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 1. اسم المادة   مقدمة في التصميم الجرافيكي 

 2. رقم المادة 4247080

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  0
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  0

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب -

 5. اسم البرنامج علم المكتبات والمعلوماتبكالوريوس 

 6. رقم البرنامج 47

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية العلوم التربوية

 9. القسم علم المكتبات والمعلومات

 10. مستوى المادة متطلب تخصص اختياري/ سنة ثالثة

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 8402

 12. جة العلمية للبرنامجالدر  بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس االنجليزية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  8402
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .02

 .اتف، البريد اإللكترونيرقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم اله: ما يلي الرجاء إدراج
 نشروان طه. دة

 قسم علم المكتبات والمعلومات -، الطابق الثالث072مكتب رقم 

 80022هاتف 

n.taha@ju.edu.jo 
 كلية العلوم التربوية

Office Hours: 12-1 Sun-Thu 

 

 مدرسو المادة .71

 .لمكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيرقم ا: ما يلي الرجاء إدراج
 

 

 وصف المادة .71
 مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما

Students learn and apply fundamentals of various software applications (such as Illustrator and Photoshop), web design, image 

mailto:n.taha@ju.edu.jo


الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

        AQAC-F-007-1 

2 

editing, drawing and graphic animation. Advertising and marketing projects coordinate technical skills with organization, 
management 

 
 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 :األهداف

This course aims to give students the fundamental knowledge of graphic design including the different software that help them 
design a specific project such as Photoshop and illustrator and  create animation using multimedia tools. 

 

 

 
 ...على ا  يكون قادر أنالمادة  إنهاءيتوقع من الطالب عند : نتاجات التعلّم -ب

 

 

Upon completion students are expected to gain: 

1. an understanding of the complex nature of the profession; 

2. an understanding the process of research, concept development, and presentation of comprehensives; 

3. learn how graphic design is interconnected to art, business, advertising and new media; 

4. learn about the tools, skills and techniques necessary for success in the field today;  

5. an understanding of key designers and their roles – from history to the present 
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84. 

 محتوى

المادة 

 الدراسية

والجدول 

 الزمني

المراجلها
 ع

 أساليب

 نتاجات التعلّم المتحققة التقييم
ال

مد

رّ 
 س

 المحتوى األسبوع

  Students are supposed to learn the principle of 
Graphic Design   

 Week 1 The Principle of 
graphic Design  

  Students are supposed to learn the theory of the  
Design   

 Week 2  Theory of the 
Design 

  Students are supposed to learn the history of 
Graphic Design   

 Week3 History of graphic 
design  

  Distinguish the colors and material in the multimedia 
  

 Week 4-6 Colour and 
Material 

  Students are supposed to learn the basics of sketch 
drawing   

 Week 7-8 Drawing a sketch  

  Students are supposed to learn how to use 
topography 

 Week 9-10 Using 
Typography 

  Students are supposed to solve different problems 
related to the course  

 Week 11-12 

 

Problem solving 
and design 

process  

  Students are supposed to create their own portfolio  Week 13-14 Creating portfolio  

  Students are supposed to know the new trends in 
graphic design 

 Week 15-16 Advance topics 
in GD 

 دريسيةالنشاطات واالستراتيجيات الت .12
 :التالية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم

Course is taught in the lab and students try everything they learn by themselves. 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبل خالمن  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 

Assignments 

Quizzes  

Exams 
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 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 حسب السياسة المتبعة بالجامعة

 الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 %(01)حسب السياسة المتبعة بالجامعة 

 والصحة مةإجراءات السال -ج

 حسب السياسة المتبعة بالجامعة

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 حسب السياسة المتبعة بالجامعة

 إعطاء الدرجات -ه

 حسب السياسة المتبعة بالجامعة

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 مختبر مجهز بحواسيب و مربوط على شبكة االنترنت

 عدات واألجهزة المطلوبةالم .12

 

 

 المراجع .22

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادةالكتب  - أ
0. Design As Art 
8. Graphic Design Manual: Principles and Practice  

  .التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 
 

  - ب

 معلومات إضافية 26.
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------------------: اريخالت - ------------------------: التوقيع -------------------: اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------: القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------: رئيس القسم
 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسية المادةملف                                                                                           


