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 : أْذاف انًمزر-9
  ٗثشكم ػبو  لٔطبئم االرصباطالع انطهجخ ػه 

  الرصبلٔيؼُٗ ايؼزفخ اْذاف ٔيٓبيّ ٔيبْٛخ 

 ثبنؼًهٛخ انزصًًٛٛخ ٔطبئم االرصبلرثظ 

 انزؼزف ثٕطبئم االرصبل ٔاًْٛزٓب ٔٔظبئفٓب  

 الصحف والمجالت والملصقات واالذاعة والتلفزيون والنت   

 

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

والمفاهيم وبعض النظريات التي تعمل  بوسائل االتصالتعرف الطالب   وسائل االتصال وفن التصميمدراسة 

 االتصالفي التصميم و

 يخزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .9



  انًؼزفخ ٔانفٓى -أ
  االْذاف انًؼزفٛخ-أ
 ٔرثطٓب ثبنؼًهٛخ انزصًًٛٛخ ؼض انؼهًبء ٔانكزبة فٙ ٔطبئم االرصبلانٕلٕف ػهٗ اراء ث - أ

 االرصبلانزؼزف ػهٗ َظزٚبد  - ة
  يغبل انزصًٛى ٔاالرصبل سٚبدح انًؼزفخ انؼهًٛخ ٔانضمبفٛخ فٙ - د
 
 

 انًٓبراد انخبصخ ثبنًٕضٕع   

ٔثحٕس ػٍ االرصبل م انغًبنٙ يٍ خالل رصًٛى اػًبل انزؼبيم يغ انًٕضٕع ثزٔػ انزؼبٌٔ ٔانؼً*  

 ٔدٔرِ فٙ انزصًٛى

 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

  . يظزًزحيفبعئخ ٔاطجٕػٛخ  يُٓب شفٕٚخ ٔاخزٖ رحزٚزٚخ االخزجبراد انٕٛيٛخ  -

 طزائك حذٚضخ فٙ انزؼهى  -

 درعبد يحذدح نهغٛبة ٔانحضٕر ٔانزحضٛز انٕٛيٙ  - 

 . ٕالغ االنكززَٔٛخ نإلفبدح يُٓب إنٗ ثؼض انًإرشبد انطالة  -

 

 

 طزائك انزمٛٛى      

 

 انًشبركخ فٙ لبػخ انذرص.

 انحضٕر ٔانغٛبة

 ٔأَشطخ . ئٛخَٔٓب اخزجبراد فصهٛخ

 

 
 يٓبراد انزفكٛز -ط

 . انًمزر انًٕػذ فٙ ٔرظهًٛٓب انٕاعجبد أداء ػهٗ نهؼًم انطبنت لذرح رطٕٚز  -1ط

 انزؼبيم يغ ٔطبئم االرصبل ؼهًّٛ كٛفٛخرطٕٚز انطبنت ٔر  -2ط

 ٔرشٔٚذِ ثبنًؼهٕيبد  االرصبلر انمذًٚخ ٔانحذٚضخ فٙ رذرٚت انطبنت ػهٗ اطزخذاو انًصبد -ة

 .ٔانزؼزف ػهٗ يصبدر االرصبل ٔانًُبلشخ انحٕار ػهٗ انطبنت لذرح رطٕٚز  -3ط

 

 

 

 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     



 

 يزرجظ ثٕالغ انحٛبح انٕٛيٛخ نغذة انطبنت انٗ يٕضٕع انذرص دٌٔ رطجٛمٙ  َحٕ ػهٗ انًحبضزح إدارح

 .االثزؼبد ػٍ صهت انًٕضٕع نزكٌٕ انًبدح يزَّ لبثهّ نهفٓى ٔانزحهٛم 
 انغًبػٛخ ٔانٕاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهٛف. 

 هٕاعجبد انٕٛيٛخ ٔاالخزجبراد .ن انذرعخ يٍ َظجخ رخصٛص 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 انًظؤٔنٛخ ٔرحًهّ انطبنت انزشاو دنٛم انذرص لبػخ فٙ ػهخانفب انًشبركخ. 

 ٔانجحٕس. انٕاعجبد رمذٚى فٙ انًحذد ثبنًٕػذ االنزشاو 
 ٔانًٓبر٘ انًؼزفٙ ٔانزحصٛم االنزشاو ػٍ ٔانُٓبئٛخ انفصهٛخ االخزجبراد رؼجز. 

 نزطٕر انشخصٙ (.انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔا -د 

 .ثبالرصبلانزصًٛى ٔػاللزّ ػهٗ انزؼزف ػهٗ   انطبنت لذرح رًُٛخ  -1د

 . االرصبل انًخزهفخفٙ انزؼزف ػهٗ يٕاضٛغ  اإلَززَذ يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذرح رًُٛخ  -2د

 .انغًبػٙ يٍ خالل انزؼهى انزؼبَٔٙ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذرح رًُٛخ  -3د

 .ٔانؼصف انذُْٙ ٔانًُبلشخ انحٕار ػهٗ طبنتان لذرح رطٕٚز    -4د
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 انظبػبد األطجٕع
يخزعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اطى انٕحذح / انًظبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

 َظز٘  وظائفها اهميتها  وسائل االتصال 2 االٔل
اطئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ

 2 انضبَٙ
يصبدر ٔطبئم 

 االرصبل

الصحف والمجالت 
والورقيات واالذاعة 

 والتلفزيون

اطئهخ ػبيخ  َظز٘

ٔيُبلشخ أ 

 ايزحبٌ

 يفبعئ

 اهميها االتصالية يات والنتالفضائ 2 انضبنش
أطئهخ ػبيخ  َظز٘ 

 ٔيُبلشخ 

 2 انزاثغ
انزصًٛى ٔانطجبػخ ػٍ 

 ثؼذ
 االقناعواالتصال 

 َظز٘ 
 ٕٚيٙايزحبٌ 

 2 انخبيض
ئل االتصال وسا

 الجماهيري
 اللغة وفن الحروف

أطئهخ ػبيخ  َظز٘

 ٔيُبلشخ 

 ػُبصزِ ٔيكَٕبرّ االرصبل انًزئٙ 2 انظبدص
اطئهخ ػبيخ ٔ  َظز٘ 

 يُبلشخ

 اصزْب ػهٗ انشجبة ٛبدانشجبة ٔانفضبئ 2 انظبثغ
 اطئهخ ػبيخ َظز٘ 

 ٔيُبلشخ

 2 انضبيٍ
اثار العولمة وتطور 

 االعالم
 واثرها على الشباب

انًُبلشخ فٙ  َظز٘ 

حضٛز انز

 انٕٛيٙ

 2 انزبطغ
النظريات التي فسرة 

 االتصال
 االجتماعية والنفسية

 اطئهخ ػبيخ َظز٘ 

 ٔيُبلشخ

 ايزحبٌ شٓز    2 انؼبشز

 مبادئ وخطوات  االنفوجرافك 2 انحبد٘ ػشز 
اطئهخ ػبيخ  َظز٘ 

 ٔيُبلشخ

 2 انضبَٙ ػشز
العالقات العامة واالتصال 

 االجتماعي
 اثرها على المصمم

يُبلشخ ٔ  َظز٘ 

 رحضٛز ٕٚيٙ

 2 انضبنش ػشز
فٍ االرصبل فٙ 

 رصًٛى االػالٌ
عالقة االتصال 

 بالتصميم
 َظز٘ 

 اطئهخ ػبيخ

 2 انزاثغ ػشز
ٔظبئف االرصبل 

 االػاليٙ
اْذاف ٔطهٕن 

 انغًٕٓر
  انٕاعجبد َظز٘ 

 ًُبلشخٔان

   2 انخبيض ػشز
ايزحبٌ  

 شٓز٘

 2 انظبدص ػشز
زأصٛزاد االلزصبدٚخ ان

 بػٛخ نالػالٌٔاالعزً
 ػالٌ ٔانغًٕٓراال

يُبلشخ  َظز٘ 

 ٔحٕار
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 انمزاءاد انًطهٕثخ :
 كزت انًمزر 
 ٖاخز  

 وسائل االتصال وفن التصميم أ.د.باسم الغبان واخرون (0)

مية السكو تعزيز وتحسين المحتوى العربي في الشبكات الرق (7)
 نيويورك

   خيزطهجبد خبص

 2 انظبثغ ػشز
ذح ٔانصٕرح هان

 انغًبنٛخ 

انصٕرح انغًبنٛخ 

 نهزصًٛى

ايزحبٌ  َظز٘

 يفبعئ

 انزغزثخ انغًبنٛخ 2 انضبيٍ ػشز
يزاحم انزغزثخ 

 انغًبنٛخ

اطئهخ ػبيخ  َظز٘

 ٔيُبلشخ

 2 انزبطغ ػشز
يٓبراد انزغزثخ 

 انغًبنٛخ

زثخ انغًبنٛخ انزغ

نهًشبْذ ٔاالدران 

 انحظٙ

انًُبلشخ فٙ  َظز٘

انزحضٛز 

 انٕٛيٙ

 2 انؼشزٌٔ
رأصٛز ٔطبئم االرصبل 

 فٙ رزٔٚظ االػالٌ
 االػالٌ ٔانًزهمٙ

ايزحبٌ  

 شٓز٘

احذٖ 

 ٔػشزٌٔ
 انًهصك ٔانًصًى رٕظٛف انًهصك 2

يُبلشخ  َظز٘

 ٔحٕار

 انجؼذ انغًبنٙ 2 ٔػشزٌٔاصُٗ 
اصزِ فٙ انغذة 

 انجصز٘

ايزحبٌ ٕٚيٙ  َظز٘

 ٔيُبلشخ

 إَاػّ االرصبل االنكززَٔٙ 2 صالس ٔػشزٌٔ
يُبلشخ  َظز٘

 ٔحٕار

 2 ارثؼخ ٔػشزٌٔ

انفزق ثٍٛ انُشز 

االنكززَٔٙ ٔانُشز 

 انزمهٛذ٘

 ثٛبٌ انفزق ثًُٛٓب

 َظز٘
رحضٛز ٕٚيٙ 

 ٔيُبلشخ

 2 خًظّ ٔػشزٌٔ
انفزق ثٍٛ انُشز 

 انًكزجٙ ٔاالنكززَٔٙ
 ثٛبٌ انفزق ثًُٛٓب

حٕار  ظزَ٘

 ٔيُبلشخ

 2 طزّ ٔػشزٌٔ
رطٕر ركُهٕعٛب 

 انًؼهٕيبد
 يمٕيبد انُشز االنكززَٔٙ

 َظز٘
 اطئهخ ٔيُبلشخ

 2 طجؼخ ٔػشزٌٔ
يزاحم ركُهٕعٛب 

 انًؼهٕيبد
 طًبد ٔػصز

 َظز٘
 شزػ ٔحٕار

 2 صًبَٛخ ٔػشزٌٔ
اًْٛخ ركُهٕعٛب 

 انًؼهٕيبد 
 انًصًى ٔاالرصبل

 َظز٘
 اطئهخ ٔيُبلشخ

 2 رظؼخ ٔ ػشزٌٔ

يزطهجبد رطجٛك 

ركُهٕعٛب انًؼهٕيبد 

 ٔاالرصبل

ٔانزؼزف  بيبْٛزٓ

 ػهٛٓب

 َظز٘

 اطئهخ ٔحٕار

   2 صالصٌٕ
ايزحبٌ  

 شٓز٘



انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يحبضزاد ٔانزذرٚت انًُٓٙ 

 ٔانذراطبد انًٛذاَٛخ ( 
 . مع وتعرف املصمم على وسائل االتصالاجملتيف  العملي التطبيق
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 ال رٕعذ انًزطهجبد انظبثمخ

 20 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 40 انطهجخ  أكجز ػذد يٍ

 


