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 1الصفحت 

 
  

 
 األكادَوٍ البرناهجنوىذج وصف 

 (األكادَوٍ()هراجعت البرناهج العالٍ )هراجعت أداء هؤسساث التعلُن 

 وصف البرناهج األكادَوٍ 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كهُخ انفُىٌ انغًُهخ  -خ ثغلاكعبيؼ انًإٍَخ انزؼهًُُخ .1

 لَى انزظًُى انمَى انغبيؼٍ / انًوكي  .2

 فبيبد طجبػُخ D2 اٍى انجوَبيظ األكبكًٍَ  .3

 انًوؽهخ انضبَُخ اٍى انشهبكح انُهبئُخ  .4

 انيايٍ انُظبو انلهاٍٍ   .5

  2018-2017ٍُىٌ  انًؼزًل   ثوَبيظ االػزًبك .6

  انًإصواد انقبهعُخ األفوي  .7

 12/2/2018 انىطف ربهَـ ئػلاك  .8

 أهلاف انجوَبيظ األكبكًٍَ .9

 ًٍرًُُخ للهاد انطهجخ انًؼوفُخ وانضمبفُخ نهزقظض انؼه 

 ٍانًؼوفخ االٍبٍُخ ثبكواد انزُفُن نهزظًُى انطجبػ 

 ٍكُفُخ رؾمُك انًُغي انطجبػٍ انكوافُكٍ  انؾبن 

 

 ط انفٍُانزؼوف ػهً َمبط انمىح وانضؼف فٍ انًىاك وانقبيبد وػًهُبد االَزب 
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 يقوعبد انزؼهى انًطهىثخ وطوائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى  .10

  االهلاف انًؼوفُخ-أ

 ىَبكح انضمبفخ انًؼوفُخ وانزؼوف ػهً انًكىَبد االٍبٍُخ نًىاك االَزبػ انكوافُكٍ-1-أ        

 رًُُخ للهاد انطهجخ َؾى انًىاك انًَزقليخ فٍ انزظًُى وانطجبػخ -2-أ        

 انقبطخ ثبنجوَبيظ هلاف انًهبهارُخاال–ة 

 انشؼىه ثىعىك رُىػبد يزبثُُخ انزكىَُبد واالٍزقلاو-1-ة            

 انزًُُي ثٍُ اٍبنُت انزظُُغ وفظبئض انًىاك-2-ة           

 انىلىف ػهً انًفبهلبد االَزبعُخ ثظُبػخ واَزبط انًىاك-3-ة           

 واَؼكبٍهب ػهً االََبٌ وانؾُبح االصو انجُئٍ نهقبيبد-4-ة           

 طوائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انزملَى انُظوٌ وانزجزبكل انؾىاهٌ

 طوَمخ انىطف ورؾُم انًكىَبد

 اػزًبك انؾىاه انًزجبكل

 

 

 طوائك انزمُُى      

 ػوع انًُبمط انزىافمُخ نهًىضىػبد يغ فزؼ ثبة انُمبُ 

 االٍزؼبَخ ثزمُُبد انزىضُؼ االنكزووٍَ

 االهلاف انىعلاَُخ وانمًُُخ-ط

    هفغ يَزىي انضمبفخ واالنًبو ثًفبهُى ويفوكاد انزقظض -1ط 

 

 طوائك انزؼهُى وانزؼهى     

 وثؾىس فٍ رطىه انقبيبد انطجبػُخ رًُُخ للهاد انطهجخ انًؼوفُخ ػجو رملَى رمبهَو 

 

 طوائك انزمُُى    

 انلهً اػلاك يغًىػخ يٍ االٍئهخ ويُبلشزهب فالل-1

 افزجبه انطهجخ ووضغ كهعبد انزجبٍَ انًؼوفٍ ثٍُ انطهجخ ورؾلَل انفووق انفوكَخ -2

 يُبلشخ انزمبهَو واَؼكبٍهب ػهً عىاَت االعزًبػُخ وانضمبفُخ وانفُُخ.-3
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 .انشقظٍ(األفوي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىه  )انًهبهاد انزأهُهُخ انًُمىنخو انًهبهاد انؼبيخ-ك 

 رلهَت انطهجخ ػهً كُفُخ انزؼبيم يغ انقبيبد ماد انقظبئض انغُلح -1ك

 رلهَت انطبنت ػهً انزغهت ػهً انًشبكم انزٍ رُزظ يٍ انًىاك وانقبيبد فالل انطجبػخ-2ك

  هفغ يَزىي انطهجخ فٍ اٍبنُت ؽفع وروٍُـ انًؼهىيبد وهثطهب يغ عىاَت انًىضىػبد االفوي-3ك

 ثُُخ انجوَبيظ  .11

 نَبػبد انًؼزًلحانشهبكاد وا .12
 اٍى انًموه أو انًَبق الرتميز انًَزىي / انَُخ

انَبػبد 

وانىؽلاد 

 انًؼزًلح

 1.5 فبيبد طجبػُخ D2 صبٍَ طجبػٍ رظًُى
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 انزقطُظ نهزطىه انشقظٍ .13

 
 زيارة املؤسسات الطباعية الحدى دور النشر احمللية 

 زيارة مصانع انتاج االصباغ احمللية يف بغداد  
 

 انًؼهل(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو  غض)ويؼُبه انمجىل  .14

 
  

 أهى يظبكه انًؼهىيبد ػٍ انجوَبيظ .15

 تكنولوجيا اخلامات 

 اخلامات الطباعية 

 صناعة االحبار  
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 تعلن الوطلىبت هن البرناهجهخرجاث ال

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر انَُخ / انًَزىي

 أم اختُارٌ
 الوهاراث العاهت والونقىلت ههاراث التفكُر الوهاراث الخاصت بالوىضىع الوعرفت والفهن

) أو( الوهاراث األخري 

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 والتطىر الشخصٍ

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

انضبَُخ/ثكبنىهَى

ً 
D2 اساسي خامات طباعية      *     *    *    * 

                      
                       

                      

                       

                      



 0وصف تصوُن الونطق الرقوٍ 

 وصف الوقرر

 

 عبيؼخ ثغلاك -وىاهح انزؼهُى انؼبنٍ وانجؾش انؼهًٍ انًإٍَخ انزؼهًُُخ .1

 لَى انزظًُى–كهُخ انفُىٌ انغًُهخ  انمَى انغبيؼٍ / انًوكي .2

 D2فبيبد طجبػُخ  اٍى / هيي انًموه .3

 ئنيايٍ أشكبل انؾضىه انًزبؽخ .4

 َظبو ٍُىٌ انفظم / انَُخ .5

 ٍبػخ 45 ػلك انَبػبد انلهاٍُخ )انكهٍ( .6

 15/2/2118 ربهَـ ئػلاك هنا انىطف  .7

 أهلاف انًموه .8

 تعرف على ميزات اخلامات واملواد الطباعية-1
 بناء قاعدة اساسية ثقافية يف التعامل واملواد واخلامات الطباعية-2

 
 

 ؤسساث التعلُن العالٍ ))هراجعت البرناهج األكادَوٍ((هراجعت أداء ه

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.
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 وطوائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى نًموهيقوعبد ا .9

 االهلاف انًؼوفُخ -أ

 ُخ وانزؼوف ػهً انًكىَبد االٍبٍُخ نًىاك االَزبػ انكوافُكٍىَبكح انضمبفخ انًؼوف  -1أ

 رًُُخ للهاد انطهجخ َؾى انًىاك انًَزقليخ فٍ انزظًُى وانطجبػخ 2-أ

 االهلاف انًهبهارُخ انقبطخ ثبنًموه  -ة 

 انشؼىه ثىعىك رُىػبد يزبثُُخ انزكىَُبد واالٍزقلاو-1-ة           

 ُت انزظُُغ وفظبئض انًىاكانزًُُي ثٍُ اٍبن-2-ة           

 انىلىف ػهً انًفبهلبد االَزبعُخ ثظُبػخ واَزبط انًىاك-3-ة           

 االصو انجُئٍ نهقبيبد واَؼكبٍهب ػهً االََبٌ وانؾُبح-4-ة      

  

 طوائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انزملَى انُظوٌ وانزجزبكل انؾىاهٌ

 طوَمخ انىطف ورؾُم انًكىَبد

 اه انًزجبكلاػزًبك انؾى

 طوائك انزمُُى      

 ػوع انًُبمط انزىافمُخ نهًىضىػبد يغ فزؼ ثبة انُمبُ 

 االٍزؼبَخ ثزمُُبد انزىضُؼ االنكزووٍَ

 االهلاف انىعلاَُخ وانمًُُخ -ط

    هفغ يَزىي انضمبفخ واالنًبو ثًفبهُى ويفوكاد انزقظض            

 

 طوائك انزؼهُى وانزؼهى     

 ُخ للهاد انطهجخ انًؼوفُخ ػجو رملَى رمبهَو وثؾىس فٍ رطىه انقبيبد انطجبػُخ رًُ     

 طوائك انزمُُى    

 اػلاك يغًىػخ يٍ االٍئهخ ويُبلشزهب فالل انلهً-1         

 افزجبه انطهجخ ووضغ كهعبد انزجبٍَ انًؼوفٍ ثٍُ انطهجخ ورؾلَل انفووق انفوكَخ -2         

 زمبهَو واَؼكبٍهب ػهً عىاَت االعزًبػُخ وانضمبفُخ وانفُُخ.يُبلشخ ان-3         
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  (انًُمىنخ ) انًهبهاد األفوي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىه انشقظٍانزأهُهُخ انًهبهاد  انؼبيخ و -ك 

 رلهَت انطهجخ ػهً كُفُخ انزؼبيم يغ انقبيبد ماد انقظبئض انغُلح -1ك

 انًشبكم انزٍ رُزظ يٍ انًىاك وانقبيبد فالل انطجبػخرلهَت انطبنت ػهً انزغهت ػهً -2ك

 هفغ يَزىي انطهجخ فٍ اٍبنُت ؽفع وروٍُـ انًؼهىيبد وهثطهب يغ عىاَت انًىضىػبد االفوي-3ك
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 ثُُخ انًموه .11

ع
جى
ٍ
أل
ا

د 
ػب
َب
ان

 

 يقوعبد انزؼهى انًطهىثخ
اٍى انىؽلح / انًَبق أو 

 انًىضىع
 طوَمخ انزمُُى طوَمخ انزؼهُى

1 1.5 
ليخ ؽىل انزظًُى يم

 واكواره

انزؼوف ػهً يىاك انًَزقليخ فٍ 

 انزظًُى وانطجبػخ

انمبء 

 انًؾبضوح

انًشبهكخ 

 وانزؾضُو

 انىهق وطُبػزه 1.5 2
انزؼوف ػهً أهى فبيخ فٍ 

 انزظًُى
= = 

 آصبه طُبػخ انىهق 1.5 3
انزؼوف ػهً ػىايم انزبصُو 

 نهىهق
= = 

 = = بد انقبيخرؼوف ػهً اٍبٍُ االنُبف انُجبرُخ 1.5 4

 = = انزؼوف ػهً كُفخ اَزبط انىهق يواؽم طُبػخ انىهق 1.5 5

 انطوَمخ انكًُُبئُخ 1.5 6
انزؼوف ػهً يًُيارهب وػُىثهب 

 ويكىَبرهب
= = 

 انطوَمخ انًُكبَُكُخ 1.5 7
انزؼوف ػهً يًُيارهب وػُىثهب 

 ويكىَبرهب
= = 

    االيزؾبٌ االول  8

 رظُُغ انىهق آنُب   1.5 9
نًؼبنغبد االٍبٍُخ نزؾضو ا

 انىهق
= = 

 انًىاك انًضبفخ نهىهق 1.5 11
انزؼوف ػهً يكىَبد رلفم فٍ 

 طُبػخ انىهق
= = 

 اضبفخ االنىاٌ 1.5 11
انزؼوف ػهً كُفُخ اضبفخ 

 انًهىَبد نهىهق
= = 

 اَىاع انىهق 1.5 12
انزؼوف ػهً يًُياد كم َىع 

 واٍزقلايه
= = 

 قانقىاص انجُبئُخ نهىه 1.5 13
انزؼوف ػهً اهى انقظبئض 

 انظُبػُخ وانطجُؼُخ
= = 

 انقىاص انجظوَخ 1.5 14
يؼوفخ االَىاع يٍ فالل ظبهوهب 

 انجظوٌ
= = 

    ايزؾبٌ صٍُ  15
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 انجُُخ انزؾزُخ  .11

 انكزت انًموهح انًطهىثخ -1

      
 حماضرات يف اخلامات الطباعية .....دزنعيم عباس حسن   

 انًظبكه(انًواعغ انوئَُُخ ) -2

  2112واملواد/علي ابو الفتوح حممد الشامي /مصر ،تكنولوجيا اخلامات
تكنولوجيا الطباعة / حممد صديق البهنسي وآخرون، مكتبة اجملمع العريب، 

  2115للنشر والتوزيع، االردن عمان، 
  1998صناعة الورق...د.سلمان اخلطاط 

انكزت وانًواعغ انزٍ َىطً ثهب  -ا 

 هًُخ , ....()انًغالد انؼ

كتب يف صناعة الورق واالحبار الطباعية، واجملالت الدورية حبوث جملة 
 pepar maeding printاالكادميي و 

انًواعغ االنكزووَُخ , يىالغ  -ة

 االَزوَذ,.....
 اجملالت االلكرتونية )حبوث جودة االنتاج والتصنيع(

 

 

 

  فطخ رطىَو انًموه انلهاٍٍ -12

 انزبعٍ(َزبط انًؾهُخ نهىهق واالؽجبه )يؼًم اَزبط انىهق ىَبهح يؼبيم اال-

 يمزوػ اَشبء وهشخ ػًهُخ نًشبهلح ػًهُبد اَزبط انًىاك ويؼبنغزهب-

 ئػبكح رلوَو انًىاك يٍ فالل رجٍُ يؼبنغخ ثُئُخ نهىهق انًَزقلو وانًىاك االونُخ-
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 األكادَوٍ البرناهجنوىذج وصف 

 (األكادَوٍ()هراجعت البرناهج العالٍ )لُن هراجعت أداء هؤسساث التع

 وصف البرناهج األكادَوٍ 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل 

 

 كهُخ انفُىٌ انغًُهخ  -عبيؼخ ثغلاك انًإٍَخ انزؼهًُُخ .16

 لَى انزظًُى انمَى انغبيؼٍ / انًوكي  .17

 رظًُى يطجىػبد D2 اٍى انجوَبيظ األكبكًٍَ  .18

 انًوؽهخ انضبَُخ اٍى انشهبكح انُهبئُخ  .19

 انيايٍ انُظبو انلهاٍٍ   .20

  2018-2017ٍُىٌ  انًؼزًل   ثوَبيظ االػزًبك .21

  انًإصواد انقبهعُخ األفوي  .22

 12/2/2018 ربهَـ ئػلاك انىطف  .23

 أهلاف انجوَبيظ األكبكًٍَ .24

 ٍرًُُخ للهاد انطهجخ فٍ انغبَت انؼًه 

 ٍَانًؼوفخ االٍبٍُخ ثبكواد انزُفُن نهزظًُى انطجبػٍ انزمهُلٌ واالنكزوو 

 كُفُخ رُفُن انًُغي انكوافُكٍ انطجبػٍ انًؼبطو 
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 ظًُى انًطجىػبد وػًهُبد االَزبط انفٍُانزؼوف اٍبٍُبد ر 

 

 

 يقوعبد انزؼهى انًطهىثخ وطوائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى  .25

  االهلاف انًؼوفُخ-أ

 ىَبكح انضمبفخ انًؼوفُخ وانزؼوف ػهً اٍبنُت االَزبط انكوافُكٍ انًؼبطو-1-أ        

 ًُى وػاللزه ثبنطجبػخرًُُخ للهاد انطهجخ َؾى اٍبنُت انزُفُن فٍ انزظ -2-أ        

 انقبطخ ثبنجوَبيظ االهلاف انًهبهارُخ–ة 

 انشؼىه ثىعىك رُىػبد يزبثُُخ انزكىَُبد واالٍزقلاو-1-ة            

 انزًُُي ثٍُ اٍبنُت انزظُُغ واالَزبط انطجبػٍ-2-ة           

 رلهَت انطهجخ ػهً ػًهُبد االَزبط انًظًًبد االونُخ-3-ة           

 رُفُن االفكبه واَؼكبٍهب ػهً االََبٌ وانؾُبح-4-ة           

 طوائك انزؼهُى وانزؼهى      

 رملَى ًَبمط يُغيح وانًُبلشخ ؽىل ثُبئهب

 طوَمخ انىطف ورؾُم انًكىَبد نهؼُبطو واالٌٍ 

 اػزًبك لىاػل ثُبء انًطجىع ثؾَت انؾبعخ انىظُفُخ انُهب

 طوائك انزمُُى      

 فمُخ نهًىضىػبد يغ فزؼ ثبة انُمبُ ػوع انًُبمط انزىا

 االٍزؼبَخ ثزمُُبد انزىضُؼ االنكزووٍَ

 انزُفُن ثبالٍزؼبَخ ثبنؾبٍىة ورؾلَل االفضهُخ

 االهلاف انىعلاَُخ وانمًُُخ-ط

 هفغ يَزىي االكاء ورُفُن انًظًًبد واالفكبه  -1ط 

 

 طوائك انزؼهُى وانزؼهى     

 جُمُخ ػجو رملَى يغًىػخ يٍ االفكبه ورُفُنهب ثؼلَل االٍبنُت رًُُخ للهاد انطهجخ انًؼوفُخ وانزط

 

 طوائك انزمُُى    
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 اػلاك يغًىػخ يٍ انًُبمط ويُبلشزهب  ورؾهُههب فالل انلهً-1

 افزجبه انطهجخ ووضغ كهعبد انزجبٍَ انًؼوفٍ ثٍُ انطهجخ ورؾلَل انفووق انفوكَخ -2

 انزىافك يغ اهلاف انًُغي.يُبلشخ ويواعؼخاالػًبل انًُغيح وكوههب فٍ -3

 
 

 

 .انشقظٍ(األفوي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىه  )انًهبهاد انزأهُهُخ انًُمىنخو انًهبهاد انؼبيخ-ك 

 رلهَت انطهجخ ػهً كُفُخ انزؼبيم يغ ػُبطو انزظًُى ورىىَؼهب فٍ فضبء انزظًُى -1ك

 يإصواد انجوايظ انولًُخ رلهَت انطبنت ػهً انزغهت ػهً انًشبكم انزٍ رُزظ ػجو-2ك

 هفغ يَزىي انطهجخ فٍ اٍبنُت ؽفع وروٍُـ انًؼهىيبد وهثطهب يغ عىاَت انًىضىػبد االفوي -3ك

 ثُُخ انجوَبيظ  .26

 انشهبكاد وانَبػبد انًؼزًلح .27

 اٍى انًموه أو انًَبق الرتميز انًَزىي / انَُخ
انَبػبد 

وانىؽلاد 

 انًؼزًلح

 ٍبػبد 3 ػبدرظًُى يطجى D2 صبٍَ طجبػٍ رظًُى
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 انزقطُظ نهزطىه انشقظٍ .28

 
 زيارة املؤسسات الطباعية الحدى دور النشر الرمسية والقطاع اخلاص احمللية 

 زيارة مكاتب االعالن الكبرية يف بغداد 

 انًؼهل(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو  )وضغيؼُبه انمجىل  .29

 
  

 أهى يظبكه انًؼهىيبد ػٍ انجوَبيظ .30
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  برنامج فوتوشوبكتب شرح وتوضيح 

 كتب الرسم االلكرتوين الرقمي كوريل درو 

  الربامج الرقمية االخرى 
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج

 أساسٍ لوقرراسن ا رهز الوقرر انَُخ / انًَزىي

 أم اختُارٌ
 الوهاراث العاهت والونقىلت ههاراث التفكُر الوهاراث الخاصت بالوىضىع الوعرفت والفهن

) أو( الوهاراث األخري 

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 والتطىر الشخصٍ

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

انضبَُخ/ثكبنىهَى

ً 
D2  مطبوعاتتصميم  *    *    *     *      اساسي 

                      
                       

                      

                       

                      



 0وصف تصوُن الونطق الرقوٍ 

 وقرروصف ال

 

 عبيؼخ ثغلاك -انؼهًٍوىاهح انزؼهُى انؼبنٍ وانجؾش  انًإٍَخ انزؼهًُُخ .12

 لَى انزظًُى–كهُخ انفُىٌ انغًُهخ  انمَى انغبيؼٍ / انًوكي .13

 D2رظًُى يطجىػبد  اٍى / هيي انًموه .14

 ئنيايٍ أشكبل انؾضىه انًزبؽخ .15

 َظبو ٍُىٌ انفظم / انَُخ .16

 ٍبػخ 91 ػلك انَبػبد انلهاٍُخ )انكهٍ( .17

 15/2/2118 ربهَـ ئػلاك هنا انىطف  .18

 أهلاف انًموه .19

 تعرف على ميزات االربامج وتنفيذ االفكار واالعمال الطباعية-1
 بناء قاعدة اساسية ثقافية يف التعامل املنجزات من خالل بناء التصميم-2

 هراجعت أداء هؤسساث التعلُن العالٍ ))هراجعت البرناهج األكادَوٍ((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.
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 يقوعبد انًموه وطوائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .21

 االهلاف انًؼوفُخ -أ

 ىاك االَزبػ انكوافُكٍىَبكح انضمبفخ انًؼوفُخ وانزؼوف ػهً انًكىَبد االٍبٍُخ نً  -1أ

 رًُُخ للهاد انطهجخ َؾى انًىاك انًَزقليخ فٍ انزظًُى وانطجبػخ 2-أ

 االهلاف انًهبهارُخ انقبطخ ثبنًموه  -ة 

 انشؼىه ثىعىك رُىػبد يزبثُُخ انزكىَُبد واالٍزقلاو-1-ة           

 انزًُُي ثٍُ اٍبنُت انزظُُغ وفظبئض انًىاك-2-ة           

 انىلىف ػهً انًفبهلبد االَزبعُخ ثظُبػخ واَزبط انًىاك-3-ة           

 االصو انجُئٍ نهقبيبد واَؼكبٍهب ػهً االََبٌ وانؾُبح-4-ة      

  

 طوائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انزملَى انُظوٌ وانزجزبكل انؾىاهٌ

 طوَمخ انىطف ورؾُم انًكىَبد

 اػزًبك انؾىاه انًزجبكل

 طوائك انزمُُى      

 وع انًُبمط انزىافمُخ نهًىضىػبد يغ فزؼ ثبة انُمبُ ػ

 االٍزؼبَخ ثزمُُبد انزىضُؼ االنكزووٍَ

 االهلاف انىعلاَُخ وانمًُُخ -ط

    هفغ يَزىي انضمبفخ واالنًبو ثًفبهُى ويفوكاد انزقظض            

 

 طوائك انزؼهُى وانزؼهى     

 رمبهَو وثؾىس فٍ رطىه انقبيبد انطجبػُخ رًُُخ للهاد انطهجخ انًؼوفُخ ػجو رملَى      

 طوائك انزمُُى    

 اػلاك يغًىػخ يٍ االٍئهخ ويُبلشزهب فالل انلهً-1         

 افزجبه انطهجخ ووضغ كهعبد انزجبٍَ انًؼوفٍ ثٍُ انطهجخ ورؾلَل انفووق انفوكَخ -2         

 ُخ وانضمبفُخ وانفُُخ.يُبلشخ انزمبهَو واَؼكبٍهب ػهً عىاَت االعزًبػ-3         
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 انًهبهاد  انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ ) انًهبهاد األفوي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىه انشقظٍ(  -ك 

 رلهَت انطهجخ ػهً كُفُخ انزؼبيم يغ انقبيبد ماد انقظبئض انغُلح -1ك

 د فالل انطجبػخرلهَت انطبنت ػهً انزغهت ػهً انًشبكم انزٍ رُزظ يٍ انًىاك وانقبيب-2ك

 هفغ يَزىي انطهجخ فٍ اٍبنُت ؽفع وروٍُـ انًؼهىيبد وهثطهب يغ عىاَت انًىضىػبد االفوي-3ك
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 ثُُخ انًموه .21

ع
جى
ٍ
أل
ا

د 
ػب
َب
ان

 

 يقوعبد انزؼهى انًطهىثخ
اٍى انىؽلح / انًَبق أو 

 انًىضىع
 طوَمخ انزمُُى طوَمخ انزؼهُى

1 3 
يمليخ ؽىل االَزبط 

 انطجبػٍ انكوافُكٍ
 ًَبمط وافكبه ػبنًُخ  ػوع

انزلهَت 

 وانزُفُن

انؼًم 

 انغًبػٍ

2 3 
االفكبه وانًقططبد 

 )ٍكُزظ(
 = = َمم االطىل االونُخ

 = = انقطىط واالشكبل انهُلٍُخ رظًُى شؼبه يجَظ  3 3

 = = يؼبنغخ ؽووفُبد انزظًُى انزؼبيم يغ انقطىط 3 4

 = = سانزؼبيم يغ ػُظوٍَ أو صال انؼُبطو فٍ انزظًُى 3 5

 = = رىافمُخ انؼُبطو وكالالرهب ثُبء انؼُبطو 3 6

 = = انضبثذ وانًزغُو يٍ االٌٍ االٌٍ انفُُخ 3 7

   يفهىو انؼاللبد ورطجُمهب انؼاللبد فٍ انزظًُى 3 8

 = = انًىاطفبد انىظُفُخ وانغًبنُخ  انىظُفخ وانغًبل 3 9

 = = ػُبطو ثُبء غالف انكزبة رظًُى غالف كزبة 3 11

 = = رُىع انًغالد واٌٍ رظًًُهب رظًُى انًغهخ 3 11

 = = رُىع انًطىَخ ثؾَت اٍزقلايهب رظًُى انًطىَخ )فىنله( 3 12

 = = انىطىل انً اعىك افواط شكهٍ رظًُى كبهد شقظٍ 3 13

 = = فبػهُخ انًُغي انًظًى انًظهو انقبهعٍ نهزظًُى 3 14

 ػًم فوكٌ =  (1رُفُن يشووع )  15

 = = ايكبَُخ رؾمُك انزُبٍت انشكهٍ ظًُى نىاطك )ٍزُكو(ر 3 16

 = = رؼلك انًفوكاد واالشكبل رظًُى نىاطك )نُجم( 3 17

 = = يؼبنغخ انًؾزىي وانًَبؽخ رظًُى اػالٌ َظٍ 3 18

 = = يؼبنغخ انظىهح انفىرىغوافُخ رظًُى اػالٍَ طىهٌ 3 19

 = = انزىافك انشكهٍ  ثُبء اػالٌ َظٍ طىهٌ 3 21

 = = انزُىع وانىؽلح نهًىضىع رظًُى اػالٌ رغبهٌ  3 21

 = = رطبثك انلالنخ وانًفوكاد رظًُى اػالٍَ اهشبكٌ 3 22

 = = انجَبطخ وانزؼمُل نالشكبل رظًُى اػالٍَ كجُو 3 23

 = = انزظًُى نًُبٍجخ يؾلكح رظًُى اػالٍَ فبص 3 24

 = = انًؼبنغبد االفزواضُخ نهجوايظ رظًُى هلًٍ 3 25

 = = رظًُى شقظُخ كبهرىَُخ رظًُى وهٍى ًَبمط  3 26

 = = رظًُى فهفُبد نهظىه )انًُظو( رظًُى وهٍى ًَبمؿ 3 27
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 انجُُخ انزؾزُخ  .22

 انكزت انًموهح انًطهىثخ -3

      
 حماضرات يف النتاج العملي.....دزنعيم عباس حسن   

 برامج تنفيذ الفوتوشوب والكوريل درو وبرامج اخرى رقمية  انًواعغ انوئَُُخ )انًظبكه( -4

انكزت وانًواعغ انزٍ َىطً ثهب  -ا 

 )انًغالد انؼهًُخ , ....(
 Graphic Designالكتب اليت ختتص يف 

لغ انًواعغ االنكزووَُخ , يىا -ة

 االَزوَذ,.....
 الكتب اجملالت االلكرتونية )حبوث جودة االنتاج(

 

 

 

 فطخ رطىَو انًموه انلهاٍٍ  -12

 اَشبء يغًىػبد يزؼلكح نهطهجخ فٍ رجبكل االفكبه ورُفُنهب-

 يمزوػ اَشبء وهشخ ػًهُخ نزلهَت انظُفٍ نلػى انغبَت االكائٍ -

 ثُبء يُظىيخ ػًهُخ الَزبط رظًُى هلًٍ يزؾون -

 

 

 

 

 

 

 = = رطىَو انزظبيُى  افزُبه رظًُى اػالٍَ 3 28

    يواعؼخ انزظبيُى ورمًُُهب 3 29

    ثُبء رظًُى كًشووع 3 31
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 األكادَوٍ البرناهجنوىذج وصف 

 (األكادَوٍ()هراجعت البرناهج العالٍ )هراجعت أداء هؤسساث التعلُن 

 وصف البرناهج األكادَوٍ 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
 ان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجمبرهناً عما إذا ك

 

 كهُخ انفُىٌ انغًُهخ  -عبيؼخ ثغلاك انًإٍَخ انزؼهًُُخ .31

 لَى انزظًُى انمَى انغبيؼٍ / انًوكي  .32

 رظًُى طجبػٍ يزملو  D4 اٍى انجوَبيظ األكبكًٍَ  .33

 انًوؽهخ انواثؼخ اٍى انشهبكح انُهبئُخ  .34

 انيايٍ انُظبو انلهاٍٍ   .35

  2018-2017ٍُىٌ  انًؼزًل   ثوَبيظ االػزًبك .36

  انًإصواد انقبهعُخ األفوي  .37

 12/2/2018 ربهَـ ئػلاك انىطف  .38

 أهلاف انجوَبيظ األكبكًٍَ .39

  ٍرًُُخ للهاد انطهجخ فٍ انغبَت انؼًه 

 ٍرُفُن نهزظًُى انطجبػٍ انزمهُلٌ واالنكزووٍَ االفزواض 

 نزمُُخ نزُفُن انًُغي انكوافُكٍ انطجبػٍ انًؼبطوانؼًهُبد ا 
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 ٍُثُبٌ انؼاللخ فٍ رظًُى انًطجىػبد وػًهُبد االَزبط انف 

 

 

 يقوعبد انزؼهى انًطهىثخ وطوائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى  .40

  االهلاف انًؼوفُخ-أ

 وهفغ يَزىي انضمبفخ انًؼوفُخ واالكائُخ نالَزبط انكوافُكٍ انًؼبط-1-أ        

 رًُُخ للهاد انطهجخ فٍ رمٍُُ االفكبه ويؼبنغخ انزظًُى  -2-أ        

 انقبطخ ثبنجوَبيظ االهلاف انًهبهارُخ–ة 

 انزلهَت ػهً طُبغخ االفكبه وثهىهرهب -1-ة            

 انزلهَت ػهً اٍبنُت ثُبء انؼُبطو واالَزبط انطجبػٍ-2-ة           

 ػًهُبد انفكوَخ ورؾمُك رىنُفخ يزغبََخ نهًىضىػبدرلهَت انطهجخ ػهً -3-ة           

 رُفُن االفكبه واَؼكبٍهب ػهً انًغزًغ يٍ فالل انىضىػ وانًموؤئُخ-4-ة           

 طوائك انزؼهُى وانزؼهى      

 رملَى ًَبمط يُغيح وانًُبلشخ ؽىل ثُبئهب

 طوَمخ انىطف ورؾُم انًكىَبد نهؼُبطو واالٌٍ 

 جهب وفمب  نُظوح علَلحرؾهُم انزظبيُى وروكُ

 طوائك انزمُُى      

 ػوع انًُبمط انزىافمُخ نهًىضىػبد يغ فزؼ ثبة انُمبُ 

 االٍزؼبَخ ثزمُُبد انزىضُؼ االنكزووٍَ )انلارشى(

 انزُفُن ثبالٍزؼبَخ ثبنؾبٍىة ورؾلَل االفضهُخ

 االهلاف انىعلاَُخ وانمًُُخ-ط

 الفكبه هفغ يَزىي االكاء ورُفُن انًظًًبد وا -1ط 

 

 طوائك انزؼهُى وانزؼهى     

 رًُُخ للهاد انطهجخ انًؼوفُخ وانزطجُمُخ ػجو رملَى يغًىػخ يٍ االفكبه ورُفُنهب ثؼلَل االٍبنُت 

 

 طوائك انزمُُى    
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 افكبه رزىافك ويؼبنغبد انزظًُى انولًٍ.-انًإصوا انولًُخ 

 
 

 

 .انشقظٍ(األفوي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىه  اد)انًهبه انزأهُهُخ انًُمىنخو انًهبهاد انؼبيخ-ك 

 رلهَت انطهجخ ػهً كُفُخ انزؼبيم يغ ػُبطو انكوافُكُخ -1ك

 رلهَت انطبنت ػهً يؼبنغخ انظىه واػبكح رظًًُهب-2ك

 هفغ يَزىي انطهجخ فٍ اٍبنُت ثُبء وهثظ انًىضىػبد ؽضبهَب  ورواصُب  -3ك

 ثُُخ انجوَبيظ  .41

 انًؼزًلح انشهبكاد وانَبػبد .42

 اٍى انًموه أو انًَبق الرتميز انًَزىي / انَُخ
انَبػبد 

وانىؽلاد 

 انًؼزًلح

هاثغ طجبػٍ 

 رظًُى
D4 ٍبػبد 3 رظًُى طجبػٍ يزملو 
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 انزقطُظ نهزطىه انشقظٍ .43

 
 زيارة املؤسسات الطباعية الحدى دور النشر الرمسية والقطاع اخلاص احمللية 

 زيارة مكاتب االعالن الكبرية يف بغداد 

 انًؼهل(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو  )وضغيؼُبه انمجىل  .44

 
  

 أهى يظبكه انًؼهىيبد ػٍ انجوَبيظ .45
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 النتاجات العاملية باستخدام برنامج فوتوشوب 

 كتب الرسم االلكرتوين الرقمي كوريل درو 

  الربامج الرقمية االخرى 

 



  
 11الصفحت 

 
  

 هخطط ههاراث الونهج

 الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر انَُخ / انًَزىي

 أم اختُارٌ
 الوهاراث العاهت والونقىلت ههاراث التفكُر الوهاراث الخاصت بالوىضىع الوعرفت والفهن

) أو( الوهاراث األخري 

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 والتطىر الشخصٍ

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

انضبَُخ/ثكبنىهَى

ً 
D2 اساسي تصميم طباعي متقدم      *     *    *    * 
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 0وصف تصوُن الونطق الرقوٍ 

 وصف الوقرر

 

 عبيؼخ ثغلاك -وىاهح انزؼهُى انؼبنٍ وانجؾش انؼهًٍ انًإٍَخ انزؼهًُُخ .23

 لَى انزظًُى–كهُخ انفُىٌ انغًُهخ  انمَى انغبيؼٍ / انًوكي .24

 D4رظًُى طجبػٍ يزملو  اٍى / هيي انًموه .25

 ئنيايٍ انؾضىه انًزبؽخ أشكبل .26

 َظبو ٍُىٌ انفظم / انَُخ .27

 ٍبػخ 91 ػلك انَبػبد انلهاٍُخ )انكهٍ( .28

 15/2/2118 ربهَـ ئػلاك هنا انىطف  .29

 أهلاف انًموه .31

 تعرف على تنفيذ االفكار واالعمال الطباعية-1
 كيفية التعامل مع املنجزات الكرافيكية من خالل بناء التصميم-2

 هراجعت أداء هؤسساث التعلُن العالٍ ))هراجعت البرناهج األكادَوٍ((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

د حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان ق

 البرنامج.

 وائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُىيقوعبد انًموه وط .31
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 االهلاف انًؼوفُخ -أ

 ىَبكح انضمبفخ انًؼوفُخ وانزؼوف ػهً انًكىَبد االٍبٍُخ نًىاك االَزبػ انكوافُكٍ  -1أ

 رًُُخ للهاد انطهجخ فٍ يؼبنغخ ػُبطو انزظًُى وانطجبػخ 2-أ

 االهلاف انًهبهارُخ انقبطخ ثبنًموه  -ة 

 رُىػبد يزبثُُخ انزكىَُبد واالٍزقلاو انشؼىه ثىعىك-1-ة           

 انزًُُي ثٍُ اٍبنُت انزظًُى انؾلَضخ -2-ة           

 وانللخ(-انزًكٍ يٍ رُفُن االػًبل ثىلذ لُبٍٍ )انَوػخ-3-ة           

 كوه انزظًُى فٍ رضمُف االََبٌ وانًغزًغ-4-ة      

  

 طوائك انزؼهُى وانزؼهى      

 كل انؾىاهٌانزملَى نزظىهاد وانزجب

 طوَمخ انىطف ورؾُم انًضبيٍُ وانلالالد انفكوَخ

 اػزًبك انؼًم انفوكٌ 

 طوائك انزمُُى      

 ػوع انًُبمط انزىافمُخ نهًىضىػبد يغ فزؼ ثبة انُمبُ 

 االٍزؼبَخ ثزمُُبد انزىضُؼ االنكزووٍَ

 االهلاف انىعلاَُخ وانمًُُخ -ط

    هفغ يَزىي االكائٍ انفوكٌ             

 

 طوائك انزؼهُى وانزؼهى     

 رًُُخ للهاد انطهجخ انًؼوفُخ ػجو رملَى ًَبمط يزؼلكح  فٍ رطىه رظبيُى يؾهُخ      

 طوائك انزمُُى    

 اػلاك يغًىػخ يٍ االٍئهخ ويُبلشزهب فالل انلهً-1         

 ل انفووق انفوكَخ افزجبه انطهجخ ووضغ كهعبد انزجبٍَ انًؼوفٍ ثٍُ انطهجخ ورؾلَ-2         

 يُبلشخ انًُبمط واَؼكبٍهب ػهً عىاَت االعزًبػُخ وانضمبفُخ وانفُُخ.-3         

 

 انًهبهاد  انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ ) انًهبهاد األفوي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىه انشقظٍ(  -ك 

 ىكح واالرمبٌرلهَت انطهجخ ػهً كُفُخ انزؼبيم يغ فظبئض انجوايظ ماد انغ -1ك

 رلهَت انطبنت ػهً انزغهت ػهً انًشبكم انزٍ رُزظ يٍ انًىاك وانقبيبد فالل انطجبػخ-2ك

 هفغ يَزىي انطهجخ فٍ اٍبنُت انزؼبيم يغ انًؼهىيبد وهثطهب يغ عىاَت انًىضىػبد االفوي-3ك
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 ثُُخ انًموه .32

ع
جى
ٍ
أل
ا

د 
ػب
َب
ان

 

 يقوعبد انزؼهى انًطهىثخ
اٍى انىؽلح / انًَبق أو 

 نًىضىعا
 طوَمخ انزمُُى طوَمخ انزؼهُى

 ػوع ًَبمط وافكبه ػبنًُخ  افزجبه اليكبَُخ انًؼوفُخ 3 1
انزلهَت 

 وانزُفُن

انؼًم 

 انغًبػٍ

2 3 
االفكبه وانًقططبد 

 )ٍكُزظ(
 = = َمم االطىل االونُخ

 = = انقطىط واالشكبل انهُلٍُخ رظًُى شؼبه نكم طبنت 3 3

 = = ٍ انزظًُىيؼبنًضبيُ هىَخ انزظًُى 3 4

 = = انزؼبيم يغ والؼُخ االشكبل انزغوَل فٍ انزظًُى 3 5

 = = رشكُم طىهٌ يقزهف انزؾىل انظىهٌ 3 6

 = = رىافمُخ انؼُبطو وكالالرهب انؼُظو فٍ انزظًُى 3 7

   رىنُفخ طىهَخ يقزهفخ انزوكُت انظىهٌ 3 8

 = = انزجبٍَ انؼبنٍ وكهعخ انىضىػ  انشكم واالهضُخ 3 9

 = = ػًهُبد ثُبء شكم يزؼلك انؾغىو انزكواه فٍ انزظًُى 3 11

 = = اثزكبه شقظُخ كبهرىَُخ هٍى ورظًُى 3 11

 = = االٍزقلاو االيضم نالنىاٌ انًؼبنغخ انهىَُخ 3 12

 = = فبػهُخ انُظبو انهىٍَ االفزواضٍ االَظًخ انهىَُخ 3 13

 = = وانغًبنٍ فبػهُخ انزىافك انىظُفٍ انغًبل فٍ انزظًُى 3 14

 ػًم فوكٌ =  (1رُفُن يشووع )  15

 = = كُفُخ رؾىَم انىالؼٍ انً رغوَل انزغوَل انظىهٌ 3 16

 = = طووؽبد يزؼلكح نالشكبل افكبه والؼُخ طىهَخ 3 17

 = = يؼبنغخ انًؾزىي وانًَبؽخ انجُئخ وانزظًُى 3 18

 = = يؼبنغخ انظىهح وانُض اػالٌ انطوق 3 19

 = = انزىافك انشكهٍ وانمُبً خ وانزُبٍتانَُج 3 21

 = = ربصُو انمُى اعزًبػُب فٍ انزظًُى انمُى فٍ انزظًُى 3 21

 = = ػًهُبد انزىنُف وانزؼجُو رظًُى انؾلس 3 22

 = = االنزجبً وانزشبكم نالشكبل انزظًُى انضبثذ وانًزغُو  3 23

 = = انزظًُى ثُظوح يَزمجهُخ انقُبل وانفكوح 3 24

 = = انًؼبنغبد االفزواضُخ نهجوايظ اػبكح انزظًُى 3 25

 = = رظًُى يُزغبد رغبهَخ  يزطهجبد انَىق 3 26

 = = افزُبه يىضىع ووضغ افكبه  انزظًُى واالَزبط انًؾهٍ  3 27

 = = رطىَو انزظبيُى انًؼلح رملَى يشووع 3 28
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 انجُُخ انزؾزُخ  .33

 انكزت انًموهح انًطهىثخ -5

      
 حماضرات يف النتاج العملي.....د.نعيم عباس حسن   

 برامج تنفيذ الفوتوشوب والكوريل درو وبرامج اخرى رقمية  انًواعغ انوئَُُخ )انًظبكه( -6

انكزت وانًواعغ انزٍ َىطً ثهب  -ا 

 انؼهًُخ , ....()انًغالد 
 Graphic Designالكتب اليت ختتص يف 

انًواعغ االنكزووَُخ , يىالغ  -ة

 االَزوَذ,.....
 الكتب اجملالت االلكرتونية )حبوث جودة االنتاج(

 

 

 

 فطخ رطىَو انًموه انلهاٍٍ  -12

 ارجٍُ رطىَو وهلُبد أؽلي يإٍَبد انلونخ انوًٍُخ-

 نظُفٍ نلػى انغبَت االكائٍ يمزوػ اَشبء وهشخ ػًهُخ نزلهَت ا-

 ثُبء يُظىيخ ػًهُخ الَزبط رظًُى هلًٍ يزؾون -

 ركىٍَ يغًىػبد وطف ورؾهُم وَمل انًُبمط واالػًبل الػلاك ثبؽضٍُ وَمبك فٍ يغبل انزقظض-

 

 

 

 

 

 

 

   رمىَى انزظبيُى انًؼلح يواعؼخ افكبه انًشووع 3 29

   انزمُُى انُهبئٍ ُبء رظًُى كًشووعث 3 31


