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 1وصف تصوُن الوٌطق الرقوٍ 



 وصف الوقرر

 

 هراجؼح أداء هؤصضاخ التؼلُن الؼالٍ ))هراجؼح الثرًاهج األكادَوٍ((

دراصح الطالة للتصوُن الطثاػٍ كتخصص دقُق هي حُث هخرجاته ،األػالى التجارٌ 

،الولصق،الؼالهح التجارَح ، غالف الكتاب ،الشؼار...ػلً وفق هٌظىهح التصوُن هي ػٌاصر 

 وأصالُة تٌظُن وػالقاخ تصوُوح وتطثُقها فٍ توارَي ػولُح واصش تصوُن 

 كهٛح انفٌُٕ اندًٛهح  انًإعغح انرؼهًٛٛح .1

 لغى انرصًٛى  انمغى اندايؼٙ / انًشكض .2

  D3ذصًٛى غثاػٙ / اعى / سيض انًمشس .3

 دٔاو سعًٙ  أشكال انحعٕس انًراحح .4

 عُٕ٘  انفصم / انغُح .5

 120 نكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح )ا .6

   2018-2017 ذاسٚخ ئػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

  . ّانرؼشف ػهٗ ياْٛح انرصًٛى انطثاػٙ ٔيشاحه 

  .. انرؼشف ػهٗ اَظًح ذصًٛى يخشخاخ انرصًٛى انطثاػٙ كاألػالٌ انرداس٘ ٔغالف انكراب ٔانشؼاس 

 انرصًٛى انطثاػٙ .  دساعح ػُاصش ٔاعظ ٔػاللاخ انرصًٛى ٔاعانٛة انرُظٛى ػهٗ ٔفك يخشخاخ 

 

 يخشخاخ انًمشس ٔغشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .9



 االْذاف انًؼشفٛح -أ

 انرؼشف ػههٗ ياْٛح انرصًٛى انطثاػٙ ٔذاسٚخّ . -1أ

  انرؼشف ػهٗ يفٕٓو األذصال انثصش٘ ػهٗ ٔفك يخشخاخ انرصًٛى انطثاػٙ .

 االْذاف انًٓاساذٛح انخاصح تانًمشس  -ب 

 انطانثح يٓاسج اذماٌ ذُفٛز انرصايٛى انطثاػٛح تاخرالف ذُٕػاذٓا  . أكغاب  – 1ب

 أذماٌ ذُفٛز انرصايٛى انطثاػٛح ػهٗ ٔفك انؼُاصش ٔاألعظ ٔاألَظًح انرصًًٛٛح  .  -2

 

 

 غشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

  . ٙػشض ٔششذ انًٕظٕع نهطانثح تاعرؼًال انٕعائم انرؼهًٛٛح ٔيُٓا انؼشض انًشئ 

 انٕٛيٛح داخم انماػح انذساعٛح ٔانٕاخثاخ انثٛرٛح نكم يٕظٕع اعثٕػٙ . انرًاس ٍٚ 

  اعهٕب انرحفٛض ٔانًُافغح تٍٛ انطهثح فٙ اعثمٛح انًؼهٕيح ٔأػادج انرًاسٍٚ تٓذف ذمًٕٚٓا ػٍ غشٚك

 دسخاخ ذحفٛضٚح . 

 نكرشَٔٛح االغالع ػهٗ اخش انًغردذاخ فٙ يدال انرصًٛى انطثاػٙ ٔذمُٛاذّ غهٗ تؼط انًٕالغ األ

 نألفادج يُٓا 

 

 غشائك انرمٛٛى      

  . ذًاسٍٚ اعثٕػٛح داخم انماػح انذساعٛح ٔٔاخثاخ تٛرٛح 

  انًشاسكح فٙ لاػح انذسط فعال ػٍ االَشطح ٔانًثادساخ انطالتٛح خاسج انماػح انذساعٛح

 ٔاألشرشان تانًؼشض انغُٕ٘ نهمغى .  

 ٔ انرًاسٍٚ االعثٕػٛح تانًٕػذ انًحذد . انحعٕس ٔيغرٕٖ االنرضاو فٙ ذمذٚى انٕاخثاخ 

  . ٙاخرثاساخ ذمًٛٛح َٓاٚح انفصم انذساع 

 

 االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح -ج

األَذياج تٍٛ انطهثح ٔيغ انطهثح ٔاألعرار فٙ ذُفٛز انرصايٛى ٔانؼًم اندًاػٙ يًا ٚشعخ .حة  1ج

  نطهثح . انرؼأٌ ٔانرؼهى تانًشاسكح ٔذثادل انخثشاخ ٔذؼضٚض انثمح تٍٛ ا

 غشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 . ٙاداسج انماء انًحاظشج ػهٗ َحٕ ذطثٛم 

 انؼًم اندًاػٙ انرؼأَٙ نرفٛز انرصايٛى فٙ أَشطح الصفٛح 

 

 غشائك انرمٛٛى    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . انرًاسٍٚ االعثٕػٛح ٔانٕاخثاخ انثٛرٛح 

  . انحعٕس ٔيغرٕٖ االنرضاو ترغهٛى انٕاخثاخ تانًٕػذ انًحذد 

 غاخ انالصفٛح ٔاألشرشان تانًؼشض انغُٕ٘ .انُشا 

 انًٓاساخ  انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ(  -د 

 ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ يٓاسج ذطثٛك اعظ ٔػُاصش انرصًٛى ٔأَظًرّ فٙ يدال انرخصص انذلٛك   -1د         

 ٛز انرصايٛى انطثاػٛح ترمُٛاخ يخرهفح .أيكاَٛح ذُف     

 تُٛح انًمشس .01
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 يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح
اعى انٕحذج / انًغاق أٔ 

 انًٕظٕع
 غشٚمح انرمٛٛى غشٚمح انرؼهٛى

 انًشاسكح  يُالشح ٔحٕاس  ياْٛح انرصًٛى انطثاػٙ  يفاْٛى اعاعٛح فٙ انرصًٛى  4 0

 انًشاسكح  يُالشح ٔحٕاس ذاسٚخ انرصًٛى انطثاػٙ  خزٔس ذاسٚخٛح نهرخصص  4 2

 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ  ذًاسٍٚ ػًهٛح  ػُاصش انرصًٛى  ياْٛح ػُاصش انرصًٛى  4 3

 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح انُمطح فٙ ذصًٛى األػالٌ انرداس٘  ػُاصش انرصًٛى  4 4

 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح انخػ فٙ ذصًٛى االػالٌ انرداس٘  ػُاصش انرصًٛى  4 5

 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح انهٌٕ فٙ ذصًٛى األػالٌ انرداس٘  ػُاصش انرصًٛى 4 6

 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح انًهًظ فٙ ذصًٛى انًهصك  إَاع انًهصماخ  4 7

 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح ًهصك انغٛاحٙ انمًٛح انعٕئٛح فٙ ان إَاع انًهصماخ  4 8

 إَاع انًهصماخ  4 9
انشكم ٔاالسظٛح فٙ ذصًٛى انًهصك 

 انغٛاعٙ 
 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح

 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح انحدى ٔأثشِ فٙ ذصًٛى انشؼاس  ػُاصش انرصًٛى  4 01

 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح أعظ انرصًٛى  أعظ انرصًٛى  4 00

 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح انغٛادج فٙ ذصًٛى انشؼاس  اعظ انرصًٛى  4 02

 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح األٚماع فٙ ذصًٛى غالف انكراب  أعظ انرصًٛى  4 03

 اعظ انرصًٛى  4 04
انٕحذج ٔانرُٕع فٙ ذصًٛى غالف 

 انًدهح 
 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح

    ئيرحاٌ 4 05

 أعظ انرصًٛى  4 06
انرُاعة فٙ أحرغاب انفعاء ٔانًادج 

 انًكرٕتح 
 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ  ذًاسٍٚ ػًهٛح 

 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح انرذسج فٙ ذصًٛى انًهصك  أعظ انرصًٛى  4 07

 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح انرٕاصٌ فٙ ذصًٛى صفحح يدهح  اعظ انرصًٛى  4 08

 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح انرعاد فٙ ذصًٛى انؼاليح انرداسٚح  اعظ انرصًٛى  4 09

 اعظ انرصًٛى  4 21
انرراتغ انثصاس٘ فٙ ذصًٛى انًهصك 

 األسشاد٘ 
 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح

 شٍٚذمٛٛى نكم ذً ذًاسٍٚ ػًهٛح انرشاكة  ،انشفافٛح ،انرذاخم ،انرًاط  انؼاللاخ انشكهٛح  4 20

 انؼاللاخ انشكهٛح  4 22
ذطثٛك انؼاللاخ انشكهٛح فٙ ٔسق 

 انًشاعالخ 
 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح

 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح انحشكح ، انثؼذ انثانث ،انضيٍ  َٕاذح انؼاللاخ انرصًًٛح  4 23

 كم ذًشٍٚذمٛٛى ن ذًاسٍٚ ػًهٛح انحشكح فٙ ذصًٛى انثشٔشٕس  َٕاذح انؼاللاخ  4 24

 َٕاذح انؼاللاخ  4 25
انثؼذ انثانث فٙ ذصًٛى انًهصك 

 انغًُٛائٙ 
 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح

 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح ، انؼُمٕد٘ انشثكٙ ، انٓشيٙ ، انشثكٙ   االَظًح انرصًًٛح  4 26

 األَظًح انرصًًٛح  4 27
ذُفٛز انُظاو انشثكٙ فٙ ذصًٛى 

 ئخرٛاس٘ 
 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ سٍٚ ػًهٛحذًا

 األَظًح انرصًًٛح  4 28
ذُفٛز انُظاو انؼُمٕد٘ فٙ ذصًٛى 

 أخرٛاس٘ 
 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح

 األَظًح انرصًًٛح  4 29
ذُفٛز انُظاو انٓشيٙ تاػرًاد اعهٕب 

 انكٕالج 
 ذمٛٛى نكم ذًشٍٚ ذًاسٍٚ ػًهٛح



 انثُٛح انرحرٛح  .11

 نكرة انًمشسج انًطهٕتحا -1

      
 ال ذٕخذ/ كَّٕ يمشس ػًهٙ 

 انًشاخغ انشئٛغٛح )انًصادس( -2
/د. اٚاد حغٍٛ  3، انرطثٛك ج2انُظشٚح ج 1فٍ انرصًى ،انفهغفح ج

 ػثذ هللا 

انكرة ٔانًشاخغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  -ا 

 )انًدالخ انؼهًٛح , ....(

  َظشٚاخ ٔدساعاخ يغرمثهٛح فٙ –فٙ فكش انرصًٛى

 ًٛى /د.َصٛف خاعى يحًذ . انرص

  ٙأٔساق ػهًٛح ٔسؤٖ يغرمثهٛح فٙ انرصًٛى انكشافٛك

 /د.أَرصاس سعًٙ يٕعٗ

 فٙ انفٍ ٔانرصًٛى /د.سالٙ َدى انذٍٚ  خيذَٔا 

انًشاخغ االنكرشَٔٛح , يٕالغ  -ب

 االَرشَد,.....

www.graphic designing.com 

www.graphic design tutorial.com 

 

 

 

 ش انًمشس انذساعٙ خطح ذطٕٚ -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ئيرحاٌ      4 31



 

 تُٛح انثشَايح  .1

 انشٓاداخ ٔانغاػاخ انًؼرًذج .2
 اعى انًمشس أٔ انًغاق الرتميز انًغرٕٖ / انغُح

انغاػاخ 

 انًؼرًذجٔانٕحذاخ 

 120 تصوُن طثاػٍ D3 األول
 تكلىرَىس تصوُن

 

 
 

  
 

 
   

    

    
    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػ نهرطٕس انشخصٙانرخطٛ .3

 
 ٔأَظًرّ ٔذمُٛاذّ   نهرصًٛى انطثاػٙ ٔػاللاذّج ثمافح انطهثح انًؼشفٛح صٚاد 

 

 انًؼٓذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهٛح أٔ  غ)ٔظيؼٛاس انمثٕل  .4

 
  

 أْى يصادس انًؼهٕياخ ػٍ انثشَايح .5

 انطثاػٙ  انكرة انًرخصصح  ٔانًؼرًذج فٙ انرصًٛى . 

 نكرشَٔٛح  تؼط انًٕالغ األ 



 

 هخطط ههاراخ الوٌهج

 َرجً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوقاتلح لوخرجاخ التؼلن الفردَح هي الثرًاهج الخاضؼح للتقُُن

 هخرجاخ التؼلن الوطلىتح هي الثرًاهج

 أصاصٍ اصن الوقرر رهز الوقرر انغُح / انًغرٕٖ

أم 

 اختُارٌ

 الوهاراخ الؼاهح والوٌقىلح ههاراخ التفكُر عالوهاراخ الخاصح تالوىضى الوؼرفح والفهن

) أو( الوهاراخ األخري الوتؼلقح 

تقاتلُح التىظُف والتطىر 

 الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

   / /   / /    / /     / / أساسي  الوان  D1 األٔل 

                      
                       

                      

                       

                      

                       

                      

       

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     


