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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل نبينا محمد، 

عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، وبعد:

ــرى،  ــة أم الق ــون بجامع ــم والفن ــة التصامي ــي لكلي ــع اإللكترون ــزوار الموق ــب ب ــرني أن أرح يس

ــوبيها. ــية ومنس ــا الدراس ــة وتخصصاته ــف بالكلي ــى التعري ــدف إل ــذي يه وال

وبمشــيئة اهلل - تعتــزم كليــة التصاميــم والفنــون أن تتبــوأ ببرامجهــا وكوادرهــا العلميــة 

واإلداريــة وطالبهــا وطالباتهــا مكانــة عاليــة ومرموقــة، حيــث نفخــر كوننــا إحــدى كليــات 

جامعــة أم القــرى العريقــة، ونعتــز بوجــود هــذا موقــع كليــة التصاميــم والفنــون ومــا 

يشــتمل عليــه مــن جميــع منســوبيها والذيــن يعملــون تحــت شــعار )كليــة التصاميــم والفنــون 

ــص،  ــة بالتخص ــاالت المرتبط ــع المج ــي جمي ــز ف ــدم والتمي ــق التق ــض( لتحقي ــد ناب ــب واح قل

ــل. ــوق العم ــع وس ــات المجتم ــة متطلب ــم، ومواكب ــة العل ــة وخدم ــي تنمي ــاهمة ف وللمس

وفــي الختــام نســأل اهلل تعالــى أن يوفقنــا لخدمــة ديننــا ووطننــا، وأن يكلــل جهودنــا بالنجــاح، 

وأن نحقــق التطلعــات والطموحــات مــن أجــل االرتقــاء بالمســتوى العلمــي والمهنــي.

عميدة كلية التصاميم والفنون 

د. رانية بنت على أحمد عبدالرحمن

كلمة عميدة كلية التصاميم والفنون 
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المرحلة األولى

 فــي بدايــة نشــأتها )كليــة التربيــة لالقتصــاد المنزلــي( عــام ١٤١6 / ١٤١٧ هـــ، تشــتمل علــى ثالثــة أقســام: قســم 

الســكن وإدارة المنــزل، قســم المالبــس والنســيج، قســم التغذيــة وعلــوم األطعمــة.

المرحلة الثانية

 انضمــام الكليــة  بأقســامها الثالثــة إلــى جامعــة أم القــرى فــي عــام ١٤٢8 هـــ، بعــد أن كانــت تحــت إدارة وزارة 

المعــارف، ثــم نقلــت إلــى وزارة التربيــة والتعليــم، ثــم إلــى جامعــة أم القــرى، حيــث صدر مرســوم بقــرار تنفيذي 

لمجلــس التعليــم العالــي بنقــل الكليــات إلــى الجامعــات. 

المرحلة الثالثة

 تــم تغييــر مســمى الكليــة إلــى: )كليــة الفنــون والتصميــم الداخلــي للبنــات( تنفيــًذا لقــرار مجلــس التعليــم 

العالــي بتاريــخ ١٤٣0 هـــ، القاضــي بإعــادة هيكلــة الكليــات الملحقــة بالجامعــات. وبنــاء عليــه ضمــت الكليــة أربعة 

أقســام:  الســكن وإدارة المنــزل، تصميــم األزيــاء،  التصميــم الداخلــي،  الرســم والفنــون.

المرحلة الرابعة

ــام ١٤٣5  ــم( ع ــة التصامي ــى )كلي ــي( إل ــم الداخل ــون والتصمي ــة الفن ــن )كلي ــة م ــمى الكلي ــل مس ــم تعدي  ت

ــاء  ــم األزي ــم تصمي ــات(، قس ــزل )طالب ــكن وإدارة المن ــم الس ــة: قس ــام علمي ــة أقس ــى ثالث ــتملت عل هـــ، واش

ــي،  ــم الداخل ــج التصمي ــى برنام ــتمل عل ــذي يش ــات(، ال ــالب وطالب ــي )ط ــم الداخل ــم التصمي ــات(، قس )طالب

وبرنامــج التصميمــات المطبوعــة واإلعــالن )الجرافيــك(.

المرحله الخامسة

تم تغيير مسمى الكلية من كلية التصاميم إلى كلية التصاميم والفنون بتاريخ ١8-١٢-١٤٤١ هـ.. ١

إنشاء قسم التصميم الجرافيكي بتاريخ ١8-١٢-١٤٤١ هـ.. ٢

نقــل قســم التربيــة الفنيــة مــن كليــة التربيــة إلــى كليــة التصاميــم والفنــون بمســمى قســم الفنــون . ٣

البصرية.

كلية التصاميم والفنون 
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رؤية كلية التصاميم والفنون

منارة أكاديمية في مجال التصاميم  والفنون إقليميًا، ومرجع للتدريب والتأهيل محليًا.

رسالة كلية التصاميم والفنون

تقديــم برامــج تعليميــة مهنيــة، وأبحاًثــا علميــة أصيلــة وإبداعيــة، تتوافــق مــع ســوق العمــل فــي مجــال 

التصاميــم والفنــون، وتحقــق رؤيــة المملكــة ٢0٣0م.

أهداف الكلية

 توفيــر بيئــة تعليميــة تدعــم البرامــج األكاديميــة فــي الفــن والتصميــم، وتنميــة الطــالب والطالبــات . ١

معرفًيــا لبنــاء االقتصــاد المعرفــي.

 تقديــم برامــج أكاديميــة فــي الفــن والتصميــم ذات جــودة عاليــة، والعمــل علــى اعتمادهــا أكاديمًيــا . ٢

إلثــراء الحصيلــة المعرفيــة واإلبداعية.

 تشــجيع اإلبــداع والتميــز فــي البحــث العلمــي، وتحقيــق التفاعــل بيــن التطويــر المعرفــي ومتطلبــات . ٣

ســوق العمــل والمجتمــع.

 تقديــم برامــج دراســات عليــا متميــزة داعمــة للبحــث العلمــي والنشــر واالبتــكار للحصــول علــى . ٤

مخرجــات تدعــم التنافــس المحلــي والخارجــي.

ــاج . 5 ــادة إنت ــر وزي ــي تطوي ــاهم ف ــة تس ــة وأكاديمي ــة إداري ــر بيئ ــودة، وتوفي ــام الج ــر نظ ــق معايي  تطبي

ــة. ــوبي الكلي منس

 إعداد خريجين قادرين على اإلنجاز واالبتكار ومواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة.. 6

 تقديــم مســتوى تعليمــي متقــدم يســاهم فــي تكويــن شــخصية الطــالب المتكاملــة للمشــاركة . ٧

فــي الفعاليــات واألنشــطة والمعــارض الفنيــة.
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قسم تصميم األزياء 

قسم التصميم الداخلي

قسم الفنون البصرية

قسم السكن و إدارة المنزل 

قسم التصميم الجرافيكي
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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ــذي  ــون؛ وال ــم والفن ــة التصامي ــة بكلي ــة واإلبداعي ــام الحديث ــن األقس ــي م ــم الجرافيك ــم التصمي ــد قس يع

يســعى إلــى تلبيــة احتياجــات ومتطلبــات الســوق الســعودي مــن الكــوادر العاملــة فــي مجــاالت التصميــم 

ــي. الجرافيك

التصميــم الجرافيكــي مرتبــط بجميــع مجــاالت الحيــاة، فهــو اللغــة البصريــة التــي تربــط القــارئ بأنواع الرســائل 

المختلفــة الثابتــة والمتحركــة، حيــث يعنــى برنامــج التصميــم الجرافيكــي إعــداد طــالب وطالبــات مســتعدين 

ــالل  ــن خ ــك م ــتهدف، وذل ــور المس ــة للجمه ــة والجريئ ــول اإلبداعي ــاد الحل ــة وإيج ــكالت البصري ــم المش لفه

خطــة دراســية شــاملة نظريــًا وعمليــًا، بدايــة مــن دراســة مقــررات عامــة تجمــع مبــادئ التصميــم المختلفــة، 

وصــواًل إلــى مقــررات تخصصيــة تعنــى بتصميــم اإلعالنــات، الشــعارات والمواقــع اإللكترونيــة وغيرهــا، وذلــك 

مــن خــالل العمــل علــى مشــاريع دراســية واقعيــة لصقــل المهــارات اإلدراكيــة واالســتراتيجية للطــالب 

والطالبــات، ممــا يؤهلهــم ألن يكونــوا مصمميــن قادريــن علــى تشــكيل اللغــة البصريــة للمجتمــع المعاصــر 

ومســتعدين لتحديــات ســوق العمــل - بعــون اهلل تعالــى.

وفــي الختــام، التصميــم إحــدى اللبنــات األساســية للخيــال واإلبــداع، فتمنياتــي لكــم برحلــة أكاديميــة إبداعيــة، 

هدفهــا تأهيــل مصمميــن متميزيــن فــي مجــاالت اإلبــداع البصــري المختلفــة.

رئيس قسم التصميم الجرافيكي 

د. عبد اهلل بن فيصل سروجي

كلمة رئيس قسم التصميم الجرافيكي
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الحمــد هلل رب العالميــن والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

. جمعين أ

التصميــم الجرافيكــي جــزء ال يتجــزأ مــن مجــاالت الحيــاة المختلفــة. فيعمــل مصمــم الجرافيك علــى تصميم 

كل مــا هــو مرئــي ســواء كان ثابتــا أو متحــركا. وذلــك لتقديــم محتــوى هــادف وفعــال لجميــع فئــات وأفــراد 

المجتمــع، ســواء كان المحتــوى توعويــا، أو إرشــاديا، أو جماليــا، أو تجاريــا، أو كاريكاتيــر.

فيمكــن لمصمــم الجرافيــك أن يتعــاون مــع أي متخصــص فــي أي مجــال، ســواء كان مجــاال فــي التصميــم؛ 

والتقنيــة،  كالصحيــة،  أخــرى  مجــاالت  أو  الصناعــي،  والتصميــم  الداخلــي،  والتصميــم  األزيــاء،  كتصميــم 

والتجاريــة، والرياضيــة، والتعليميــة، والهندســية، وغيرهــا مــن المجــاالت.

ولمــا لمصمــم الجرافيــك مــن دور فعــال فــي المجتمــع، فقــد تــم إعــداد برنامــج البكالوريــوس إلعــداد 

مصمــم جرافيــك ناجــح ملــم بجميــع فــروع الجرافيــك؛ بــدًءا مــن التفكيــر اإلبداعــي، ونظريــات اللــون، وتاريــخ 

الفــن، إلــى مقــررات أكثــر إلمامــا بالتخصــص؛ كمقــررات تصميــم اإلعالنــات، والشــعارات، والكتــب والمنشــورات، 

والمواقــع اإللكترونيــة، والتغليــف، والتصويــر، والرســوم المتحركــة، وتصميــم النســيج، والطباعــة اليدويــة 

ــم  ــة وتصمي ــة والمتحرك ــارض الثابت ــداد المع ــي، وإع ــر الصحف ــاج والنش ــي المونت ــرى ف ــررات أخ ــة، ومق واآللي

ــادية. ــات اإلرش اللوح

فبذلــك يتخــرج الطــالب والطالبــات وهــم ملمــون بشــكل كامــل بجميــع جوانــب التخصــص، ممــا يمنحهــم 

الفرصــة إلكمــال مســيرتهم وبنــاء مســتقبلهم المهنــي، ســواء كان توجههــم أكاديميــا أو تجاريــا.

وفــي الختــام أحــب أن أذكركــم بــأن مســيرة اإلبــداع تبــدأ بحبنــا لمــا نصنعــه وشــغفنا بــه، فدائمــا تذكــروا قــول 

نبينــا الحبيــب عليــه الصــالة والســالم: )إن اهلل يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــال أن يتقنــه(.

تمنياتي لكم بمسيرة أكاديمية مليئة باإلبداع واإلنجازات.

وكيلة رئيس قسم التصميم الجرافيكي

د. شروق بنت غازي نحاس

كلمة وكيلة رئيس قسم التصميم الجرافيكي
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يمنــح قســم التصميــم الجرافيكــي بكليــة التصاميــم والفنــون بجامعــة أم القــرى درجــة البكالوريــوس، 

ــنوات. ــس س ــا خم ــية قدره ــدة دراس ــالل م ــدة، خ ــاعة معتم ــن )١٣0( س ــية م ــة دراس ــن خط ضم

ــعودي  ــع الس ــى المجتم ــدة عل ــم الفائ ــدف تعمي ــي به ــم الجرافيك ــة التصمي ــذا لدراس ــا ه ــدم ببرنامجن نتق

ــن  ــتفيد م ــدة تس ــات ع ــاك جه ــي، فهن ــج العرب ــار الخلي ــة وأقط ــة اإلقليمي ــة المنطق ــك خدم ــي، وكذل المحل

ــراد.  ــاص، واألف ــام والخ ــاع الع ــات القط ــي، مؤسس ــاع الحكوم ــا: القط ــج، منه ــذا البرنام ــي ه خريج

أهداف قسم التصميم الجرافيكي

تأهيل مصمم جرافيك قادر على التعامل مع متغيرات عمليات التصميم بمهنية عالية. 	

تشجيع الخريجين على تكوين شخصية ذات اتجاه فني متميز وقدرة على التعلم الذاتي. 	

تشجيع الطلبة على ابتكار العديد من الحلول لمشاكل التصميم الجرافيكي المتعددة. 	

توفير بيئة تعليمية محفزة تسمح بإطالق مواهب الطالب اإلبداعية. 	

تطوير الخطط الدراسية، ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وحاجات المجتمع السعودي. 	

دراسة التصميم الجرافيكي الموجه لذوي االحتياجات الخاصة. 	

ترسيخ الهوية الفنية والثقافية السعودية، والتفاعل مع تراث األمة العربية. 	

تحفيز ثقافة البحث العلمي والتقدم المعرفي. 	

ربط التخصص بالمستجدات العلمية والفنية، وإقامة الشراكات مع المراكز العلمية والفنية المتميزة  	

محليًا وعربيًا. 

استحداث برامج وتخصصات تواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية، ومتطلبات السوق المحلية  	

والعربية.

تلبية احتياجات سوق العمل المحلية واإلقليمية من خريجي هذا القسم. 	

مخرجات التعلم من قسم التصميم الجرافيكي 

المعــارف، المهــارات اإلدراكيــة، مهــارات التعامــل مــع اآلخريــن وتحمــل المســؤولية، مهــارات التواصــل وتقنيــة 

المعلومــات والمهــارات العدديــة، المهــارات النفســية والحركيــة.

قسم التصميم الجرافيكي
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ومن أجل دعم تحقيق هذه األهداف، سوف يكتسب الطالب الخبرات من خالل اآلتي   

ممارسة الفن والتصميم في االستديو. 	

مهارات التعامل مع العميل وحتى اإلنتاج النهائي. 	

مراحل العمل التعاوني والجماعي والفردي. 	

المهام المرتبطة بالمهارات األساسية بالتصميم الجرافيكي. 	

مختبرات الحاسوب المتطورة. 	

تطبيقات البرامج النموذجية لهذا المجال. 	

مبادرات المشروعات التجارية. 	

إستراتيجيات الترويج. 	

مبررات استحداث أو تطوير قسم التصميم الجرافيكي

ترسيخ الهوية الفنية والثقافية الوطنية في التصميم، والمحافظة على تراث األمة. نظرًا لتوجه  	

وزارة التعليم لتطوير التعليم وتحديث التخصصات والبرامج الجامعية، كانت الحاجة إلى تطوير تخصص 

التصميم الجرافيكي وتوسعته بقسم التربية الفنية بكلية التربية لإلقبال الدائم عليها وكثافة الطالب 

الراغبين بااللتحاق بها، فانفصلت كقسم متخصص هو )قسم التصميم الجرافيكي(، وفي كلية 

متخصصة هي )كلية التصاميم والفنون(.

حاجة سوق العمل المستمرة إلى خريجين متخصصين في مجال التصميم الجرافيكي نظرًا  	

للحركة الدائمة في االستثمار بالمملكة العربية السعودية لندرة المتخصصين في هذا المجال.

التدريب بكفاءة تامة على برامج التصميم بالكمبيوتر، بما في ذلك برامج تصميم صفحات المجالت  	

والكتب، وبطاقات الدعوة، وكذلك معالجة الصور، والنشر اإللكتروني، وتصميم اإلعالن، وتنظيم وتخطيط 

الحمالت اإلعالنية، وتصميم مغلفات المنتجات.. إلخ.

الحاجة إلى خريجين متخصصين في مجال التصميم الجرافيكي من أبناء الوطن قادرين على سد  	

حاجة المملكة العربية السعودية من المصممين في القطاعين العام والخاص لندرة التخصص.

رغبة الخريجين من برنامج التصميمات المطبوعة وأولياء أمورهم في فتح باب للدراسات العليا في  	

التخصص يتيح لهم الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص.

الحاجة إلى إنشاء مركز للتصميم لخدمة المجتمع لتقديم االستشارات الفنية في مجال التخصص  	

لجميع المشاريع التي تقام بأنحاء المملكة من خالل قسم التصميم الجرافيكي، وبإشراف أعضاء 

هيئة التدريس بالقسم، كما يمكن من خالل القسم إنشاء وحدة إنتاجية لخدمة الجامعة، تقوم بعمل 

التصميمات لجميع كليات الجامعة.
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الحاجة المتوقعة لسوق العمل

حاجــة ســوق العمــل المســتمرة إلــى خريجيــن متخصصيــن فــي مجــال التصميــم الجرافيكــي نظــرًا للحركــة 

الدائمــة فــي مجــال ســوق العمــل بالمملكــة العربيــة الســعودية لنــدرة المتخصصيــن فــي هــذا المجــال.

تشــهد المملكــة هــذه األيــام حركــة تطــور ســريع ودائــم فــي المجــاالت التعليميــة والخدميــة واالجتماعيــة 

والتوعويــة والســياحية خاصــة فــي المؤسســات الحكوميــة بمــا تشــمله مــن أفــرع متخصصــة فــي الخدمــات 

الوطنيــة ســواء كانــت االجتماعيــة أو الدينيــة أو الطبيــة أو الســياحية أو التجاريــة أو اإلداريــة وغيرهــا الكثيــر 

نتيجــة للتطــور المجتمعــي، ومواكبــة العصــر بمــا يزيــد الحاجــة لتخصــص التصميــم الجرافيكــى فــي جميــع 

المجــاالت لمــا لــه مــن أثــر إيجابــى فــي التطــور الثقافــي والمعرفــي داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.

ــاء الوطــن قادريــن علــى ســد  الحاجــة إلــى خريجيــن متخصصيــن فــي مجــال التصميــم الجرافيكــي مــن أبن

حاجــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن المصمميــن الجرافيكييــن فــي كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص 

لنــدرة التخصــص.

التدريــب بكفــاءة تامــة علــى برامــج التصميــم بالكمبيوتــر، بمــا فــي ذلــك برامــج تصميــم صفحــات المجــالت 

والكتــب، وبطاقــات الدعــوة.



اإلرشاد األكاديمي
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ــة  ــح أنظم ــة لوائ ــل معرف ــن أج ــس م ــة التدري ــو هيئ ــة وعض ــن الطالب ــتركة بي ــة مش ــي عملي ــاد األكاديم اإلرش

الدراســة فــي الكليــة ، واالطــالع علــى الخدمــات المهنيــة واألنشــطة الالمنهجيــة ، وتزويــد الطالبــة بالمهــارات 

األكاديميــة واإلمكانيــات المتاحــة لالســتفادة مــن القــدرات الذاتيــة للطالبــة ورفــع مســتوى التحصيــل العلمــي 

واإلبــداع المهنــي.

مصطلحات اإلرشاد األكاديمي 

التسجيل 

ُيتاح للطالب تسجيل المقررات التي يرغب بدراستها أو حذفها حسب وضعه األكاديمي .

ملتزم بالخطة

ــل  ــه تعدي ــق ل ــي. ويح ــتوى الحال ــي المس ــتها ف ــرر دراس ــب المق ــية للطال ــررات الدراس ــع المق ــجيل جمي تس

ــرر. ــعب المق ش

غير متعثر

اجتيــاز الطالــب للمقــررات التــي درســها، فيحــق لــه تســجيل جميــع مقــررات المســتوى الحالــي، باالضافــة إلــى 

المقــررات التــي لــم يتمكــن مــن دراســتها فــي المســتوى الســابق إن أمكــن .

متعثر

ــد  ــجيل الح ــه بتس ــمح ل ــية، فيس ــة الدراس ــررات الخط ــن مق ــر م ــرر أو اكث ــي مق ــب ف ــذي رس ــب ال ــو الطال ه

األقصــى مــن العــبء حســب معدلــه.

العبء الدراسي

أقل عدد من الوحدات الدراسية التي ينبغي على الطالب تسجيلها بما يتناسب مع معدله التراكمي.

الحد األدنى للعبء الدراسي 

ــك  ــن ذل ــتثنى م ــي، ويس ــل الصيف ــي الفص ــية ف ــدات دراس ــة وح ــي، أو ثالث ــل دراس ــي كل فص ــاعة ف ) ١٢ ( س

ــرج. ــاالت التخ ح

الحد األقصى للعبء الدراسي 

يدخل ضمنها المقررات التي رسب فيها الطالب .

معدل الطالب وعدد الساعات المسموح التسجيل بها

إذا كان معدل الطالب أقل من   ١،50   يتاح له تسجيل ١٢ ساعة. 	

إذا كان معدل الطالب من   ١،50   إلى   ١،٧5   يتاح له تسجيل ١5 ساعة. 	

إذا كان معدل الطالب من   ١،٧5   إلى   ٢،٧5   يتاح له تسجيل ١8 ساعة. 	

إذا كان معدل الطالب أعلى من   ٢،٧5   يتاح له تسجيل مواد المستوى التالي مع مواد الرسوب. 	

اإلرشاد األكاديمي
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إضافة مقرر دراسي 

إضافــة مقــرر دراســي تعنــي إضافــة الطالــب لمقــرر فــي الخطــة الدراســية فــي األســبوع األول مــن الفصــل 

الدراســي، ويتــم ذلــك إلكترونًيــا عــن طريــق صفحــة الطالــب على موقــع جامعــة أم القــرى، وإذا واجــه الطالب 

عائقــًا يحــول دون إضافــة المقــرر يتوجــه فــي األســبوع الثانــي إلــى القســم المقــدم للمقــرر مــع تعبئــة نموذج 

إضافــة مقرر دراســي. 

ضوابط إضافة مقرر دراسي: 

التأكد من الجدول الدراسي وحالة الطالب األكاديمية. 	

أن يكون المقرر من ضمن المقررات المطروحة في الفصل الحالي. 	

عدم وجود متطلب سابق. 	

عدم تجاوز حد العبء الدراسي للطالب. 	

عدم وجود تعارض أثناء إضافة المقرر الجديد. 	

حذف مقرر دراسي 

ــل  ــن الفص ــبوع األول م ــي األس ــية ف ــة الدراس ــي الخط ــرر ف ــب لمق ــذف  الطال ــي ح ــي يعن ــرر دراس ــذف مق ح

الدراســي، ويتــم ذلــك إلكترونًيــا عــن طريــق صفحــة الطالــب على موقــع جامعــة أم القــرى، وإذا واجــه الطالب 

عائقــًا يحــول دون حــذف المقــرر يتوجــه فــي األســبوع الثانــي إلــى القســم المقــدم للمقــرر مــع تعبئــة نمــوذج 

حــذف مقــرر دراســي.

ضوابط حذف مقرر دراسي :

يمنع الطالب من حذف مقررات التخصص إال إذا كانت من مستوى أعلى من مستواه الحالي. 	

يمنع الطالب من حذف المقررات المتعثر بها إذا كان متعثرًا. 	

يمنع حذف المقرر الذي يكون متطلبًا لمقرر يدرسه الطالب في الفصل التالي. 	

ال يحذف أكثر من مقررين دراسيين. 	

يجب إضافة مقرر بديل كي ال يقل عدد الساعات عن الحد األدني. 	

تعديل شعبة بموافقة القسم المقدم للمقرر

تغييــر الشــعبة يعنــي تغييــر الطالــب للمجموعــة الدراســية التــي انضــم إليهــا تحــت مقــرر واحــد، ويتــم 

ــا عــن طريــق صفحــة الطالــب علــى موقــع جامعــة أم القــرى فــي األســبوع األول مــن الفصــل  ذلــك إلكترونًي

الدراســي، وإذا واجــه الطالــب عائقــًا يحــول دون تغييــر شــعبة المقــرر يتوجــه فــي األســبوع الثانــي إلــى القســم 

المقــدم للمقــرر مــع تعبئــة نمــوذج تعديــل شــعبة بموافقــة القســم المقــدم للمقــرر. 

ضوابط تعديل شعبة بموافقة القسم المقدم للمقرر

ال يمكن تعديل شعبة إال في حالتين:

وجود تعارض مع مقرر آخر يحتاج الطالب إلى إضافته.  	

وجود مقاعد شاغرة في الشعبة المراد التحويل إليها. 	
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االنسحاب من مقرر

االنسحاب من مقرر يعني سحب الطالب للمقرر المدروس في فترة تقدر بأسبوعيين حسب التقويم 

األكاديمي للفصل الدراسي، ويتم ذلك إلكترونًيا عن طريق صفحة الطالب على موقع جامعة أم القرى، 

وإذا واجه الطالب عائقًا يحول دون االنسحاب من مقرر يتوجه إلى القسم المقدم للمقرر. 

ضوابط االنسحاب من مقرر

يجب االستمرار في الحضور وعدم الغياب حتى تتم عملية االنسحاب. 	

أال يكون المقرر المراد االنسحاب منه في مستوى أدنى من مستوى الطالب الحالي. 	

أال يقل عدد الساعات المسجلة بعد االنسحاب عن الحد األدنى )١٢( ساعة. 	

الطالب الملتزم بالخطة ال ينسحب من أي مقرر. 	

المواظبة والحرمان

يجب على الطالب الحضور وعدم الغياب أو التأخر عن المحاضرة إال لعذر قاهر. 	

إذا تكرر تأخر الطالب عن المحاضرة بما يزيد عن )ُعشر ١0/١( مدتها فيحق للجامعة منعه من الدخول  	

واحتسابه كغائب .

إذا بلغ غياب الطالب في المقرر نسبة )٢5٪( من الفصل الدراسي، فعليه أن يتقدم بطلب االنسحاب  	

من المقرر أو االعتذار عن الفصل الدراسي وإال فسيحرم من االستمرار في المقرر وحضور اختباراته.

إذا ُحرم الطالب من دخول االمتحان بسبب غيابه فإنه يعد راسبا ويرصد له تقدير )محروم( )ح(. 	

لمجلس القسم دراسة طلب رفع الحرمان وقبوله إذا قدم الطالب أعذارا توضح أسباب غيابه، فيجوز  	

رفع الحرمان والسماح له بدخول االختبار.

إذا تغيب الطالب عن االختبار النهائي جاز له تقديم عذٍر، ولمجلس الكلية قبوله في حاالت الضرورة  	

القصوى ويسمح له بأداء اختبار  بديل عنه في مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي ويحتسب التقدير الذي 

يحصل عليه .

تأجيل الدراسة

عدم تسجيل الطالب لمقررات الفصل الدراسي المراد تأجيل دراسته، ويتم بتقديم طلب من الطالب وال 

تحسب مدة التأجيل ضمن المدة النظامية للتخرج.

ضوابط تأجيل الدراسة 

يحق للطالب تأجيل الدراسة بوجود عذر نظامي يمنعه من االستمرار، وفي هذه الحالة عليه: 	

أن يقدم عذًرا في موعد تأجيل الدراسة كما تحدده عمادة القبول والتسجيل وعادة ال يتجاوز نهاية  	

األسبوع الثاني.  

كتابة طلب إلى وكيلة القسم ُترفق به المستندات المثبتة للعذر؛ على أن يكون العذر مقبوال من  	

قبل مجلس الكلية

أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين متتاليين  أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية . 	

س/ هل تحتسب مدة التأجيل من مدة الدراسة ؟

ال تحتسب مدة التأجيل من المدة الدراسية الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج .
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االعتذار عن الدراسة

عدم مواصلة الطالب لدراسة الفصل الدراسي الذي سجل فيه بعذر مقبول وتحتسب مدة االعتذار ضمن 

المدة النظامية للتخرج .

ضوابط االعتذار عن الدراسة 

يحق للطالب االعتذار عن الدراسة في الحالتين التاليتين:

التقدم بعذر مقبول لمجلس القسم . 	

أال يتجاوز األسبوع العاشر من الدراسة . وفي حال قبول عذر الطالب ُيرصد له تقدير )ع(. 	

س/ هل تحتسب مدة االعتذار من المدة الدراسية ؟

نعم تحتسب مدة االعتذار من المدة الدراسية الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج كما يحتسب االعتذار عن 

الفصل الصيفي من فصول االعتذار المحددة للطالب.

 إعادة القيد

الطالب الذي طوى قيده الدراسي يحق له أن يقدم طلبا إلعادة القيد إذا توافرت الشروط التالية :

موافقة مجلس الكلية بعد إحالة الطلب إليه. 	

أال يكون قد سبق إعادة القيد بعد طيه قبل تقديم الطلب. 	

أال يكون الطالب مفصواًل أكاديمًيا. 	

ال يعاد القيد في الفصل الذي طوي فيه. 	

في حالة إعادة القيد يعاد الطالب بسجله ورقمه الجامعي. 	

تقديم طلب إعادة القيد ال يعني بالضرورة الموافقة عليه. 	

طي القيد

إنهاء عالقة الطالب بالجامعة، سواء كان عن طريق الفصل أو االنسحاب أو االنقطاع .

االنقطاع

عدم تسجيل الطالب ألي مقررات دراسية في أي فصل دراسي دون إشعار الجامعة، أو غياب الطالب بعد 

تسجيل المقررات بشكل مستمر دون طلب تأجيل أو اعتذار .

الفصل من الدراسة

يعد الطالب مفصواًل من الدراسة في الحاالت التالية :

إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن المعدل المحدد  	

للتخرج .

إذا لم ينِه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج. 	
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التحويل

ضوابط التحويل من قسم آلخر داخل الكلية 

يحق للطالب التحويل من قسم لآلخر داخل الكلية بعد مراعاة التالي :

الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة . 	

مراعاة الشروط التي تضعها الكلية أو القسم المحول إليه. 	

موافقة رئيسي القسمين وعميدي الكليتين . 	

إثبات جميع المواد التي سبق للطالب دراستها، بما في ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية  	

والتراكمية طوال دراستك في الجامعة. 

أال يكون قد سبق للطالب التحويل خالل دراسته في الجامعة . 	

مراعاة الوقت المحدد للتحويل والضوابط التي تضعها عمادة القبول والتسجيل . 	

ضوابط التحويل من كلية إلى كلية أخرى داخل الجامعة 

يحق للطالب التحويل من كلية إلى كلية أخرى داخل الكلية بعد مراعاة التالي :

الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة. 	

إثبات جميع المقررات التي سبق للطالب دراستها، بما في ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية  	

والتراكمية طوال دراستها في الجامعة.

ضوابط التحويل من جامعة إلى جامعة أم القرى 

للطالب أن يحول في أي فصل دراسي إلى جامعة أم القرى وفق اإلجراءات والمواعيد المعلنة في كل 

قسم أكاديمي مع مراعاة التالي:

معادلة المقررات المتفقة مع مفردات القسم المحول إليه. 	

عدم دخول المقررات التي تمت معادلتها في حساب معدلها التراكمي. 	

دراسة ما اليقل عن )60٪( من المقررات في الجامعة المحول إليها. 	
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د. شروق غازي نحاس 
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د. رزان أحمد عرقسوس 
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Naabdelkader@uqu.edu.sa

أ. ندا سمير فقيها 

Nsfakiha@uqu.edu.sa

د.محمد حجاج
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المرشدون األكاديميون

شطر الطالباتشطر الطالب

د. هشام مغربي
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د. عبداهلل سروجي  

afsuruji@uqu.edu.sa



البوابة األكاديمية



23

البوابة األكاديمية 
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البوابة األكاديمية

البوابة األكاديمية هي الصفحة اإللكترونية الخاصة بالطالب على موقع جامعة أم القرى و التي تمكنه من 

إنجاز مهامه األكاديمية، ويمكن الدخول إليها من الخدمات اإللكترونية على موقع جامعة أم القرى. 

كيفية التسجيل في البوابة األكاديمية 

عند قبول الطالب ترسل عمادة القبول والتسجيل بريًدا إلكترونًيا يتضمن عنوان البريد اإللكتروني الخاص 

بالطالب مرفقًا بكلمة المرور .

مصطلحات البوابة األكاديمية

البريد الجامعي  

st.uqu.edu.sa  متبوًعا بـ الرقم الجامعي ويتبع بـ  S يتكون من حرف الـ

st.uqu.edu.sa@s441013333 :مثال

الرقم الجامعي

عبارة عن 9 أرقام، تبدأ برقم 4 يليه سنة االلتحاق بالجامعة، يليه 6 أرقام، ويستخدم كمعرف للطالب في 

جميع معامالته الجامعية.

مثال : ٤٤١0١٣٣٣٣

كلمة المرور

 تبدأ كلمة المرور بـ St متبوعة برقم الهوية الوطنية، مع إمكانية تغييرها من ِقبل الطالب من الصفحة 

الشخصية.

التسجيل اإللكتروني 

مدخل اإل خدمات التسجيل اإللكتروني الذي يلبي جميع متطلبات اإلرشاد األكاديمي 

أكاديمي 

مدخل إلى الخدمات األكاديمية التي تلبي جميع متطلبات الطالب األكاديمية. 

شخصي 

مدخل إلى الخدمات الشخصية الخاصة بالطالب.



السجل األكاديمي
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السجل األكاديمي

مســتند يحتــوي علــى جميــع بيانــات المقــررات الدراســية التــي درســها الطالــب ونتائجــه لــكل فصــل دراســي، 

باإلضافــة إلــى المعــدل الفصلــي لــكل فصــل دراســي والمعــدل التراكمــي لجميــع الفصــول. 

كيفية الدخول على السجل األكاديمي

الدخول على موقع الجامعة وتسجيل الدخول كما هو موضح في البوابة األكاديمية .. ١

الدخول إلى البوابة األكاديمية.. ٢

اختيار السجل األكاديمي. . ٣

يستطيع الطالب طباعة السجل األكاديمي بالضغط على أيقونة )إصدار سجل تعليمي(. 

نموذج السجل األكاديمي 
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مصطلحات السجل األكاديمي

السنة الدراسية

تتكون من فصلين دراسيين رئيسيين. ويشمل قسم التصميم الجرافيكي أربع سنوات دراسية. 

الفصل الدراسي

مــدة زمنيــة ال تقــل عــن ١5 أســبوعا يــدرس فيهــا الطالــب مقرراتــه المســجلة وال تشــمل فتــرة االختبــارات 

النهائيــة. ويشــمل قســم التصميــم الجرافيكــي ثمانيــة فصــول دراســية.

الفصل الصيفي

ــا التســجيل واالختبــارات النهائيــة، وتضاعــف  مــدة زمنيــة ال تزيــد علــى ثمانيــة أســابيع وال تدخــل ضمنهــا فترت

خاللهــا المــدة المخصصــة لــكل مقــرر. ال يشــمل قســم التصميــم الجرافيكــي فصــوال صيفيــة.

المستوى الدراسي

هــي المرحلــة الدراســية ويقــدر كل مســتوى دراســي بمــدة فصــل دراســي، يحــوي كل مســتوى دراســي 

مجموعــة مــن المقــررات التــي يجــب علــى الطالــب اجتيازهــا. ويشــمل قســم التصميــم الجرافيكــي ثمانيــة 

ــية. ــتويات دراس مس

اإلنذار االكاديمي

اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى الموضح في الالئحة. 

الوضع العام

وضع الطالب في الفصل الدراسي وفق حاالت التسجيل، )راجع اإلرشاد األكاديمي تحت التسجيل( .

الوضع األكاديمي

وضع الطالب في الفصل الدراسي وفق حاالت التسجيل، )راجع اإلرشاد األكاديمي تحت التسجيل(.

الساعات المعتمدة 

الساعات المعتمدة في الجدول الدراسي، متضمنة المقررات المنسحب عنها. 

الساعات المكتسبة 

الساعات التى اكتسبها الطالب، وال تتضمن المقررات المنسحب عنها.

اإلنذارات

عدد اإلنذارات األكاديمية التي حصل عليها الطالب. 

رمز المقرر

يتكون من تسعة أرقام ويتضمن ) رمز القسم  - رقم المقرر  - عدد الوحدات الدراسية(.

الوحدة الدراسية 

الساعات المقرر دراستها لكل مقرر في الخطة الدراسية.
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المعدل الفصلي

حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب علــى مجمــوع الوحــدات المقــررة لجميــع 

ــر  المقــررات التــي درســها فــي الفصــل الدراســي، وتحتســب النقــاط بضــرب الوحــدة المقــررة فــي وزن التقدي

ــرر.  ــي كل مق ــه ف ــل علي ــذي حص ال

المعدل التراكمي

ــع  ــررة لجمي ــدات المق ــوع الوح ــى مجم ــة عل ــا الطالب ــت عليه ــي حصل ــاط الت ــوع النق ــمة مجم ــل قس حاص

ــي ــل دراس ــي أي فص ــتها ف ــي درس ــررات الت المق

 

مجموع نقاط مقررات الفصل
مجموع وحدات مقررات الفصل 

مجموع نقاط جميع المقررات التى تم دراستها 
مجموع وحدات المقررات  طريقة حساب المعدل التراكمي :

طريقة حساب المعدل الفصلي :

التقديرات



29

رمز 
الدرجة التقدير التقدير

المئوية 

وزن 
التقدير 

من ٤

عدد النقاط 
للمقررات 

ذات الوحدة 
الواحدة 

عدد النقاط 
للمقررات 

ذات 
الواحدتين

عدد النقاط 
للمقررات 

ذات الثالث 
وحدات

عدد النقاط 
للمقررات 

ذات األربعة 
وحدات

عدد النقاط 
للمقررات 

ذات الخمس 
وحدات

ممتاز أ+
95٤٤8١٢١6٢0 إلى ١00مرتفع 

90 إلى أقل ممتازأ
٣.٧5٣.٧5٧.5١١.٢5١5١8.٧5من 95

جيد جًدا ب+
مرتفع

85 إلى أقل 
٣.5٣.5٧١0.5١٤١٧.5من 90

80 إلى أقل جيد جًداب
٣.0٣69١٢١5من 85

جيد ج+
مرتفع

٧5 إلى أقل 
٢.5٢.55٧.5١0١٢.5من 80

٧0 إلى أقل جيدج
٢.0٢٤68١0من ٧5

مقبول د+
مرتفع 

65 إلى أقل 
١.5١.5٣٤.56٧.5من ٧0

60 إلى أقل مقبول د
١.0١٢٣٤5من ٧5

0.000000أقل من 60راسبهـ

مدلول الرمز رمز التقدير
محرومح
غير مكتمل) لو مضى فصل كامل دون أن يتغير يحول إلى هـ(ل
ناجح بدون درجةند

راسب بدون درجة هد
معتذرع
غائبغ
نتيجة متأخرة ت
في حالة الغش ثم يحول إلى هـق
راسب هـ

توضيح لرموز التقدير وعدد النقاط لكل وحدة دراسية

مدلوالت رموز التقديرات األخرى 
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ــى  ــاء عل ــا بن ــل عليه ــة. ويحص ــة الجامعي ــي المرحل ــه ف ــرا لتفوق ــب تقدي ــح للطال ــة تمن ــة تكريمي ــي مرتب ه

ــي. ــل دراس ــر فص ــي آخ ــي ف ــدل التراكم المع

ضوابط الحصول على مرتبة الشرف

من حق الطالب الحصول على مرتبة الشرف عند التخرج بشرط: 

أال يكون قد رسب في أي مقرر من المقررات التي درسها في الجامعة أو غيرها.. ١

أن يكــون قــد أكمــل متطلبــات التخــرج فــي مــدة أقصاهــا متوســط المــدة بيــن الحــد األدنــى والحــد . ٢

األقصــى للبقــاء فــي كليتــه.

ضوابط الحصول على مرتبة الشرف األولى

ــح  ــه أن يمن ــن حق ــابقة فم ــروط الس ــاة الش ــع مراع ــى 4 (م ــن 3.75 إل ــي) م ــب التراكم ــدل الطال إذا كان مع

ــى. ــرف األول ــة الش مرتب

ضوابط الحصول على مرتبة الشرف الثانية 

إذا كان معــدل الطالــب التراكمــي مــن ) 3.25 إلــى أقــل مــن 3.75( مــع مراعــاة الشــروط الســابقة فمــن حقــه 

أن يمنــح مرتبــة الشــرف الثانيــة.

مرتبة الشرف 



الخطة الدراسية
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خطة الطالب 
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الخطط الدراسية

الخطط الدراسية هي مجموع المقررات الدراسية التخصصية في خطط الكلية بشكل عام وفي خطة 

القسم بشكل خاص باالضافة الى المقررات العامة للجامعة والتي يتشكل من مجموع وحداتها متطلبات 

التخرج التي يجب على الطلبة اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية .

القواعد التنفيذية للخطط والبرامج الدراسية

تكوين رقم المقرر والذى أصبح من تسع خانات للمقررات في الترقيم الجديد والمقر من قبل لجنة المناهج 

للبرامج والخطط الجديدة لألعوام القادمة والذي يشمل على:

) رمز الكلية ( - ) رمز القسم ( - )  سنة المقرر( - ) موضوع المقرر ( - ) تسلسل المقرر ( - ) عدد الوحدات / 

القسم المستفيد (.

ضوابط القواعد التنفيذية للخطط والبرامج الدراسية

 ال يمكن تكرار رقم المقرر لعدم قبوله بالمنظومة . 	

تتحدد المتطلبات السابقة للمقررات ضمن الخطة الدراسية بناء على توصيتي مجلسي القسم  	

والكلية ثم تعرض على لجنة المناهج بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية ألخذ الموافقة عليها .

 في حال طلب تعديل أو ألغاء أو معادلة المقررات فال بد من عمل توصية مجلسي القسم والكلية  	

وعرضها على لجنة المناهج بوكالة الجامعة ألخذ الموافقة عليها .

يضع كل قسم وصفا مفصال لمفردات كل مقرر من مقرراته الدراسية يميزه عن المقررات األخرى. 	

مصطلحات الخطة الدراسية

المقرر الدراسي

هو مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص من تخصصات كليات الجامعة والذي 

يتعين على الطالب اجتيازه لدراسة المستوى الذي يليه .

مقررات الكلية 

هي مقررات خاصة بكلية التصاميم والفنون وُتدرس في  المستوى األول والثاني من قبل طالبات جميع 

األقسام األكاديمية بالكلية. تجب دراسة هذه المقررات إلكمال متطلبات المستويات التالية. 

مقررات التخصص

هي مقررات إجبارية خاصة بقسم التصميم الجرافيكي والتي تجب دراستها إلكمال الخطة الدراسية حتى 

التخرج. 

المقررات العامة 

هي مقررات خاصة بجامعة أم القرى وتجب دراستها إلكمال متطلبات التخرج. 

المقررات االختيارية

هي مقررات متنوعة تقدمها جميع األقسام األكاديمية بكلية التصاميم والفنون في المستويات األخيرة، 

يختار منها الطالب إلكمال متطلبات التخرج. 
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مبادئ التصميم الجرافيكي

التعريــف بأســس ومبــادئ ومفاهيــم التصميــم الجرافيكــي والتــي يجــب مراعاتهــا عنــد 

تنفيــذ التصميمــات مــن حيــث الشــكل والمضمــون، باإلضافــة إلــى التجريــد والتلخيــص واإليجاز 

مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع وتطبيقــات عمليــة تنمــي المهــارات الذهنيــة واليدويــة لــدى الطلبــة 

ــرق  ــة. يتط ــذف واإلضاف ــر والح ــيط والتحوي ــق التبس ــن طري ــم ع ــارة التصمي ــبهم مه وتكس

المقــرر إلــى دراســة النســبة الذهبيــة وعناصــر التصميــم  مــع تطبيــق مبــادئ التصميــم والتــي 

تســاهم فــي تطويــر قــدرة الطلبــة علــى اإلدراك الحســي للتكوينــات التشــكيلية والفراغيــة. 

نظريات االتصال الجرافيكي

ــة  ــر عملي ــال وعناص ــال الفّع ــادئ االتص ــس مب ــي وتدري ــال الجرافيك ــات االتص ــف بنظري التعري

ــالب  ــّرف الط ــي وُيع ــال الجرافيك ــارات االتص ــية لمه ــر األساس ــرر المعايي ــدد المق ــال، يح االتص

ــن  ــر م ــب العص ــا يواك ــرة بم ــابهم الخب ــه إلكس ــال ومعوقات ــارات االتص ــة مه ــاليب تنمي بأس

خــالل وســائل تقنيــة متنوعــة. كمــا يركــز المقــرر علــى التعريــف بالمصطلحــات العلميــة 

ــًا. ــًا وعلمي ــب أكاديمي ــاريع الطال ــم مش ــي تدع ــال الت ــم االتص ــة بعل الخاص

تاريخ التصميم الجرافيكي

ــه  ــدى أصالت ــه وم ــاليبه ووظائف ــوره وأس ــأته وتط ــي، نش ــم الجرافيك ــخ التصمي ــف بتاري التعري

ــة  ــوط الطباعي ــة والخط ــراع آالت الطباع ــة، واخت ــارات القديم ــرورا بالحض ــخ، م ــر التاري ــذ فج من

وانتهــاء بظهــور المطبوعــات والشــعارات فــي القــرن العشــرين. يتطــرق المقــرر إلــى معرفــة 

أهــم المــدارس الفنيــة والحــركات الفكريــة الحديثــة والمعاصــرة التــي ســاهمت فــي تطــور 

ــي. ــا الحال ــى عصرن ــي وحت ــم الجرافيك التصمي

التصميم الجرافيكي بالحاسوب )1( 

دراســة أساســيات التصميــم الجرافيكــي ومجــاالت اســتخدامه وقيمــه التشــكيلية والجمالية. 

يحــرص المقــرر علــى تطبيــق الطالــب للمهــارات األساســية واالســتفادة مــن برامــج الجرافيــك 

فــي بنــاء وتنظيــم العناصــر التشــكيلية فــي التصميــم الجرافيكــي مــن خــالل التعــرف 

ــى  ــرف عل ــه والتع ــة ب ــج Adobe Illustrator  واألدوات الخاص ــية لبرنام ــم األساس ــى القوائ عل

البرامــج وتطويــع التقنيــات المتقدمــة فــي التصميــم والرســم واستشــفاف الصــور وتحويلهــا 

لفيكتــور. يــدرس المقــرر أهميــة التأثيــرات والمالمــس المختلفــة، ودراســة التشــكيل بالخطــوط 

ودورهــا فــي الفنــون الجرافيكيــة وفــي تصميــم الرســوم البيانيــة )اإلنفوجرافيــك(.

ي 
ى الثان

ستو
الم
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اإلظهار الجرافيكي

يعنــى المقــرر بدراســة الوســائل واألســاليب المتنوعــة لتنظيــم المســاحات والمســطحات 

إلنتــاج تصميمــات جرافيكيــة مبتكــرة مــن خــالل دراســة الشــبكات الهندســية واألســس البنائية 

ــة  ــم الزخرفي ــى النظ ــدت عل ــي اعتم ــة الت ــارات القديم ــون الحض ــي فن ــواء ف ــم، س للتصامي

ــة.  ــركات الفني ــى الح ــدت عل ــي اعتم ــر الت ــث والمعاص ــن الحدي ــات الف ــدارس واتجاه ــي م أو ف

يــدرب الطالــب علــى النقــد والتحليــل ودراســة فلســفة ورؤيــة االتجاهــات والحــركات الفنيــة 

ممــا يســاعد علــى تنميــة قــدرات الطالــب اإلبداعيــة.

نظريات وتقنيات اللون

ــات  ــة النظري ــيكولوجية، ودراس ــة والس ــة واالجتماعي ــه التاريخي ــون ودالالت ــة الل ــة ماهي معرف

األساســية للــون وعالقتــه بالضــوء والرؤيــة. يتعلــم الطالــب توليــف المجموعــات اللونيــة 

ــار  ــة اختي ــون وكيفي ــري لل ــداع البص ــدرس الخ ــون. ي ــات الل ــة مصطلح ــم اللوني ــة القي ومعرف

األلــوان وفقــا للتأثيــر الســيكولوجي والفســيولوجي.

التسويق وسيكولوجية المستهلك

يهــدف المقــرر إلــى دراســة أســس ومبــادئ التســويق ومعرفــة الــدور الــذي يلعبــه المصمــم 

الجرافيكــي فــي إنجــاح عمليــة التســويق. يعــرف المقــرر بأســاليب وطــرق تســويق الســلع 

ــز  ــتهلك. يرك ــة والمس ــوق، البيئ ــم الس ــحية لفه ــات مس ــراء دراس ــق إج ــن طري ــات ع والخدم

المقــرر علــى تدريــب الطلبــة علــى المهــارات البصريــة واللفظيــة للتســويق ودراســة النواحــي 

الســيكولوجية للمســتهلك. يهتــم المقــرر بدراســة خصائــص الفئــة المســتهدفة. كمــا يركــز 

المقــرر علــى التعريــف بالمصطلحــات العلميــة المتخصصــة التــي تدعــم عمــل الطالــب علــى 

ــًا. ــًا وعلمي ــاريع أكاديمي المش

ث 
ى الثال
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الم
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ث 
ى الثال
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التفكير اإلبداعي للتصميم الجرافيكي

ــه المعرفيــة والميتامعرفيــة. يطــور  ــار مهارات ــر وأنواعــه واختب تعريــف الطالــب بطــرق التفكي

المقــرر مهــارات الطالــب مــن خــالل تدريبــه علــى أدوات قيــاس التفكيــر ودراســة األســس 

والثقافيــة  التســويقية  لألســس  وفًقــا  االبتكاريــة  التصميميــة  األفــكار  لبنــاء  والمفاهيــم 

والنفســية والجماليــة واإلبداعيــة فــي مجــال التصميــم الجرافيكــي. 

ــكل  ــاء ش ــة لبن ــاليب المتنوع ــى األس ــب عل ــرف الطال ــرر يتع ــن المق ــة م ــل متقدم ــي مراح ف

التفكيــر  ومفاهيــم  وعمليــات  ومنهجيــات  مســاق  ودراســة  التصميمــات،  وألــوان  وهيئــة 

اإلبداعــي وفاعليتــه فــي إنجــاح التصاميــم، كمــا يركــز المقــرر علــى التعريــف بالمصطلحــات 

ــًا. ــًا وعلمي ــاريع أكاديمي ــى المش ــب عل ــل الطال ــم عم ــي تدع ــة الت ــة المتخصص العلمي

التصميم الجرافيكي بالحاسوب )2(

دراســة القواعــد األساســية لمهــارات برنامــج  Adobe InDesign  وإخــراج تصميمــات علــى 

قــدر عــاٍل مــن الدقــة لجــذب انتبــاه المتلقــي. يعــرف المقــرر بواجهــات البرنامــج وكيفيــة إنشــاء 

الملفــات والتحكــم فــي الصفحــات ومســاحات العمــل واألدوات. يتعــرف الطالــب علــى 

المســتحدثات التكنولوجيــة فــي خدمــة التصميــم مــن خــالل البرمجيــات والتأكيــد علــى 

ــة.  ــات المطبوع ــورات والتصميم ــراج المنش ــي إخ ــارات ف ــك المه ــن تل ــتفادة م ــة االس أهمي

التصوير الفوتوغرافي والرقمي

معرفــة مبــادئ وأساســيات ومراحــل التطــور التاريخــي والتكنولوجــي للتصويــر الفوتوغرافــي 

)األبيــض واألســود،  الفوتوغرافيــة  والنظريــة  العلميــة  األســس  الطالــب  يــدرس  والرقمــي. 

والملــون والتصويــر الرقمــي(. يــدرس تقنيــات وأســس التصويــر الرقمــي كمــا يركــز علــى 

زوايــا  التصويــر،  الفالتــر، اإلضــاءة وأهميتهــا فــي  الكاميــرات وأنواعهــا،  النظريــات، تقنيــات 

ــول  ــة الحص ــب كيفي ــدرس الطال ــا ي ــر. كم ــة للتصوي ــاعة الذهبي ــث والس ــدة الثل ــر، قاع التصوي

علــى تعريــض جيــد )مثلــث التعريــض( مــع توضيــح األخطــاء التــي قــد يرتكبهــا المصــور أثنــاء 

ــر  ــي التصوي ــن ف ــة التكوي ــات وأهمي ــة جمالي ــى دراس ــة إل ــا، باإلضاف ــة تجنبه ــر وكيفي التصوي

الفوتوغرافــي واإللمــام بالمصطلحــات العلميــة الخاصــة بالتصويــر.



37

تخطيط الحملة اإلعالنية

يهــدف المقــرر إلــى تعريــف الطالــب باألســاليب العلميــة فــي تخطيــط وإعــداد الحمــالت 

والبرنامــج  الزمنــي  )الجــدول  تنفيذهــا  وخطــوات  لهــا  التخطيــط  ومتطلبــات  اإلعالنيــة 

التنفيــذي(، خطــوات تخطيــط الحملــة اإلعالنيــة )صياغــة األهــداف اإلعالنيــة، إنشــاء الملخــص 

ــة  ــتراتيجية االبتكاري ــة اإلس ــة، كتاب ــائل اإلعالمي ــار الوس ــرة، اختي ــرة الكبي ــاد الفك ــي، إيج اإلبداع

واإلبداعيــة(.

التصميم الجرافيكي بالحاسوب )3(

التعــرف علــى اإلنتــاج المرئــي والرقمــي ودراســة أهميــة الصــورة فــي التصميــم ومــدى قــوة 

ــا  ــورة وتناغمه ــة الص ــة دراس ــى أهمي ــب عل ــرف الطال ــة. يتع ــالة اإلعالمي ــال الرس ــا إليص تأثيره

 Adobe After  ــج ــة ببرنام ــة الخاص ــزات الفني ــة التجهي ــم ومعرف ــر التصمي ــي عناص ــع باق م

Effects ومــدى أهميتــه فــي التصميــم والتخطيــط الجيــد للكتابــة المؤثــرة الفعالــة. يوظــف 
الطالــب البرامــج الحاســوبية فــي إنتــاج الرســوم ثالثيــة األبعــاد، واســتخدام الصــورة والفيديــو 

والصــوت الرقمــي فــي التصميــم وطــرق التحريــك واإلخــراج. 

خط عربي وزخرفة

يهــدف المقــرر إلــى دراســة الخــط العربــي نشــأته وتاريخــه، و تعلــم أصولــه بأنواعــه المختلفــة، 

ــة  ــالمية )النباتي ــة اإلس ــواع الزخرف ــة أن ــى دراس ــرق إل ــم يتط ــن ث ــتخداماته، وم ــده، واس وقواع

والهندســية والخطيــة( وتوظيفهــا فــي تصاميــم جرافيكيــة مبتكــرة.

ع 
ى الراب

ستو
الم
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تصميم الحروف بالحاسوب )1(

يهــدف المقــرر إلــى التعريــف بمفهــوم الحــرف وتشــريحه وعالقتــه بالتصميــم الجرافيكــي 

ــتخدام  ــى اس ــا عل ــز أيض ــات. يرك ــا للمعطي ــة وفًق ــة المتنوع ــات الجرافيكي ــراء المعالج وإج

برنامــج Adobe Illustrator فــي دراســة أســس الشــكل الهندســي لمجموعــات الحــروف 

ومعرفــة طــرق رســم العربيــة منهــا وأنواعهــا وعائالتهــا ونســبها التشــريحية والتصميمية من 

حيــث مالءمتهــا للتصميمــات المختلفــة وترابــط هيئتهــا الشــكلية والتصميميــة مــع األحــرف 

ــة  ــة واإلنجليزي ــرف العربي ــاء األح ــرر بن ــدرس المق ــي. ي ــب اآلل ــي الحاس ــتخدمة ف ــة المس العربي

ــى  ــة إل ــي، باإلضاف ــج التصميم ــة المنت ــع طبيع ــالءم م ــا يت ــروف بم ــاء الح ــروط انتق ــح ش ويوض

التوجيــه نحــو كيفيــة التعامــل مــع العناويــن الرئيســية والفرعيــة فــي اللغتيــن ونصوصهمــا 

ــرر  ــاول المق ــا يتن ــة. كم ــات متنوع ــى خلفي ــا عل ــيقها ومعالجته ــاليب تنس ــلة وأس المسترس

ــاريع  ــى المش ــب عل ــل الطال ــم عم ــي تدع ــة الت ــة المتخصص ــات العلمي ــف بالمصطلح التعري

ــًا. ــًا وعلمي أكاديمي

تكنولوجيا الطباعة اإلنتاجية

ــوم  ــة مفه ــالل دراس ــن خ ــوع، م ــم المطب ــاج التصمي ــل إنت ــة مراح ــى دراس ــرر إل ــدف المق يه

الطباعــة ومراحــل اإلنتــاج الطباعــي، ودراســة عمليــات مــا قبــل الطباعــة وأثنــاء الطباعــة 

وعمليــات مــا بعــد الطباعــة. 

ع 
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تصميم الحروف بالحاسوب )2(

تعزيــز الطالب بمعــارف ومهــارات تصمیم النصــوص والجمــل اإلعالنيــة بطــرق مبتكــرة وغيــر 

تقليديــة مــع مراعاة تطبيــق أهــداف العمليــة االتصاليــة. ومعرفــة قواعــد اســتخدام األشكال 

والرســومات التــي تبنــي مجموعــة مــن الحــروف الهجائيــة المبتكــرة العربيــة واإلنجليزيــة، 

والتــي تبنــي أيضــا عالقــة بصریة فــي حیز التصمیم بین الصــور المســتنبط منهــا الهيئــات 

ــدى  ــاس م ــو قي ــرر ه ــه المق ــز علي ــا يرك ــم م ــها. وأه ــوص نفس ــن النص ــرف وبي ــكلية لألح الش

ــا لألســس  وضــوح النصــوص المصممــة وقابليتهــا للقــراءة لتالئــم التصميــم المطلــوب وفًق

والنظــم اإلنشــائية والبنائيــة إلخــراج حــروٍف مبتكــرة غيــر تقليديــة. كما يتنــاول المقــرر التعريف 

ــَا  ــاريع أكاديمي ــى المش ــب عل ــل الطال ــم عم ــي تدع ــة الت ــة المتخصص ــات العلمي بالمصطلح

ــَا. وعلمي

تصميم العالمة التجارية

التعريــف بمراحــل إنشــاء الهويــات البصريــة للعالمــات التجاريــة مــن خــالل تقديــم دليــل هويــة 

بصريــة مدروســة لجهــة محليــة. يبــدأ بدراســة الملخــص اإلبداعــي ومــن ثــم التخطيــط ووضــع 

ــم  ــن تصمي ــداء م ــة ابت ــل العملي ــى المراح ــل إل ــام، وينتق ــة اإلله ــن لوح ــتراتيجية وتكوي اإلس

األنمــاط  وإنشــاء  اللونيــة،  المجموعــة  وتكويــن  الطباعيــة،  الخطــوط  وتصميــم  العالمــة، 

الزخرفيــة إلــى تطبيــق هــذه العناصــر البصريــة علــى النمــاذج الثالثيــة األبعــاد.

اإلخراج الصحفي وإنتاج المطبوعات

ــة  ــرات اإلدراكي ــره والمتغي ــة عناص ــه ودراس ــي ونظريات ــم الصحف ــم التصمي ــة مفاهي معرف

والبصريــة والجماليــة التــي تحكمــه. يبــدأ باســتعراض لمحــة تاريخيــة لتصميــم وطباعــة 

ــة  ــة والتقني ــم الجمالي ــة القي ــا، ومعرف ــة ووظائفه ــر التيبوغرافي ــة العناص ــف ومعرف الصح

ــرح  ــاج وش ــاج والفلم ــل المونت ــة عم ــح آلي ــى توضي ــل إل ــى أن يص ــف، إل ــراج الصح ــم وإخ لتصمي

الصحــف  أســاليب  دراســة  مــع  واســتخداماتها  الصحــف  إلخــراج  القياســية  المواصفــات 

الســعودية. يركــز المقــرر أيضــا علــى معرفــة المصطلحــات العلميــة المتخصصــة.
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تصميم الدعاية واإلعالن

دراســة مفاهيــم الدعايــة واإلعــالن ومعرفــة الفــرق بيــن الدعايــة واإلعــالن مــن حيــث الشــكل 

األســاليب  يوضــح  الجرافيكيــة،  التصميمــات  وتنفيــذ  إخــراج  عنــد  والمعنــى  والمضمــون 

المختلفــة لتصميــم اإلعالنــات بمــا يتناســب مــع أهــداف الحمــالت اإلعالنيــة. يركــز المقــرر علــى 

ــاليب  ــالن باألس ــم اإلع ــي تصمي ــا ف ــي ومراعاته ــية للمتلق ــة والنفس ــي العملي ــة  النواح دراس

ــة. ــة المتخصص ــات العلمي ــف بالمصطلح ــرر التعري ــاول المق ــة. يتن ــات المختلف والمخرج

فلسفة الصورة

 تعريــف الطالــب باالتجاهــات الجمالية والفلســفية والسوســيولوجية والســميولوجية للصورة 

ــل  ــي تحلي ــا ف ــفة وتطبيقه ــح الفلس ــى مصطل ــرق إل ــع التط ــورة، م ــى الص ــص ومعن وخصائ

ــى  ــرف عل ــخ . ويتع ــر التاري ــا عب ــا و تحوالته ــورة و أنواعه ــف الص ــب تعري ــدرس الطال ــور. ي الص

ــرر  ــز المق ــة. يرك ــرا الفوتوغرافي ــرية و الكامي ــن البش ــن العي ــرق بي ــار و الف ــدوث اإلبص ــة ح كيفي

ــات  ــورة ونظري ــفة الص ــض فالس ــرف ببع ــا، ويع ــي تحكمه ــر الت ــة اإلدراك و المعايي ــى عملي عل

التفكيــر بالصــورة. يــدرس الطالــب الصــورة فــي الفــن التشــكيلي وفلســفتها عبــر العصــور. 
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تقنيات التصميمات الجرافيكية المتحركة

يتنــاول المقــرر الجوانــب التاريخيــة والتقنيــة والفنيــة لمجــال تصميــم الشــخصيات الكرتونيــة، 

ــائل  ــتخدام وس ــناريو باس ــداد الس ــال وإع ــم والخي ــارة الرس ــاب مه ــى اكتس ــاعد عل ــا يس كم

التقنيــات الحديثــة فــي مجــال الرســوم المتحركــة، مــن خــالل التعــرف علــى أســس التحريــك 

المختلفــة لألشــكال الكرتونيــة. يعمــل المقــرر علــى توظيــف القــدرات الذهنيــة فــي التنويــع 

إلــى صياغــات فنيــة  الطبيعيــة  األشــكال  وإرســاء قواعــد تحويــل  األشــكال،  فــي حركــة 

ــج  ــة ببرام ــكال الكرتوني ــب األش ــرك الطال ــة. يح ــك المختلف ــاليب التحري ــم أس ــة، وفه متحرك

ــودة  ــارة وج ــج Adobe After Effects بمه ــى برنام ــة عل ــات متكامل ــد فيديوه ــك ويع التحري

عاليــة. 

تصميم الكتاب والطباعة الحديثة

ــات  ــب مكون ــدرس الطال ــا. ي ــور تغليفه ــاب وتط ــم الكت ــور تصمي ــة لتط ــذة تاريخي ــة نب دراس

الكتــاب، أســس تصميمــه، تصميــم الصفحــات، تحديــد مقاســات الصفحــات والنســب، دراســة 

عمليــات مــا قبــل الطبــع، ودراســة تكنولوجيــا طباعــة وإنتــاج الكتــب واألســس والمعاييــر 

ــات  ــح االتجاه ــرر مالم ــح المق ــا. يوض ــا وإخراجه ــد تصميمه ــق عن ــي تطب ــة الت ــة والفني العلمي

ــة. ــواع األغلف ــب وأن ــم الكت ــي تصمي ــة ف الحديث

تصميم المعارض الثابتة والمتحركة

دراســة مفهــوم المعــارض وأنواعهــا: نشــأتها، تطورهــا، أهميتهــا، أهدافهــا، العناصــر المكونة 

لهــا. يوضــح المقــرر عناصــر جــذب المتلقيــن البصــري إلــى المعــارض مــن خــالل التصميــم 

ــه  ــق معارف ــات ويطب ــادية وإعالن ــات إرش ــة، لوح ــات بصري ــب هوي ــم الطال ــي. يصم الجرافيك

ــة  ــاءة المتنوع ــاليب اإلض ــرح أس ــى ش ــرر إل ــرق المق ــرض. يتط ــج للمع ــابقة للتروي ــه الس ومهارت

ــة. ــة أو خارجي ــت داخلي ــواء كان س

الوسائط الرقمية والتصميم التفاعلي

ــة.  ــاة اليومي يتعــرف الطالــب علــى مفهــوم الوســائط المتعــددة ومزاياهــا وآثارهــا فــي الحي

يكتســب مهــارات فــي مجــال اســتخدام برامــج الوســائط المتعــددة للعمــل علــى النــص 

ــى  ــرر عل ــد المق ــا. يعتم ــة وتوظيفه ــة والمتحرك ــور الثابت ــة والص ــوم الخطي ــوت والرس والص

 .Adobe After Effects برامــج متعــددة مــن أهمهــا برنامــج

س
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تصميم المواقع اإللكترونية

دراســة أساســيات تصميــم وبنــاء وأنــواع صفحــات الويــب، وكيفيــة نشــر الصفحــات والمواقــع 

علــى اإلنترنــت باســتخدام أحــد برامــج التحريــر لبنــاء موقــع شــخصي أو تعليمــي. يشــرح المقــرر 

المعــارف الالزمــة لتصميــم المواقــع اإللكترونيــة، وخصائصهــا، وأهدافهــا، ويشــرح مميزاتهــا 

.Adobe Dream Wave وإمكاناتهــا وعيوبهــا. تســتخدم عــدة برامــج مــن أهمهــا

التصميم لذوي االحتياجات الخاصة

التصميــم  ومتطلبــات  مواصفــات  تحــدد  التــي  والمتغيــرات  والعوامــل  العناصــر  دراســة 

لبرامــج  الفنيــة  والتجهيــزات  الخاصــة وأســس تصميمهــا  االحتياجــات  لــذوي  الجرافيكــي 

الحاســوب التــي تحقــق الهــدف المرجــو منــه. يــدرس الطالــب العالمــات واللوحــات االرشــادية 

لــذوى االحتياجــات الخاصــة مــن خــالل طــرح أمثلــة ألماكــن متنوعــة )الطــرق - المستشــفيات 

- المعــارض - المــوالت التجاريــة - الهيئــات - الشــركات - المطــارات...... إلــخ(. يصمــم  الطالــب 

شــخصيات رســوم متحركــة ذات توجــه تربــوي لتوجيــه الســلوك اإلنســاني لــدى األطفــال 

البصريــة للشــخصيات  المؤثــرات  المعاقيــن ومــن لديهــم صعوبــات تعلــم. ويــدرس دور 

الكرتونيــة فــي إيصــال التوجهــات الفكريــة الخاصــة لــدى األطفــال الذيــن يعانــون مــن 

صعوبــات التعلــم. يتعلــم الطالــب األســس ومعاييــر الربــط بيــن فــن الرســوم المتحركــة 

وبيــن الثقافــات المجتمعيــة مــن خــالل ثقافــة المشــاهدة المالحظــة وتطبيقهــا مــن خــالل 

التصميــم الجرافيكــي.

تقنيات التصميم وطباعة النسيج 

إكســاب الطــالب الخبــرات األساســية الالزمــة لتصميــم وطباعــة النســيج، والتعــرف علــى 

خامــات طباعــة النســيج وأدواتــه، وأهــم الطــرق المســتخدمة فــي مجــال الطباعــة )الالينــو - 

الخشــب - الحجــر - المعــدن - الشاشــة الحريريــة - الطباعــة الرقمية...الــخ( مــع االســتعانة 

ــا. ــراد طباعته ــات الم ــراج التصميم ــي إخ ــاعدة ف ــي للمس ــب اآلل بالحاس
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تقنيات التغليف

ــواص  ــة خ ــف، دراس ــة والتغلي ــات التعبئ ــة لخام ــواع المختلف ــة األن ــى دراس ــرر إل ــدف المق يه

خامــات التغليــف ومنهــا خــواص عمليــة اإلنتــاج، خــواص عمليــة التحويــل، خــواص أداء العبوات، 

دراســة األســس البنائيــة والجرافيكيــة لتصميــم عبــوات التغليــف، ودراســة االتجاهــات الحديثة 

ــي  ــة ف ــاليب االبتكاري ــى األس ــرف عل ــع التع ــف، م ــة والتغلي ــات التعبئ ــي عملي ــتقبلية ف والمس

تصميــم العبــوات.

 

بحث مشروع التخرج 

راجع صفحة )46(.
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ديناميكية التصميم المطبوع

تعريــف الطالــب بمفهــوم وأهميــة الديناميكيــة فــي التصميــم إلنتــاج تصميمــات قابلــة 

لالســتخدام والتطويــع علــى تطبيقــات مختلفــة. يهــدف المقــرر إلــى شــرح مــدى اتجــاه 

التصميــم الجرافيكــي فــي العصــر الحالــي إلــى تصميــم هويــات بصريــة ديناميكيــة تواكــب 

التطــور التكنولوجــي لوســائل االتصــال وتخاطــب فئــات مســتهدفة مختلفــة ومتنوعــة. 

 

مشروع تخرج التصميم الجرافيكي

راجع صفحة )٤٧ (. 

ن
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يتخرج الطالب بحصوله على معدل تراكمي ١ من ٤.  	

تدقق عمادة القبول والتسجيل توصيات التخرج و تراجع نتائج الطالب للتأكد من إكماله لمتطلبات  	

التخرج بنجاح.

تعد عمادة القبول والتسجيل مذكرة لمجلس الجامعة بالطلبة المتوقع تخرجهم . 	

تتولى عمادة القبول والتسجيل إعداد وإصدار الوثائق والشهادات للخريجين.  	

يتخرج طالب قسم التصميم الجرافيكي بعد إنهاء بحث التخرج في المستوى السابع، ومشروع  	

تخرج التصميم الجرافيكي في المستوى الثامن .

بحث مشروع التخرج

الوصف العام للمقرر

إتقان الطالب لعمل دراسات بحثية تمهيدية لمشروع التخرج من خالل مشروع متكامل ويقدم أحدث 

المعالجات التصميمية والتقنية والتحليلية وإتقان بعض التقنيات: كتحليل وتوصيف المنتج التصميمي، 

مهارة الكتابة الفنية لكتابة بحث مشروع التخرج بطريقة علمية وبحثية أكاديميا، واكتساب مهارة العرض 

الشفوي أمام الجمهور والتفاعل معهم. 

الهدف الرئيس للمقرر  

عمل دراسات بحثية تمهيدية لمشروع التخرج من خالل مشروع متكامل ويقدم أحدث المعالجات  	

التصميمية والتقنية والتحليلية. 

أن يتقن بعض تقنيات تحليل وتوصيف المنتج التصميمي.  	

اتقان مهارة الكتابة األكاديمية للتمكن من كتابة بحث مشروع التخرج بطريقة علمية وبحثية متقنة  	

أكاديمًيا. 

تعلم مهارة العرض الشفوي أمام الجمهور والتفاعل معهم وتقبل النقد. 	

التخرج من قسم التصميم الجرافيكي
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مقرر مشروع تخرج التصميم الجرافيكي 

الوصف العام للمقرر

تطبيق الجزء العملي الخاص بالبحث النظري بالتعاون مع أستاذ المقرر أن يظهر الطالب ما تم اكتسابه من 

مهارات من خالل المشروع، حيث تعتبر هذه المهارة ضرورية في الحياة العملية بعد التخرج إذ أن معظم 

مجاالت تعلم مهارات تقنية جديدة وتقديم المشروع بشكله المتكامل واإلبداعي المتميز في التصميم 

الجرافيكي المنفذ من خالل الوسائط والوسائل اإلعالنية المختلفة، والتي تشمل التصميمات اإللكترونية 

والطباعية والدعائية ووحدة العرض وتصميم ركن العرض الخاص بالمشروع بتطبيق مهارة إخراج مجموعة 

تصميمات المشروع برؤية جرافيكية موحدة  ذات هوية سعودية 

الهدف الرئيس للمقرر  

 أن يكتسب الطالب مهارة العمل ضمن فريق، حيث تعتبر هذه المهارة ضرورية في الحياة العملية  	

بعد التخرج إذ أن معظم مجاالت تعلم مهارات تقنية جديدة.

ممارسة بعض تقنيات التحليل والتصميم. 	

تعلم مهارة الكتابة الفنية. 	

اكتساب مهارة العرض الشفوي أمام الجمهور. 	



شكًرا جزيًلا 


