
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  د أنتصار رسمي موسى.أ  االسم

 Hassan19851988@yahoo.com  البريد االلكتروني

  تصميم صحفي  اسم المادة

  )نظري وعملي(الفصل األول والثاني   مقرر الفصل

  اهداف المادة

  
  تدريس الطلبة فن التصميم الصحفي وتدريب وتطوير مهاراتهم العملية 

  تفاصيل االساسية للمادةال

  

تتضمن المادة نظريات التصميم واألخراج الصحفي وأهم مدراسها التصميمية والمكونات  •

التصميمية للصحيفة والمكونات التصميمية لرأس الصفحة وكيفية تصميم صحيفة وهيدات 

  وكيفية توظيف الصور والعناوين والنصوص وأساليبها التصميمية

  الكتب المنهجية

  
  دالتوج

  المصادر الخارجية

  

  أحمد حسين الصاوي طباعة الصحف وأخراجها .د

  محمود علم الدين األخراج الصحفي. د

  أشرف صالح تصميم المطبوعات. د
Arrnold admond Designing the total news paper 

  

  تقديرات الفصل

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي

  اليومية

  االمتحان النهائي  المشروع

-  -  -    40%  

  

  معلومات اضافية

  

                       النظري                                                    

    30الفصل الدراسي األول                                        

                                    30الفصل الدراسي الثاني                                       

                      40االمتحانات النهائية                                          

  %                               100المجموع                                                   

  

  
  

  مجهورية العراق
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   بغداد  :الجامعة 
  الفنون الجميلة :الكلية 

   :القســم 
   :المرحلة 

   :اسم المحاضر الث�ثي 
   :اللقب العلمي 

   :المؤھل العلمي 
  كلية الفنون الجميلة :مكان العمل  

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األسبوعيجدول الدروس 
  ليةمالمادة الع  يةالمادة النظر  التاريخ ا#سبوع

  تعريف بالتيبوغرافيا  3/10/2011  1

  تصميم الصحيفة وأخراجھا  10/10/2011  2

  نظريات التصميم الصحفي  17/10/2011  3

  النظرية الك@سيكية  24/10/2011  4

سكيجات تصميمية لصحيفة وفق أسلوب التوازن  أسلوب التوازن الدقيق  31/10/2011  5
 الدقيق

سكيجات تصميمية لصحيفة وفق أسلوب التوازن  أسلوب التوازن التقريبي  7/11/2011  6
 التقريبي

سكيجات تصميمية لصحيفة وفق أسلوب التوازن  أسلوب التوازن أعلى الصفحة  14/11/2011  7
 أعلى الصفحة

أسلوب التوازن أعلى وأسفل   21/11/2011  8
 الصفحة

سكيجات تصميمية لصحيفة وفق أسلوب التوازن 
 أسفل الصفحةأعلى و

سكيجات تصميمية لصحيفة وفق أسلوب التوازن  أسلوب التوازن بالتعويض  28/11/2011  9
 بالتعويض

أسلوب التوازن في جزء   5/12/2011  10
  الصفحة

سكيجات تصميمية لصحيفة وفق أسلوب التوازن في 
 جزء الصفحة

أسلوب / النظرية المعتدلة  12/12/2011  11
 التوازن ال@شكلي

تصميمية لصحيفة وفق أسلوب التوازن  سكيجات
 ال@شكلي

 سكيجات تصميمية لصحيفة وفق أسلوب التربيعي اUسلوب التربيعي  19/12/2011  12

 سكيجات تصميمية لصحيفة وفق أسلوب البؤري أسلوب البؤري  26/12/2011  13

  النظرية الحديثة  2/1/2012  14

 لصحيفة وفق أسلوب الوظيفي سكيجات تصميمية اUسلوب الوظيفي  9/1/2012  15

  أمتحان    16/1/2012  16

 سكيجات تصميمية لصحيفة وفق أسلوب اUفقي اUسلوب اUفقي   23/1/2012  17

 سكيجات تصميمية لصحيفة وفق أسلوب المختلط اUسلوب المختلط  6/2/2012  18

تصميم وأخراج الصفحة   13/2/2012  19
 اUولى

 

 سكيجات لتصميم رأس الصفحة صفحةتصميم رأس ال  20/2/2012  20

الوحدات التبوغرافية في   27/2/2012  21
 رأس الصفحة

 تصميم وحدات رأس الصفحة بالحاسبة

الوحدات التبوغرافية في   5/3/2012  22
 الصحيفة

 

 تطبيقات تصميمية للعناوين أنواع العناوين   12/3/2012  23

 ناوين وطرزھاتطبيقات تصميمية للع طرز العناوين  19/3/2012  24

  مجهورية العراق
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  بغداد  : الجامعة 
  الفنون الجميلة :الكلية 

  التصميم: القســم 
  الرابعة: المرحلة 

  ار رسمي موسىد أنتص.أ: اسم المحاضر الث�ثي 
  أستاذ: اللقب العلمي 

  دكتوراه: المؤھل العلمي 
  كلية الفنون الجميلة: مكان العمل  

  
  
 



 تصميم صفحة أولى بأسلوب الكوfج للصور أنواعھا...الصور  26/3/2012  25

  أمتحان  2/4/2012  26

27  9/4/2012    

 تصميم صفحة أولى لصحيفة سياسية بالحاسبة أشكال الصور وتصميمھا  16/4/2012  28

 تصميم صفحة أولى لصحيفة رياضية بالحاسبة اUلوان  23/4/2012  29

 تصميم صفحة أولى لصحيفة ثقافية بالحاسبة فضاءات الصفحة  30/4/2012  30  

 تصاميم بالحاسبة مراجعة  7/5/2012  31

  أمتحان  14/5/2012  32

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  :العميد توقيع                                     :توقيع اfستاذ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   Course weekly Outline  
Course Instructor Dr. Intisar rasmi mosa 

E-mail Hassan19851988@yahoo.com 

Title Newspaper design 

Course Coordinator Year 

 
Course Objective 
 

Teaching students the art of design and journalist training and development of 

practical skills 

 
Course Description 
 

The article include design theories and journalist directing, design theories, 

design component of newspaper, design component of pagehead and how to 

design newspaper and how to use image, text and their design style. 

 
Textbook 

Not available 

 
References 

Dr. ahmed alsawy printing the newspaper and its directing 

Dr. mahmood alm aldin , directing newspaper 
 

Dr. Aghraf salih, prints design
 

Arrnold admond Designing the total news paper 

 

Course Assessment 
1st exam  practical  quizzes  project  Final exam  

-  -  -    40%  

 
 
General Notes 
 

                                                                  النظري
30                                               first course  
30                                       second course  
40                                           final exam  

Total                                                                               100%  

 

  

  

 

  

  

 

 

  

University:baghdad 
College:fine arts 
Department:
Design 
Stage: 4th  
Lecturer name: Intisar Rasmi  
Academic Status: Prof. 
Qualification Ph.D 
Place of work:colleg of fine arts 


 


Republic of Iraq 
      The Ministry of Higher Education 
               & Scientific Research 
 

 



  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 Course weekly Outline                                   
week Date Topics Covered& Lab. Experiment Assignments 
1 3/10/2011  Defining Typography  

2 10/10/2011  Design of newspaper and its 

directing 

 

3 17/10/2011  Newspaper design theories  

4 24/10/2011  Classical theory  

5 31/10/2011  delicate balance method sketches designing for newspaper 

under delicate balance method 

6 7/11/2011  Approximate balance method sketches designing for newspaper 

under Approximate balance method 

7 14/11/2011  Method of balancing top of the 

page 

sketches designing for newspaper 

under Method of balancing top of the 

page 

8 21/11/2011  Method of balancing top and 

down of the page 

sketches designing for newspaper 

under Method of balancing top and 

down of the page 

9 28/11/2011  Balance method of 

 compensation 

sketches designing for newspaper 

under Balance method of 

 compensation 

10 5/12/2011  balance method in part page  sketches designing for newspaper 

under balance method in part page 

11 12/12/2011  Moderate theory / method of 

non-configurable balance  

sketches designing for newspaper 

under method of non-

configurable balance 

12 19/12/2011  Square method sketches designing for newspaper 

under square method  

13 26/12/2011  Focus method sketches designing for newspaper 

under focus method 

14 2/1/2012  Modern theory  

15 9/1/2012  Functional method sketches designing for newspaper 

under Functional  method 

16 16/1/2012  Exam  

17 23/1/2012  Horizontal method sketches designing for newspaper 

under Horizontal method 

18 6/2/2012  Mixed method sketches designing for newspaper 

under Mixed  method 

19 13/2/2012  Designing and directing the 

first page 

 

20 20/2/2012  Head design Sketches for head design 

21 27/2/2012  Typography units in the head Design of the units of head by 

computer 

University:baghdad 

College:fine arts 

Department: design 

Stage:4th 

Lecturer name:Intedar rasmi 

Academic Status:Prof. 

Qualification:Ph.D 

Place of work:colleg of fine arts 


 


Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 

 



22 5/3/2012  Typography units in 

the newspaper 
 

23 12/3/2012  Titles types Design applications for titles 

24 19/3/2012  Titles models Design applications for titles and 

models 
25 26/3/2012  Images and its types   collage  page design by First 

26 2/4/2012  Exam  

27 9/4/2012    

28 16/4/2012  Shape of images and its design design of the First page for political 

newspaper by computer 
29 23/4/2012  colors design of the First page for sport 

newspaper by computer 
30 30/4/2012  Spaces Page design of the First page for cultural  

newspaper by computer 
31 7/5/2012  Review Design by computer 

32 14/5/2012  Exam  

 
 
 
 Instructor Signature:     Dean Signature: 

  


