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 1الصفحت 

 
  

 األكادَوٍ البرناهذنوىذد وصف 

 (األكادَوٍ()هرارعت البرناهذ العالٍ )هرارعت أداء هؤسساث التعلُن 

 وصف البرناهذ األكادَوٍ 

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

 

 كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى انزصًٛى انمسى انجبيؼٙ / انًشكض  .2

 اسى انجشَبيج األكبدًٚٙ  .3
 رصًٛى سلًٙ

 

 انجكبنٕسٕٚط اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 ٘سُٕ انُظبو انذساسٙ   .5

  انًؼزًذ   ثشَبيج االػزًبد .6

  انًؤثشاد انخبسجٛخ األخشٖ  .7

 2018-6-6 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيج األكبدًٚٙ .9

  انزصًٛى انشلًٙرؼهٛى انطبنت اسبسٛبد 

  ٗادٔاد ٔرطجٛمبد انجشايج انزصًًٛٛخ انشلًٛخ راد انؼاللخاطالػّ ػه 

 

 

 

 

 زؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيخشجبد انزؼهى انًطهٕثخ ٔطشائك ان  .10



  
 2الصفحت 

 
  

  االْذاف انًؼشفٛخ-أ

،السًٛب فٙ يجبل  اَزبج انًُجضاد انزصًًٛٛخفٙ  انجشايج انزصًًٛٛخ رمٕو ثّرؼشف انذٔس انز٘  -1أ

 ٔسبئم االػالٌ ٔاالرصبل يٍ خالل انًخشجبد انزٙ رُجض يٍ خالل رنك.ٔرطٕٚش  ٚخانزسٕٚك ٔانذػب

 َبيجانخبصخ ثبنجش االْذاف انًٓبسارٛخ–ة 

انًُجضاد انزصًًٛٛخ يٍ كبسد شخصٙ ٔاغهفخ انكزت ٔانًطٕٚبد انزًشٌ ػهٗ صُبػخ  -1ة 

 .ٔاالػالَبد انخبسجٛخ انًخزهفخ

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ارجبع اسهٕة انًحبضشح فٙ شك االطبس انُظش٘ نهًمشس انذساسٙ. -

 داخم انصف ٔخبسجّ. رطجٛمٛخركهٛف انطبنت ثؼًم رًبسٍٚ  -

 

 طشائك انزمٛٛى      

 َٓبٚخ انسُخ. 20 دسجخ 40نكم فصم رُمسى دسجخ انزمٛٛى انٗ فصهٍٛ دساسٍٛٛ ثبنزسبٔ٘ 

 االْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ-ج

،ٔانزؼجٛش ػٍ  بنٛخٔرًُٛخ انزائمخ انجًانزؼبيم يٍ انًسٛفٛذ ٔصبحت انششكخ رؼشف اخاللٛبد     -1ج 

 فٙ انًجزًغ.  انزصًٛىثمبفخ 

 

 انزؼهٛى ٔانزؼهى طشائك     

 ارجبع اسهٕة انًحبضشح فٙ شك االطبس انُظش٘ نهًمشس انذساسٙ. -

 ركهٛف انطبنت ثؼًم رًبسٍٚ رٕجٛٓٛخ داخم انصف ٔخبسجّ. -

 

 طشائك انزمٛٛى    

 . فضالًػٍ َٓبٚخ انسُخرُمسى دسجخ انزمٛٛى انٗ فصهٍٛ دساسٍٛٛ 

 

 
 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  بسادانًٓ ) انزأْٛهٛخ انًُمٕنخٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

كزنك يٍ خالل  ٚزى انزؼهى ٔانزطٕٚش يٍ خالل انزذسٚت انٛذٔ٘ ٔرًُٛخ انًٓبساد انشخصٛخ ،   -1د

 االطالع ػهٗ ثشايجٛبد انزصًٛى انشلًٙ .

 ثُٛخ انجشَبيج  .11

 انشٓبداد ٔانسبػبد انًؼزًذح .12
 شس أٔ انًسبقاسى انًم الرتميز انًسزٕٖ / انسُخ

انسبػبد 

ٔانٕحذاد 

 انًؼزًذح

 ساعاث حالث رقوٍالالتصوُن  D3 الطباعٍ الخالج
  

 ساعت 01-البكالىرَىس

 الطباعٍ الخانٍ 
D7 التصوُن بالحاسىب 

 ساعاث حالث

 الطباعٍ الرابع
D4        ساعاث ستت الوشروع 

    

 

 
 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .13

  المستمر على المصادر ذات العالقة بالمقرر الدراسي والمشاركة في الورش التصميمية والطباعيةيتم من خالل االطالع 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .14

 الحاصلون على شهادة االعدادية ،دبلوم معهد الفنون الجميلة . -

 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيج .15

 ثٍ ٔٚهًش –نشلًٙ ا نزصًٛىا (1)

    احسبٌ ػجذ انٕاحذ – انجشايج انزصًًٛٛخ ثُبئٛخ االثؼبد (2)

 



  
 4الصفحت 

 
  

 هخطط ههاراث الونهذ

 َررً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرراث التعلن الفردَت هن البرناهذ الخاضعت للتقُُن

 هخرراث التعلن الوطلىبت هن البرناهذ

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر انسُخ / انًسزٕٖ

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

) أو( الوهاراث األخري 

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 والتطىر الشخصٍ

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

 الخالج 

 الطباعٍ
D3 اساسي  يرقمال التصميم                    
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 6الصفحت 

 
  

 0وصف تصوُن الونطق الرقوٍ 

 وصف الوقرر

 

 انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1
كهٛخ انفٌُٕ  –جبيؼخ ثغذاد  -ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ

 انجًٛهخ

 انزصًٛى انمسى انجبيؼٙ / انًشكض .2

 انزصًٛى انشلًٙ اسى / سيض انًمشس .3

 ٕٚيٙ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 سُٕ٘ / انسُخانفصم  .5

 ط 99 ػذد انسبػبد انذساسٛخ )انكهٙ( .6

 2918-3-6 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 ٚخانزسٕٚك ٔانذػبغ انٕٛو ،السًٛب فٙ يجبل فٙ يجزً انزصًٛى انشلًٙرؼشف انذٔس انز٘ ٚمٕو ثّ فٍ 

 ٔرطٕٚش االطش االلزصبدٚخ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ.

 

 

9.  

 

 هرارعت أداء هؤسساث التعلُن العالٍ ))هرارعت البرناهذ األكادَوٍ((

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

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

 البرنامج.

 انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ٔطشائك نًمشسيخشجبد ا .19
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 االْذاف انًؼشفٛخ -أ

 انًجزًغنهفشد ٔ،ٔاًْٛزّ  انزصًٛى انشلًٙرؼهٛى انطبنت اسبسٛبد  -أ

 االْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشس  -ة 

 .ٔاسزخذايٓب الحمب فٙ رصًٛى انًُجضاد انزصًًٛٛخ ادٔاد انجشايج انزصًًٛٛخػهٗ انزؼشف  – 1ة
 

 ٔانزؼهى  طشائك انزؼهٛى     

 ارجبع اسهٕة انًحبضشح فٙ شك االطبس انُظش٘ نهًمشس انذساسٙ. -

 داخم انصف ٔخبسجّ. ػًهٛخركهٛف انطبنت ثؼًم رًبسٍٚ  -

 طشائك انزمٛٛى      

 . َٔٓبٚخ انسُخرُمسى دسجخ انزمٛٛى انٗ فصهٍٛ دساسٍٛٛ 

 االْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

ٔرًُٛخ انزائمخ انجًؼٛخ   نًزهمٙ ٔانًسزفٛذ يٍ انششكبد االػالَٛخانزؼبيم يغ ارؼشف اخاللٛبد     - 1ج

 فٙ انًجزًغ االسزٓالكٙ. انصٕسح ،ٔانزؼجٛش ػٍ ثمبفخ 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ارجبع اسهٕة انًحبضشح فٙ شك االطبس انُظش٘ نهًمشس انذساسٙ. -

 داخم انصف ٔخبسجّ. رطجٛمٛخ ٔػًهٛخركهٛف انطبنت ثؼًم رًبسٍٚ  -

 طشائك انزمٛٛى    

 .     َٔٓبٚخ انسُخرُمسى دسجخ انزمٛٛى انٗ فصهٍٛ دساسٍٛٛ 

 

  (انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙانزأْٛهٛخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ -د 

صٛخ ،كزنك يٍ خالل انشخانزمُٛخ ٔرًُٛخ انًٓبساد  انؼًهٙٚزى انزؼهى ٔانزطٕٚش يٍ خالل انزذسٚت    -1د

 االطالع ػهٗ ثشايجٛبد انزصًٛى انشلًٙ .
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 ثُٛخ انًمشس .11

ع
جٕ

س
أل

ا
د 

ػب
سب

ان
 

 يخشجبد انزؼهى انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / انًسبق أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

1  

ثشايجٛبد َشأح ٔرطٕس 

انزصًٛى انشلًٙ  ٔانفشق 

 ثُٛٓب

التصميم المراحل التي مر بها ) 

 ( ميالرق

اسهٕة 

 –انًحبضشح 

 انؼًهٙ

 ٔانُظش٘

اسئهخ ػبيخ 

 -ٔيُبلشخ

 رًشٍٚ

2  
انجشايج خصبئص 

 انزصًًٛٛخ
 ( امكانيات البرامج التصميمية) 

اسهٕة 

 -انًحبضشح 

 انؼًهٙ

اسئهخ ػبيخ 

 -ٔيُبلشخ

 رًشٍٚ

3  
 االدٔادرصننننننننننننننننننننُٛفبد  

 ب.ٔإَٔاػٓ
  وشرح ادوات البرنامجعرض 

اسهٕة 

 -انًحبضشح 

 انؼًهٙ

خ ػبيخ اسئه

 -ٔيُبلشخ

 رًشٍٚ

  شريط القوائم ومحتوياتهعرض  ششٚظ انمٕائى  4

اسهٕة 

 -انًحبضشح 

 انؼًهٙ

اسئهخ ػبيخ 

 -ٔيُبلشخ

 رًشٍٚ

  تطبيقات عملية عليها  ششٚظ انمٕائى انًسبػذح  5

اسهٕة 

 -انًحبضشح 

 انؼًهٙ

اسئهخ ػبيخ 

 -ٔيُبلشخ

 رًشٍٚ

    1-ايزحبٌ  6

 رطجٛمبد ػًهٛخ ًٛخ اسزخذاو انًؤثشاد انشل  7

اسهٕة 

 -انًحبضشح 

 انؼًهٙ

اسئهخ ػبيخ 

 -ٔيُبلشخ

 رًشٍٚ

 االستخدامعرض اليات  اسزخذاو انصٕس ٔاالشكبل  8

اسهٕة 

 -انًحبضشح 

 انؼًهٙ

اسئهخ ػبيخ 

 -ٔيُبلشخ

 رًشٍٚ

9  

رصًٛى يُجضاد رصًًٛٛخ 

,كبسد  صغٛشح

شخصٙ،غالف 

كزبة،يطٕٚبد،يهصك،اػ

 الٌ رجبس٘

لكل محددة عرض العوامل ال

منجز تصميمي والفرق في 

 عناصر تصميمها

اسهٕة 

 -انًحبضشح 

 انؼًهٙ

اسئهخ ػبيخ 

 -ٔيُبلشخ

 رًشٍٚ

19  

رصًٛى يُجضاد رصًًٛٛخ 

صغٛشح ,كبسد 

شخصٙ،غالف 

كزبة،يطٕٚبد،يهصك،اػ

تعريف الوكاالت االعالنية 

وعرض مخصص لالعالن 

 الرقمي

اسهٕة 

 -انًحبضشح 

 انؼًهٙ

خ اسئهخ ػبي

 -ٔيُبلشخ

 رًشٍٚ
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 شبشخ ػشض –فالش يًٕٛس٘ – حبسجخ الثزٕة

 انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

      

مايتعمق بادبيات -ممزمة تتضمن المفردات الدراسية المذكرو انفا
 البرامجيات الرقمية

 ثٍ ٔٚهًش –انزصٕٚش انشلًٙ  -3 شئٛسٛخ )انًصبدس(انًشاجغ ان -2

 خبنذ ػجذ انغفٕس    –

انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  -ا 

 )انًجالد انؼهًٛخ , ....(

 ثٍ ٔٚهًش –انزصًٛى انشلًٙ  (1)

 احسبٌ ػجذ انٕاحذ    –انجشايج انزصًًٛٛخ ثُبئٛخ االثؼبد  (2)

 

انًشاجغ االنكزشَٔٛخ , يٕالغ  -ة

 االَزشَذ,.....
 

 

 : خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ -12

 . انشلًٙ انزصًٛىاالرجبْبد انشلًٛخ فٙ  لًُخ انًمشس انذساسٙ ٔاالطالع ػهٗاالرجبِ حٕل س

 

 الٌ رجبس٘

11  

رصًٛى يُجضاد رصًًٛٛخ 

صغٛشح ,كبسد 

شخصٙ،غالف 

كزبة،يطٕٚبد،يهصك،اػ

 الٌ رجبس٘

 عرض اليات تصميم الفكرة

اسهٕة 

 -انًحبضشح 

 انؼًهٙ

اسئهخ ػبيخ 

 -ٔيُبلشخ

 رًشٍٚ

 انشسبنخ االػالَٛخ  12
 البنائية عرض العناصر 

 العنوانات والرسالة االعالنية

اسهٕة 

 -انًحبضشح 

 انؼًهٙ

اسئهخ ػبيخ 

 -ٔيُبلشخ

 رًشٍٚ

13  
انًكَٕخ انؼُبصش 

 نهًُجضاد انزصًًٛٛخ

عرض العناصر 

 الفوتوغرافيةللصورة الرقمية 

اسهٕة 

 -انًحبضشح 

 انؼًهٙ

اسئهخ ػبيخ 

 -ٔيُبلشخ

 رًشٍٚ

14  

ح انجٛذ انصٕسحخصبئص 

فٙ  انصٕسحٔظٛفخ 

 انزجبس٘  االػالٌ

ركش اْى انخصبئص ٔركش 

 ٌ انجٛذٔظبئف االػال

اسهٕة 

 -انًحبضشح 

 انؼًهٙ

اسئهخ ػبيخ 

 -ٔيُبلشخ

 رًشٍٚ

    2-ايزحبٌ  15
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