

 تقٌٌم تمرٌن عملً

 6 الرابع عشر

مهارات  تطوٌر

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

 انتمىياث انتصميميت

اعادة تصميم بعذ 

 انحذف

 عملً

 تقٌٌم تمرٌن

الخامس 

 عشر
6 

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

 انتمىياث انتصميميت

اعادة تصميم بعذ 

االضافت االبذاعيت 

 عهيً

 عملً

 تقٌٌم تمرٌن

السادس 

 عشر
 امتحان الفصل االول 6

 عملً 
 تقٌٌم عملً



 

 

 6 السابع عشر

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

استعراض التقدم على 

المشروع الفرعً 

الثانً. مواصلة العمل 

على المشروع الرئٌس 

 االول.

 

 عملً

 تقٌٌم تمرٌن

 6 الثامن عشر

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

استعراض الصعوبات 

الفرعً  للمشروع

واصلة العمل الثانً. م

على المشروع الرئٌس 

 االول.

 

 تقٌٌم تمرٌن عملً

 

 

 

 6 التاسع عشر

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

استعراض نهائً 

للمشروع الرئٌس 

االول. انتهاء واجب 

المشروع الفرعً 

 الثانً

 

 عملً

 

 تقٌٌم تمرٌن

 6 العشرون

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

الواجب الرئٌس انتهاء 

االول. تنتقد المجموعة 

كل االعمال المنجزة 

واي اعمال مازلت قٌد 

 االنجاز.

 

واجبات  عملً

 جماعٌة

احدى 

 وعشرون
6 

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

مناقشة االفكار 

للمشروع الرئٌس 

الثانً. واجب 

للمشروع الفرعً 

 الثالث.

 

واجبات  عملً

 جماعٌة



 

 

اثنا 

 وعشرون
6 

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

استعراض التقدم 

للمشروع الرئٌس 

الثانً. مواصلة العمل 

على المشروع 

 الفرعً الثالث.

 

واجبات  عملً

 جماعٌة

ثالثة 

 وعشرون
6 

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

استعراض الصعوبات 

للمشروع الرئٌس 

الثانً. مواصلة العمل 

 على المشروع

 الفرعً الثالث.

واجبات  عملً

 جماعٌة

اربعة 

 وعشرون
6 

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

مواصلة العمل على 

المشروع الفرعً 

الثالث والمشروع 

 الرئٌس الثانً.

واجبات  عملً

 جماعٌة

خمسة 

 وعشرون
6 

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

نهائٌات لمهام 

المشروع الرئٌس 

انً والمشروع الث

 الفرعً الثالث.

معرفة  عملً

الطلبة على 

التقدٌر قبل 

االمتحان 

 النهائً

ستة 

 وعشرون
6 

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

نهائٌات لمهام 

المشروع الرئٌس 

الثانً والمشروع 

الفرعً الثالث. ٌبنغً 

االنتهاء من جمٌع 

االعمال وان تكون 

 جاهزة للتقٌٌم النهائً.

 

 مشاركة ملًع

 جماعٌة

سبعة 

 وعشرون
6 

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

لقاءات صفٌة لغرض 

النقد الجماعً. تقدم 

جمٌع االعمال المنجزة 

فً الصف لغرض 

 مشاركة عملً

 جماعٌة



 

 

 النقد والتقٌٌم النهائً.

 

ثمانٌة 

 وعشرون
6 

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

ض لقاءات صفٌة لغر

النقد الجماعً. تقدم 

جمٌع االعمال المنجزة 

فً الصف لغرض 

 النقد والتقٌٌم النهائً.

 

 عملً

مشاركة 

 جماعٌة

تسعة 

 وعشرون
6 

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

لقاءات صفٌة لغرض 

النقد الجماعً. تقدم 

جمٌع االعمال المنجزة 

فً الصف لغرض 

 النقد والتقٌٌم النهائً.

 

 عملً

اركة مش

 جماعٌة

 6 ثالثون

تطوٌر مهارات 

التحلٌل واالظهار 

 للمطبوع

 امتحان انفصم انثاوي

 

 عملً
تقٌٌم 

 الدرجات

 البنٌة التحتٌة  .10

 القراءات المطلوبة :

 كتب المقرر 

  اخرى 

هذه المادة عملي ضمن مفردات المقررة  (1)

 بالقسم اي التوجد كتاب او ملزمة معينة .

دات يقوم مدرس المادة ضمن المفر (2)

يحدد كل اسبوع الموضوع الذي سوف ينفذ 

 عمليا .

  متطلبات خاصة 

الخدمات االجتماعٌة ) وتشمل على 

سبٌل المثال محاضرات الضٌوف 
 



 

 

 

 

 

والتدرٌب المهنً والدراسات المٌدانٌة 

 ) 

 القبول  .11

 ال توجد المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 


