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 وصف المقرر

 

 انفُىٌ اندًُهخكهُخ  / ثغذادخبيؼخ  انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 نزصًُىالظى  انمظى اندبيؼٍ / انًزكش .2

 انزصًُى انكزافُكٍ اطى / ريش انًمزر .3

  انجزايح انزٍ َذخم فُهب .4

 دواو رطًٍ أشكبل انحعىر انًزبحخ .5

 ونًانظُخ انذراطُخ األ/انفصم االول  انفصم / انظُخ .6

 96 )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  .7

 4/6/2018 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .8

 : أهذاف انًمزر-9
 فن الكرافيك اكتساب الطالب لمفهوم  - أ

 فن الكرافيك وتقنياته واساليبه المختلفةتوضيح مفهوم  - ب

 ميدان العالقة ما بين فن الكرافيك والتصميم الكرافيكيرة في إعطاء الطالب خب -ج     

 
 
 

 

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

 دراسة فن الكرافيك ودوره المهم في تنمية الذوق الفني لدى الطلبة وتطوير مهاراتهم 



 يخزخبد انزؼهى وغزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9

 انًؼزفخ وانفهى  -أ
 .كزافُكفٍ انانمذرح وانًهبرح فٍ  اكزظبة -

 .يخزهف االطبنُت انفُُخح انزًُُش ثٍُ اكزظبة يهبر -

 . انخبيبدزؼبيم يغ ان -

 انًهبراد انخبصخ ثبنًىظىع   -ة 

 وانًهبراد انُذوَخانزذرَت – 1ة

 زخزج ان اطزخذاو هذا انفٍ فٍ يشبرَغ – 2ة

  

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 انًزاٌ واالطزكشبف -

 فٍ لبػخ انذرص .  انزذرَجبد واألَشطخ -

 .  فٍ رطىَز يهبرارهى وافكبرهى َحى هذا انفٍ ىالغ االنكززوَُخ نإلفبدح يُهبإرشبد انطالة إنً ثؼط انً -

 

 

 غزائك انزمُُى      

 

 انًشبركخ فٍ لبػخ انذرص.

 انًؼبرضرمذَى 

 وأَشطخ . ئُخوَهب اخزجبراد فصهُخ

 

 
 يهبراد انزفكُز -ج

 . ػهً رطىَز انًهبراد انخبصخ نهؼًم انطبنت لذرح رطىَز  -1ج

 رطىَز االهزًبو ثبنزؼبيم يغ انخبيبد انًخزهفخ فٍ رشكُم انُزبج انفٍُ االثذاػٍ. -2ج

 وانًُبلشخ. انحىار ػهً انطبنت لذرح رطىَز  -3ج

 

 

 



 

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 طبنت انً يىظىع انذرص دوٌ رطجُمٍ يزرجػ ثىالغ انحُبح انُىيُخ ندذة ان َحى ػهً انًحبظزح إدارح

 .االثزؼبد ػٍ صهت انًىظىع نزكىٌ انًبدح يزَه لبثهه نهفهى وانزحهُم 
 اندًبػُخ وانىاخجبد األَشطخ ثجؼط انطبنت ركهُف. 

 وانًشبركبد فٍ انًؼبرض انًزخصصخ,هىاخجبد انُىيُخ ن انذرخخ يٍ َظجخ رخصُص . 

 

 غزائك انزمُُى    

 انًظؤونُخ ورحًهه انطبنت انزشاو دنُم ذرصان لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبركخ. 

 االػًبل انفُُخ رمذَى فٍ انًحذد ثبنًىػذ االنزشاو. 
 وانًهبرٌ انًؼزفٍ وانزحصُم االنزشاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبراد رؼجز. 

 انًهبراد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (. -د 

 انزمُُخ. وطبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -1د

 اإلَززَذ. يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -2د

 انًزؼذدح. انىطبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انحىار ػهً انطبنت لذرح رطىَز    -4د



 انجُُخ انزحزُخ  .11

 انمزاءاد انًطهىثخ :
 كزت انًمزر 
 اخزي  

د.سامي ابراهيم حقي، وزارة التعليم  -تقنيات الطباعة الورقية (0)
 .0991كلية الفنون الجميلة،   -العالي والبحث العلمي

التصميم الكرافيكي، نزار الراوي، دار هاوس ارثر،  مبادئ (7)
 .7107الواليات المتحدة االمريكية، 

فن الكرافيك، د.باسم محمد صالح، جامعة واسط، كلية الفنون  (3)

 ثُُخ انًمزر .10

 انظبػبد األطجىع
يخزخبد انزؼهى 

 خانًطهىث
اطى انىحذح / انًظبق 

 أو انًىظىع
 غزَمخ انزمُُى غزَمخ انزؼهُى

 َظزٌ  تاريخ الفن  مبادئ فن الكرافيك 4 االول
اطئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

  التعرف على الخامات تقنيات الكرافيك 4 انثبٍَ
اطئهخ ػبيخ  َظزٌ

 ويُبلشخ 

  رطجُك  ػًهٍ  مفاهيم تطبيقية انواع التقنيات 4 انثبنث

 رطجُك َظزٌ  تقنيات ومفاهيم انحفز انطجبػٍ 4 غانزاث

انواع تعريفات , استعمال الكالئش 4 انخبيض
 العالقات 

أطئهخ ػبيخ  ػًهٍ وَظزٌ

ويُبلشخ 

 ورطجُمبد

 رزكُجهب وخصبئصهب االحجبر 4 انظبدص
اطئهخ ػبيخ و  َظزٌ 

 يُبلشخ
 رطجُك  ػًهٍ  انُبد انؼًم  انحفز ػهً انجالطزك 4 انظبثغ

 اطئهخ ويُبلشخ َظزٌ  ها وموادها خواص استعمال االحبار 4 يٍانثب

 اليات العمل الحفر على الخشب 4 انزبطغ
 اطئهخ ػبيخ  وػًهٍ َظزٌ

 ورطجُمبد

 4 انؼبشز
تقنيات الحفر على 
 الخشب وطباعتها

انواع الخشب وتقنيات 
 الطباعة واالحبار

  ػًهٍ

 رطجُمبد

 اع الورق انو الوسائط الطباعية  4 انحبدٌ ػشز 
دراطخ  َظزٌ 

 ورطجُك

 الحفر على المعادن 4 انثبٍَ ػشز
دراسة تقنيات المعادن 

المستخدمة في فن 
 الكرافيك

  وػًهٍ َظزٌ

 رطجُمبد

 انطجبػخ ثبنكالئش 4 انثبنث ػشز
انواع الوسائط 

 المستعملة وتقنياتها
 ػًهٍ

 رطجُمبد

 4 انزاثغ ػشز
انطجبػخ انجبرسح 

 وانطجبػخ انغبئزح
  بد واطبنُترمُُ

  ػًهٍ
 رطجُمبد

 رمُُى فصهٍ  ػًهٍ اثزكبر اػًبل خذَذح يشزوع َهبئٍ 4 انخبيض ػشز



 . 7102الجميلة، 

   خيزطهجبد خبص

انخذيبد االخزًبػُخ ) ورشًم ػهً طجُم 

انًثبل يحبظزاد انعُىف وانزذرَت 

 ًُذاَُخ ( انًهٍُ وانذراطبد ان

 .ومشاريع حبوث التخرجيف الشركات والدوائر ذات العالقة  العملي التطبيق
 والورش اخلاصة بفن الكرافيك وقاعات العرض

 

 انمجىل  .12

 ال رىخذ انًزطهجبد انظبثمخ

 15 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 30 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

 


