
 
 

 

ي 
جرافيكي التصميم البكالوريوس ف   

 وصف المقررات 

 

 



 :الكلية االجبارية مقررات

 

ADE 1091  مدخل في الرسم 

واملنظور الحر والنسب وحل املساحة البصرية بواسطة  املختلفة واألجسام والخامات التكوينات عن التعبير على الطالب قدرة تعزيز املقرر  يهتم

 ال يوجد( -)املتطلب السابق  لدعم التعبير عن أفكار التصميم. Monochromeالرسم والتظليل أحادي اللون 

ADE 1101  1تاريخ ونظريات الفن والتصميم          

التأثيرات املختلفة كالتأثيرات و  والنحت والحرف اليدوية في العصور القديمة،الرسم الفنون البصرية مثل هذا املقرر بدراسة تاريخ العمارة، و  ىعني  

ما و  العصور القديمة وحتى القرن السابع عشر،من ويكون اإلطار الزمني لهذا املقرر  .تطور هذه الفنون االجتماعية والفنية التي ساهمت في نشوء و 

 ال يوجد( -)املتطلب السابق  .بيئية يتعلق بها من سياقات

ADE 1110     أساسيات التصميم 

دراسة مبادئ التصميم وعناصره، والتشكيل ثنائي وثالثي األبعاد، ومدخل لنظريات اللون، من خالل مشاريع وتطبيقات عملية تسهم في تطوير 

 ال يوجد( -)املتطلب السابق  قدرة الطلبة في اإلدراك الحس ي للتكوينات التشكيلية والفراغية.

ADE 2102 2ونظريات الفن والتصميم  تاريخ  

التأثيرات املختلفة و  والنحت في أوروبا، الرسم والتصوير والجرافيكالفنون البصرية مثل ، و والتصميم الداخلي هذا املقرر بدراسة تاريخ العمارة ىعني  

حتى األوروبي  عصر التنويرمن بدايات ويكون اإلطار الزمني لهذا املقرر  .تطور هذه الفنون كالتأثيرات االجتماعية والفنية التي ساهمت في نشوء و 

 (ADE 1101املتطلب السابق ) . بيئية ما يتعلق بها من سياقاتو يومنا هذا، 

 

 

 :التخصص االجباريةمقررات 

 

GDE343 وممارسة املهنة   اخالقيات 

 براءات مثل الفكرية امللكية وقضايا واألخالقية املهنية والعمليات والسلوكيات املهنية التصميم ملمارسات الوظيفية يشمل هذا املقرر املعرفة

 (GDE341املتطلب السابق ) والنشر والسياقات واملجاالت ذات العالقة. التأليف وحقوق  التجارية والعالمات االختراع

 

IND GDE341 الطباعة واملواصفات    تكنولوجيا 

الفنون والتصميم والطباعة على الخامات املختلفة واملواد الدعائية،  فيأنواع التقنيات الطباعية القديمة والحديثة وتطبيقاتها يهتم املقرر ب

 (GDE237املتطلب السابق ) .واستخدام املفردات واملفاهيم الرسمية للتصميموالطباعة الرقمية، ودراسة أنواع الورق وقياساته واألحبار الطباعية، 

 

GDE337   املتعددة    لوسائطلالتصميم 

، والفيديو املتحركة والرسوم والصوت والرسومات النص استخدام بين الجمعيتضمن املقرر التعرف على أنظمة الوسائط املتعددة وتطبيقات 

 (GDE336املتطلب السابق ) الجرافيكي. االتصالاالستفادة منها في مجال و 

 

GDE113 1 تيبوجرافي   

علق املقرر بتشريح ورسم الحروف الطباعية الالتينية والعربية، وتزويد الطالب باملفاهيم البصرية الحديثة إلنشاء الحرف الطباعي، والتي تتيهتم 

 (ADE1110املتطلب السابق ) .بمميزات القراءة والوضوح، وتمييز الطرز املتنوعة لألبجديات



 

GDE116     رسم حر وتلوين 

واملنظور الحر والنسب وحل املساحة البصرية بواسطة  املختلفة واألجسام والخامات التكوينات عن التعبير على الطالب قدرة بتعزيز املقرر  يهتم

 (ADE1091املتطلب السابق ) لدعم التعبير عن أفكار التصميم.التقنيات اللونية  أنواع الرسم، وأيًضا بواسطة التلوين باستخدام بعض

 

GDE211   الضوئي   التصوير 

وفهم مبادئ التصوير واإلضاءة والتكوين، باإلضافة إلى التعرف على يتناول املقرر دراسة الكاميرا وتطورها وتقنياتها، معدات التصوير املختلفة، 

التجهيزات ذات باستخدام املعدات واألدوات و تجربة أوضاع التصوير املختلفة والتصوير في االستوديو مع الصورة كعنصر اتصال بصري، طبيعة 

 (ADE1110املتطلب السابق ). العالقة

 

GDE233    تصميم االعالن 

الفنية لتصميم اإلعالن، تحليل و ف بتصميم اإلعالن وفن امللصق، تاريخه ودوره في عملية االتصال، املفاهيم واملبادئ البصرية ييهتم املقرر بالتعر 

املتطلب ) .تصميمية تحترم الحقوق االجتماعية والثقافية واالختالفات بين مستخدمي التصميمالتوصل إلى حلول متطلبات الجمهور املستهدف و 

 (GDE232السابق 

 

GDE131 افيكي    مبادئ  التصميم الجر

األشكال وإنشاء والتحوير والتكرار التشكيل والتبسيط الطالب لتطبيق مبادئ  اتمهار ودعم ، املرتبطة باالتصال البصري املقرر باملفاهيم  يهتم

 (ADE1110املتطلب السابق ). بمفاهيم االتصال البصري  وفهم طبيعة الحروف وكيفية دمجها مع التصميم، وربط تلك التطبيقات عضوية،الهندسية وال

 

GDE111   1تصميم بالحاسوب    

املتنوعة، وفهم  البصرية العناصر وتنفيذ تصميمويشمل ذلك  ،Raster بتقنية الحاسب لبرمجيات األساسية األدوات املقرر استخدام يتناول هذا

الرقمية وكيفية استخدامها وتوزيعها، ومعالجة الصور ودمجها وإضافة تأثيرات بصرية عليها، والتعرف على أنواع ملفات الصور  طبيعة األلوان

الصور عبر الوسائط البصرية املختلفة سواء للعرض الرقمية املتنوعة وفهم طبيعتها وطبيعة عمل هذه البرمجيات، للوصول للجودة املناسبة لهذه 

 (دال يوج-املتطلب السابق ) الرقمي أو املطبوع.

 

GDE214   2تصميم بالحاسوب   

 العناصر وتنفيذ تصميم في Vector بتقنية اآللي الحاسب لبرمجيات املتخصصة واملميزات الخصائص استخدام على الطالب قدرة املقرر  هذا يعزز 

 ،Vectorو Bitmap تقنيتي بين والتحويل اإلنتاج لعملية التصميمات وإعداد األلوان، واستخدام ومزجها، األشكال ومعالجة املتنوعة البصرية

 (GDE111املتطلب السابق ). اإلنتاج لعملية التصميمات وإعداد التقني التطور  ملواكبة الذاتي التعلم على واالعتماد

 

GDE232  العالمات التجارية    تصميم 

، وتصميم الهوية البصرية للمؤسسات وتأثيرها على املستخدمين وتطبيقاتها التجارية ودورها في عملية االتصال ةالعالمموضوع تصميم يتناول املقرر 

 (GDE131, GDE113املتطلب السابق ) الرموز واستخداماتها والوحدة البصرية لرموز الخدمات.، في املطبوعات واملنتجات املتنوعة

 

GDE216   3تصميم بالحاسوب    

، في تصميم وإعداد وتقسيم InDesignالتعرف على أهم مبادئ وأساسيات برامج اإلخراج الطباعي، التدريب على برامج اإلخراج وخاصة برنامج 

املتطلب )الصفحة واألعمدة وإدراج العناوين والنصوص والصور وتحريرها من خالل مشاريع عملية تتناول محاكاة لنماذج لبعض الصحف واملجالت. 

 (GDE214السابق 



 

GDE432    تصميم صفحات االنترنت 

استخدام برمجيات حاسوبية التعرف على كيفية ، و واملفاهيم املتعلقة به التعرف على أهمية تصميم صفحات اإلنترنت وتطوره وخصائصه

عليه من معالجات  تشتمل فنون رقمية وجرافيكية، ومامتخصصة في تصميم صفحات اإلنترنت باإلضافة لبرامج مساعدة إلنجاز املحتوى من 

ترنت، وتنفيذ تطبيقات ومشاريع عملية تكسب الطالب القدرة على والتعرف على أسس الدعاية في االن ،مجال إخراج صفحات االنترنت يوتأثيرات ف

 (GDE233املتطلب السابق ) .تطوير أدائه

 

GDE315   تصميم بالحاسوب ثالثي االبعاد 

ظهار تتضمن مفردات هذا املقرر عمليات بناء وتطوير مهارات الطالب في استخدام برامج الرسوم ثالثية االبعاد بحيث يتمكن الدارس من تشكيل وإ

ن خالل البعد د بما يتماش ى مع التوجهات املعاصرة املعتمدة على دراسة العمق والتأثير في املتلقي مابعومعالجة كافة التصاميم الجرافيكية ثالثية األ

 (GDE214املتطلب السابق )الثالث ومحاكاة الواقع. 

 

GDE221    نظرية االتصال 

 النفسية والعوامل الجماهيري  االتصال مشكالت وتحليل البصري، باالتصال املرتبطة االتصال نظريات أهم على الضوء املقرر  يسلط

 حلول  واقتراح سلوكهم وأنماط واحتياجاتهم الناس رغبات لتحديد املناسبة الوسائل واستخدام والسيميائية، النقدية والنظرية والسيكولوجية،

 (GDE131املتطلب السابق ) .املناسبة االتصال

 

GDE334   1رسوم توضيحية   

والتركيز على األساليب الفنية للرسوم التوضيحية ، البصري وسائل االتصال  ودورها كأحدلرسوم التوضيحية ا يتضمن املقرر دراسة أسس ومفاهيم

 GDE214املتطلب السابق ) وتنفيذ الرسوم التوضيحية للشخصيات والعناصر واملشاهد.تصميم وتنوعها وتناسبها مع أغراضها واالستفادة من ذلك في 

GDE116+) 

 

GDE237   افيا     2تيبوجر

الحديثة في التعرف على املفاهيم البصرية والوظيفية لتصميم األبجديات الالتينية والعربية وصياغة  يستكمل هذا املقرر مفاهيم التيبوجرافيا

املتطلب السابق ) البصري.العائالت الحروفية، وإجراء عملية البحث والتطوير ألشكال الحروف والفونتات التي تدعم حلول مشكالت االتصال 

GDE113) 

 

GDE336    الفيديو الرقمي 

الفيديو برامج تحرير استخدام و الرقمي وصيغه البصرية والصوتية املختلفة الفيديو  وأدوات وإعدادات تقنيات إنتاجباستكشاف  الطالبيقوم 

ائط الرقمي، بما يسهم في تعزيز قدرة الطالب على استخدام هذا النوع من الوس الفيديو ذلك من مراحل إنتاج واملفاهيم املتعلقة ببنية السرد وغير

 (GDE211املتطلب السابق ) ألغراض الدعاية واإلعالن.

 

GDE338     تصميم التغليف 

فهم التصميم على مستويات مختلفة، بدءا من إجراء التخطيط و و يركز املقرر على موضوع التغليف وتقنياته ومشاكل االتصال املرتبطة به، 

وتحليل التصميم بأسلوب نقدي يرتبط بالفائدة وسهولة اإلنتاج املناسبة لعملية التغليف، وتأثيره على الجمهور املستهدف، املكونات إلى نظم 

 (GDE341املتطلب السابق ) والتكنولوجية واالستدامة على املدى الطويل. ةاالستخدام، والجدوى االقتصادي

 

 

 



GDE433    مشروع التخرج 

يهتم املقرر بتحقيق فرصة الطالب في تقديم حلول إبداعية بصرية متنوعة من حيث األدوات والوسائل ملوضوع متخصص في ميدان التصميم 

، تراعي متطلبات املستفيدين وحاجاتهم النفسية ات تخطيط مسبقةالجرافيكي، والعمل وفق استراتيجية يقوم بإعدادها باالعتماد على دراس

املتطلب )االقتصادية والبيئية واملهنية، وتلبي االحتياجات التقنية والتكنولوجية وأخالقيات املهنة، وتراعي حقوق امللكية الفكرية. واالجتماعية و 

 (GDE431, GDE328السابق 

 

GDE434    تصميمات خارجية ورموز 

والتقنيات املتعددة واإلضاءة وغير الخامات  تساهم ذات االستخدام الخارجي طويل األجل واملعارض والتي بالتصميمات الجرافيكيةيعنى هذا املقرر 

بشكل رئيس ي في شكلها النهائي مثل لوحات الطرق ولوحات املؤسسات ورموز الخدمات، والتي تحتاج إلى دراسة مواصفات ورسم مخططات  ذلك

 (GDE341املتطلب السابق ) تنفيذية لها.

 

GDE442    التدريب امليداني 

ذات تطبيق املعارف والخبرات العملية والنظرية التي اكتسبها الطالب في الجامعة من خالل انتقاله للتدريب في املؤسسات املهنية  يتضمن املقرر 

املسؤولية والتعاون مع فريق العمل باإلضافة إلى اكتساب مهارات سوق العمل املتعلقة بإدارة العمل وأخالقياته وتحمل  ،الصلة بمجال التخصص

 (Cr, GDE335 90املتطلب السابق ) والتعرف على اإلجراءات املتعلقة بعمليات التنفيذ واإلنتاج.

 

 

GDE222    افيكي  تاريخ التصميم الجر

االتصال والعلوم البصرية والحركات الفنية يهتم املقرر بدراسة تاريخ ونظريات التصميم الجرافيكي، دور تطور تكنولوجيا الطباعة وامليديا ونظرية 

املتطلب السابق ) على تشكل مفاهيم االتصال البصري، والتعرف على أهم األعمال ورواد التصميم والقضايا واملمارسات املهنية الحديثة واملعاصرة.

GDE 131) 

 

GDE328    سيكولوجيا وسيسيولوجيا التصميم 

 متلقي ونفسية مزاج في والتأثير املختلفة التصاميم انجاح في كبير أثر من لها ملا( السيكولوجية) النفسية النواحي بدراسة املقرر  هذا محتوى  يتعلق

 (GDE232املتطلب السابق ) .وعاداتهم للمستخدمين االجتماعي السلوك في التأثير في املصمم يلعبه الذي الدور  وبيان التصميم،

 

GDE431    دراسات مشروع التخرج 

 وتحليل مسحية دراسة تتضمن التي التخطيط بعملية ويقوم ما، مشكلة أو معين موضوع الطالب يختار حيث البحثية بالطبيعة املقرر  هذا يتسم

 الجمهور  رغبات لتحديد املناسبة الوسائل ويستخدم شبيهة، مهنية وممارسات بحثية بنتائج ومقارنتها بها، املرتبطة االتصال ملشكالت نقدي

املتطلب السابق ) .والبيئية والثقافية االجتماعية الحقوق  تحترم التي البديلة الحلول  استراتيجيات ويتناول  سلوكهم، وأنماط واحتياجاتهم املستهدف

GDE335) 

 

GDE335    تصميم وإخراج املطبوعات 

 يتناول املقرر مسائل تصميم وإخراج املطبوعات وتقنياتها ودورها في عملية االتصال، تخطيط التصميم للمطبوعات ودراسة الجمهور املستهدف

واملالءمة التقنية والجدوى االقتصادية، واالستدامة على املدى  سهولة االستخدام، دراسة التصميم من حيثللوصول إلى الحلول املناسبة، 

 (GDE233, GDE216املتطلب السابق ) .لالطوي

 

 

 



 :التخصص االختياريةمتطلبات 

 

GDE212  الضوئي والرقمي    التصوير 

الرقمي  استخدام األدوات والتجهيزات واإلعدادات املتعلقة بالتصوير الضوئي مقرر متقدم على مقرر التصوير الضوئي يدعم بشكل احترافي

 معالجة الصور باإلضافة إلى  ،مراعاة الفروق املرتبطة بالخامات والنوعو اإلعالن، املطلوبة خالل عملية تصميم نماذج االحترافي للعناصر والتصوير لل

 (GDE211املتطلب السابق). رقمًيا بشكل احترافي لتتناسب واألهداف اإلعالنية

 

GDE312   2رسم حر وتلوين    

األلوان بأنواعها واكتساب الخبرة والتمكن من الرسوم السريعة بخطوط قوية وظالل يتضمن املقرر التعبير عن التكوين الفني باستخدام تقنيات 

 (GDE116املتطلب السابق ) .امللونةاألحبار سريعة وتجربة استخدام تقنيات ألوان الباستيل و 

 

GDE218    تشريح فني 

الطالب على رسم الجسم البشري بأوضاعه وحركاته املتعددة تدريب و يهدف املقرر إلى التعرف على مقاييس وآلية الحركة في الجسم البشري، 

والتعرف على بناء الجسم البشري من هيكل عظمي وعضالت وتأثيرهما الشكلي والحركي على شكل وحركة الجسم كله، والتعرف على الفروق 

املتطلب ) .في تنفيذ األعمال التصميمية املختلفةالجسمية بين مراحل نمو الجسم والفروق الشكلية بين جسم املرأة والرجل واالستفادة من ذلك 

 (GDE 116السابق 

 

GDE219     الهندسة في التصميم 

الهندسية والحروف واإلخراج  يهتم هذا املقرر بطرق الرسم الهندس ي والشبكات والنسب التي تساعد املصمم على رسم التصميمات الجرافيكية

 (GDE 131املتطلب السابق ) واألبعاد املتنوعة املرتبطة بالتصميمات ثالثية البعد.

 

GDE217     الخط العربي 

وفق تكوينات بناء التشكيالت الخطية و  الخط العربي الخط العربي وتطوره، واكتساب القدرة على كتابةفن يهتم املقرر بدراسة أنواع وأساليب 

 (GDE113املتطلب السابق ) البصري.منطلقة من مفاهيم االتصال 

 

GDE225     عمليات التصميم 

 فهو. مستقبلية إمكانيات إلى راهنة حالة من تخيلية قفزة تحقق التي االجراءات مجموعة خالل من التصميم إلى الوصول  طرق  املقرر  هذا يغطي

املتطلب ). تحليلية علمية سياقات اتباع خالل من تصميمية ملشكالت منطقية ونتائج حلول  إلى التوصل أسلوبية تطوير على اساس ي بشكل يركز

 (GDE222السابق 

 

GDE326 التسويق  مبادئ 

 اإلعالنية الرسالة وتنظيم التسويق، في والرغبات وامليول  والدوافع الحاجات وأثر اإلعالنية والحمالت والترويج التسويق فن دراسة املقرر  يتضمن

 أهمية تعميق في والتكنولوجيا اإلعالم وسائل ودور  التسويق عملية في الجرافيكي املصمم ودور  واإلعالن الدعاية شركات في العمل آلية على والتعرف

 (GDE221املتطلب السابق ) .املحيطة والبيئة املتلقي على اإلعالن أثر ودراسة اإللكتروني التسويق

 

GDE224     التصميم في الفنون اإلسالمية 

اقات يسلط املقرر املزيد من الضوء على دراسة الفن، والعمارة، والتصميم الداخلي وتطوره خالل فترة العصور اإلسالمية املختلفة. ويحلل السي

 (ADE1101املتطلب السابق ) لتلك الظروف.ثر على تشكيل خصائص هذا العمران والطريقة التي يستجيب بها املصممون ؤ الثقافية واالجتماعية التي ت

 



GDE327     الصناعة والفنون 

 الخام واملواد الصناعي اآللي اإلنتاج ودور  الصناعي التصميم في الحديثة النظريات دراسة جانب إلى الصناعة، في الفن بدور  التعريف املقرر  يتناول 

 مثل وجمالية، نفعية نماذج إلنجاز عملية بتطبيقات والقيام الحديثة، التصميم نظريات تطور  في ذلك وأثر التصميم، ووظيفة شكل في املختلفة

 (GDE222املتطلب السابق ). املكتبية واألدوات العبوات وتشكيل اإلضاءة تراكيب تصميم

 

IND2097     الطباعة واملسح ثالثي االبعاد 

، فضال عن توليد وإعداد البيانات لذلك. و يتم التركيز على 3Dيوفر املقرر املعرفة واملهارة الالزمة إلنتاج وطباعة العناصر او األجسام ثالثية االبعاد 

والبرامج ذات الصلة، بما يوفر  ، 3D Scannerو املاسحات الضوئية  3D Printingاستخدام اثنين من التقنيات االحترافية، الطباعة ثالثية االبعاد 

 (GDE315املتطلب السابق ) للطلبة امكانية توظيف هذه التقنيات في مشاريعهم املستقبلية.

 

GDE438     تصميم ملف االعمال 

متطلبات سوق بطريقة احترافية تعتمد على الوسائط البصرية املتنوعة وتراعي  ألعماله التصميمية ملف تصميم على الطالب املقرر  هذا يساعد

في املجاالت املرتبطة  وظيفة إلى به التقدم العمل من حيث إبراز قدرات الطالب وخبرته املكتسبة خالل مرحلة دراسته، ليساعده ذلك في النهاية على

 (GDE335املتطلب السابق ) .األخرى  املقررات في الطالب يقدمها التي األعمال على محتوى املقرر  ويعتمد بمجال تخصصه.

 

GDE439   2رسوم توضيحية    

الفنية والتعبيرية من خالل تصميم رسوم توضيحية  هيتضمن املقرر تنمية أداء الطالب العملية والتطبيقية وتعميق أسلوبه الشخص ي ورؤيت

 (GDE334املتطلب السابق ). والرسوم العلمية واملخططات التوضيحيةملواضيع متنوعة مثل تصميم قصص األطفال والروايات 

 

GDE436     تصميم رسوم متحركة 

وتطوره يدويا ورقميا، واختبار مهارات تصميم ورسم  وبداياتهوالتحريك يتضمن املقرر التعرف على املبادئ األساسية لفن الرسوم املتحركة 

 (GDE334املتطلب السابق ) .شخصيات الرسوم املتحركة بأساليب فنية متعددة، والتعرف على طرق التحريك املتعددة واختبارها يدويا ورقميا

 

GDE437     الخط والتصميم 

يتضمن املقرر التعرف على استخدام الخط في بناء التصميم، وإكساب الطالب مهارة التصميم باستخدام الكتابة اليدوية والحروف الطباعية، 

 كوسيلة تعبيرية في تصميم املواضيع املختلفة وصياغة التكوينات الخطيةوفق األساليب التقليدية والحديثة بما يتناسب مع طبيعة وروح التصميم، 

 (GDE237املتطلب السابق )بما يتناسب مع وظائفها وأهدافها. 

 

GDE421     افيكي  قضايا نقدية في التصميم الجر

نها كتجارب يهتم هذا املقرر بتسليط الضوء على قضايا االتصال املعاصرة املرتبطة بالتصميم الجرافيكي وتناولها بطريقة تحليلية نقدية لالستفادة م

 (GDE221املتطلب السابق ) .معاصرةوممارسات فنية 

 

GDE300     افيكي  موضوعات خاصة في التصميم الجر

التي تشكل تحديا للمصمم في حياته املهنية في ميدان التصميم الجرافيكي، و والتقنيات املرتبطة باملفاهيم والنظريات ملستجدات باهذا املقرر  يهتم

 (GDE233املتطلب السابق ) املستمر. وتستدعي االهتمام والتطوير الذاتي

 

 


