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أهًلا بالجميع..
هدفنا اإلجابة على أكبر قدر ممكن من تساؤالتكم وتسهيل البحث عنها.
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مداء الرويزنالنا مدني

إبراهيم زقزوق

ميس الرويزن

خلود طالب

مريم المهدي

إخراج :وفاء الزهراني
أسماء حماد

بإشراف:
د. رزان عرقسوس

رئيس قسم 
التصميم الجرافيكي

 د. عبداهلل سروجي

وكيلة قسم
 التصميم الجرافيكي

 د. شروق نحاس
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كلية التصاميم والفنون 

قسم التصميم الجرافيكي 

اإلرشاد األكاديمي 

البوابة األكاديمية

السجل األكاديمي

الخطة الدراسية 

التخرج

األسئلة الشائعة 
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كلية التصاميم والفنون  

األقسام األكاديمية في كلية التصاميم والفنون  WEP

كلية التصاميم والفنون 
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كلية التصاميم والفنون 

المرحلة األولى

 نشــأت بمســمى )كليــة التربيــة لالقتصــاد المنزلــي( عــام 1416 / 1417 هـــ، تشــتمل على ثالثة أقســام: قســم الســكن 

وإدارة المنــزل، قســم المالبــس والنســيج، قســم التغذية وعلــوم األطعمة.

المرحلة الثانية

 انضمــام الكليــة  بأقســامها الثالثــة إلــى جامعــة أم القــرى فــي عام 1428 هـــ، بعد أن كانــت تحــت إدارة وزارة المعارف، 

ــس  ــذي لمجل ــرار تنفي ــوم بق ــدر مرس ــث ص ــرى، حي ــة أم الق ــى جامع ــم إل ــم، ث ــة والتعلي ــى وزارة التربي ــت إل ــم نقل ث

التعليــم العالــي بنقــل الكليــات إلــى الجامعــات. 

المرحلة الثالثة

ــم  ــس التعلي ــرار مجل ــًذا لق ــى: )كليــة الفنــون والتصميــم الداخلــي للبنــات( تنفي ــة إل ــمى الكلي ــر مس ــم تغيي  ت

ــة  ــة أربع ــت الكلي ــه ضم ــاء علي ــات. وبن ــة بالجامع ــات الملحق ــة الكلي ــادة هيكل ــي بإع ــخ 1430 هـــ، القاض ــي بتاري العال

ــون. ــم والفن ــي،  الرس ــم الداخل ــاء،  التصمي ــم األزي ــزل، تصمي ــكن وإدارة المن ــام:  الس أقس

المرحلة الرابعة

 تــم تعديــل مســمى الكليــة مــن )كليــة الفنــون والتصميــم الداخلــي( إلــى )كليــة التصاميــم( عــام 143٥ هـــ، 

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

قســم التصميــم الداخلــي )طــالب وطالبــات(، الــذي يشــتمل علــى برنامــج التصميــم الداخلــي، وبرنامــج التصميمــات 

المطبوعــة واإلعــالن )الجرافيــك(.

المرحله الخامسة

تم تغيير مسمى الكلية من )كلية التصاميم( إلى )كلية التصاميم والفنون( بتاريخ 18-12-1441 هـ. 	

إنشاء قسم التصميم الجرافيكي بتاريخ 18-12-1441 هـ. 	

نقل قسم التربية الفنية من كلية التربية إلى كلية التصاميم والفنون بمسمى قسم الفنون البصرية. 	

كلية التصاميم والفنون 



كلية التصاميم والفنون 

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 2030م.

أهداف الكلية

 توفيــر بيئــة تعليميــة تدعــم البرامــج األكاديميــة فــي الفــن والتصميــم، وتنميــة الطــالب والطالبــات معرفًيــا  	
لبنــاء االقتصــاد المعرفــي.

 تقديــم برامــج أكاديميــة فــي الفــن والتصميــم ذات جــودة عاليــة، والعمــل علــى اعتمادهــا أكاديمًيــا إلثــراء  	
الحصيلــة المعرفيــة واإلبداعيــة.

 تشــجيع اإلبــداع والتميــز فــي البحــث العلمــي، وتحقيــق التفاعــل بيــن التطويــر المعرفــي ومتطلبــات ســوق  	
العمــل والمجتمــع.

ــا متميــزة داعمــة للبحــث العلمــي والنشــر واالبتــكار للحصــول علــى مخرجــات  	  تقديــم برامــج دراســات علي
ــي. ــي والخارج ــس المحل ــم التناف تدع

 تطبيــق معاييــر نظــام الجــودة، وتوفيــر بيئــة إداريــة وأكاديميــة تســاهم فــي تطويــر وزيــادة إنتــاج منســوبي  	
الكليــة.

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

ــي  	 ــاركة ف ــة للمش ــالب المتكامل ــخصية الط ــن ش ــي تكوي ــاهم ف ــدم يس ــي متق ــتوى تعليم ــم مس  تقدي
ــة. ــارض الفني ــطة والمع ــات واألنش الفعالي
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البريد الجامعي اسم  الطالباألقسام األكاديمية

كلية التصاميم والفنون

األسئلة الشائعة التذاكر اإللكترونية المكتبة المرئية  إنجازات خدمات طالبية بوابة الخريج ملتقى التصاميم 
والفنون 

األقسام األكاديمية الوكاالت  عن الكلية

تزويــد ســوق العمــل الســعودي بمخرجــات وطنيــة نســائية مؤهلــة أكاديميــًا ومهنيــًا فــي مجــال إدارة الســكن، تعزيــزًا 
للجهــود التنمويــة الراميــة إلــى توفيــر فــرص وظيفيــة أكثــر.

السكن وإدارة المنزل 

نشــأ قســم التربيــة الفنيــة بجامعــة الملــك عبدالعزيــز بكليــة التربيــة بمكــة فــي عــام 1396هـــ .  تــم نقلــه مؤخــرا إلــى كليــة 
التصاميــم والفنــون بمســمى )الفنــون البصريــة(، تطويــرا لقطــاع الثقافــة والفنــون فــي المملكــة، وتأســيس مراكــز لإلبــداع 

فــي الفنــون كعنصــر رئيســي فــي االقتصــاد، وتعزيــز الهويــة الوطنيــة، وتأكيــد  دورهــا البــارز  بيــن  الحضــارات.

الفنون البصرية 

يختــص القســم بتخطيــط وتطويــر ومعالجــة الفراغــات الداخليــة للمنشــآت، ســواء كانــت ســكنية إدرايــة، أو تجاريــة، أو 
ســياحية. وتغذيــة ســوق العمــل بكــوادر وطنيــة متميــزة فــي مجــال التصميــم الداخلــي، وتصميــم األثــاث بكفــاءات أكاديميــة 

ــا. ــا وإقليمي ــة محلي ــول التصميمي ــكار الحل ــادة، وابت ــب والقي ــة للتدري مؤهل

التصميم الداخلي 

ــًا  ــزة علمي ــة وممي ــوادر فاعل ــل ك ــب وتأهي ــداد وتدري ــالل إع ــن خ ــاء، م ــة االزي ــم وصناع ــي تصمي ــية ف ــدرة التنافس ــق الق تحقي
وعمليــًا لســوق العمــل، وفــق أرقــى المعاييــر األكاديميــة والمهنيــة، وتهيئــة البيئــة المحفــزة علــى اإلبــداع والتوظيــف األمثــل 

للبحــوث باســتخدام التقنيــات الحديثــة .

تصميم األزياء

يعنــى القســم بصياغــة المفاهيــم اإلدراكيــة والعمليــة إليصــال الرســالة البصريــة بشــكل إبداعــي وذلــك مــن خــالل إعــداد 
ــة وإدراك  ــات المختلف ــائط والتقني ــاف الوس ــالل استكش ــن خ ــل م ــوق العم ــات س ــة تحدي ــى مواكب ــادرة عل ــة ق ــوادر وطني ك
ــة. ــوف الصناع ــالء وضي ــن والعم ــس والخريجي ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــة م ــة داعم ــل بيئ ــرة داخ ــم المبتك ــتراتيجيات التصمي اس

التصميم الجرافيكي 
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كلمة رئيس قسم التصميم الجرافيكي

كلمة وكيلة قسم التصميم الجرافيكي

قسم التصميم الجرافيكي  

أهداف القسم

مخرجات التعلم 

مبررات استحداث القسم

الحاجة المتوقعة لسوق العمل 

قسم التصميم الجرافيكي 
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قسم التصميم الجرافيكي 

ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــلين س ــاء والمرس ــرف األنبي ــى أش ــالم عل ــالة والس ــن، والص ــد هلل رب العالمي الحم

أجمعيــن.

يعــد قســم التصميــم الجرافيكــي مــن األقســام الحديثــة واإلبداعيــة بكليــة التصاميــم والفنــون؛ والــذي يســعى 

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

ــائل  ــواع الرس ــارئ بأن ــط الق ــي ترب ــة الت ــة البصري ــو اللغ ــاة، فه ــاالت الحي ــع مج ــط بجمي ــي مرتب ــم الجرافيك التصمي

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

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

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 

ــى. ــون اهلل تعال - بع

ــة،  ــة إبداعي ــة أكاديمي ــم برحل ــي لك ــداع، فتمنيات ــال واإلب ــية للخي ــات األساس ــدى اللبن ــم إح ــام، التصمي ــي الخت وف

ــة. ــري المختلف ــداع البص ــاالت اإلب ــي مج ــن ف ــن متميزي ــل مصممي ــا تأهي هدفه

رئيس قسم التصميم الجرافيكي 

د. عبد اهلل بن فيصل سروجي

كلمة رئيس قسم التصميم الجرافيكي



قسم التصميم الجرافيكي 

الحمــد هلل رب العالميــن والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعيــن.

التصميــم الجرافيكــي جــزء ال يتجــزأ مــن مجــاالت الحيــاة المختلفــة. فيعمــل مصمــم الجرافيــك علــى تصميــم 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؛ 

ــة،  ــة، والتجاري ــة، والتقني ــرى كالصحي ــاالت أخ ــي، أو مج ــم الصناع ــي، والتصمي ــم الداخل ــاء، والتصمي ــم األزي كتصمي

والرياضيــة، والتعليميــة، والهندســية، وغيرهــا مــن المجــاالت.

ــم  ــداد مصم ــوس إلع ــج البكالوري ــداد برنام ــم إع ــد ت ــع، فق ــي المجتم ــال ف ــن دور فع ــك م ــم الجرافي ــا لمصم ولم

ــى  ــن، إل ــخ الف ــون، وتاري ــات الل ــي، ونظري ــر اإلبداع ــن التفكي ــدًءا م ــك؛ ب ــروع الجرافي ــع ف ــم بجمي ــح مل ــك ناج جرافي

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

ــررات  ــة، ومق ــة واآللي ــة اليدوي ــيج، والطباع ــم النس ــة، وتصمي ــوم المتحرك ــر، والرس ــف، والتصوي ــة، والتغلي اإللكتروني

ــادية. ــات اإلرش ــم اللوح ــة وتصمي ــة والمتحرك ــارض الثابت ــداد المع ــي، وإع ــر الصحف ــاج والنش ــي المونت ــرى ف أخ

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 قسم التصميم الجرافيكي

د. شروق بنت غازي نحاس

كلمة وكيلة قسم التصميم الجرافيكي



قسم التصميم الجرافيكي 

ــن  ــوس، ضم ــة البكالوري ــرى درج ــة أم الق ــون بجامع ــم والفن ــة التصامي ــي بكلي ــم الجرافيك ــم التصمي ــح قس يمن

ــنوات. ــع س ــا أرب ــية قدره ــدة دراس ــالل م ــدة، خ ــاعة معتم ــن )130( س ــية م ــة دراس خط

نتقــدم ببرنامجنــا هــذا لدراســة التصميــم الجرافيكــي بهــدف تعميــم الفائــدة علــى المجتمــع الســعودي المحلــي، 

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

البرنامــج، منهــا: القطــاع الحكومــي، مؤسســات القطــاع العــام والخــاص، واألفــراد. 

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. 	

ربــط التخصــص بالمســتجدات العلميــة والفنيــة، وإقامــة الشــراكات مــع المراكــز العلميــة والفنيــة المتميــزة      	
محليــًا وعربيــًا. 

ــة  	 ــوق المحلي ــات الس ــة، ومتطلب ــة والتكنولوجي ــتجدات العلمي ــب المس ــات تواك ــج وتخصص ــتحداث برام اس
والعربيــة.

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 

النفســية والحركيــة. المهــارات  العدديــة،  المعلومــات والمهــارات 

قسم التصميم الجرافيكي



قسم التصميم الجرافيكي 

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

ترســيخ الهويــة الفنيــة والثقافيــة الوطنيــة فــي التصميــم، والمحافظــة علــى تــراث األمــة. نظــرًا لتوجــه وزارة  	

ــص  ــر تخص ــى تطوي ــة إل ــت الحاج ــة، كان ــج الجامعي ــات والبرام ــث التخصص ــم وتحدي ــر التعلي ــم لتطوي التعلي

التصميــم الجرافيكــي وتوســعته بقســم التربيــة الفنيــة بكليــة التربيــة لإلقبــال الدائــم عليهــا وكثافــة الطالب 

ــة  ــي كلي ــي(، وف ــم الجرافيك ــم التصمي ــو )قس ــص ه ــم متخص ــت كقس ــا، فانفصل ــاق به ــن بااللتح الراغبي

متخصصــة هــي )كليــة التصاميــم والفنــون(.

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

الدائمــة فــي االســتثمار بالمملكــة العربيــة الســعودية لنــدرة المتخصصيــن فــي هــذا المجــال.

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

والكتــب، وبطاقــات الدعــوة، وكذلــك معالجــة الصــور، والنشــر اإللكترونــي، وتصميــم اإلعــالن، وتنظيــم 

ــخ. ــات.. إل ــات المنتج ــم مغلف ــة، وتصمي ــالت اإلعالني ــط الحم وتخطي

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

حاجــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن المصمميــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص لنــدرة التخصــص.

رغبــة الخريجيــن مــن برنامــج التصميمــات المطبوعــة وأوليــاء أمورهــم فــي فتــح بــاب للدراســات العليــا فــي  	

التخصــص يتيــح لهــم الحصــول علــى درجــات الماجســتير والدكتــوراه فــي هــذا التخصــص.

الحاجــة إلــى إنشــاء مركــز للتصميــم لخدمــة المجتمــع لتقديــم االستشــارات الفنيــة فــي مجــال التخصــص  	

ــاء  ــراف أعض ــي، وبإش ــم الجرافيك ــم التصمي ــالل قس ــن خ ــة م ــاء المملك ــام بأنح ــي تق ــاريع الت ــع المش لجمي

ــوم  ــة، تق ــة الجامع ــة لخدم ــدة إنتاجي ــاء وح ــم إنش ــالل القس ــن خ ــن م ــا يمك ــم، كم ــس بالقس ــة التدري هيئ

بعمــل التصميمــات لجميــع كليــات الجامعــة.



قسم التصميم الجرافيكي 

الحاجة المتوقعة لسوق العمل

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

فــي مجــال ســوق العمــل بالمملكــة العربيــة الســعودية لنــدرة المتخصصيــن فــي هــذا المجال.

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 

ــة  ــر نتيج ــا الكثي ــة وغيره ــة أو اإلداري ــياحية أو التجاري ــة أو الس ــة أو الطبي ــة أو الديني ــت االجتماعي ــواء كان ــة س الوطني

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

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــل المملك ــي داخ ــي والمعرف ــور الثقاف ــي التط ــى ف ــر إيجاب ــن أث ــه م ل

الحاجــة إلــى خريجيــن متخصصيــن فــي مجــال التصميــم الجرافيكــي مــن أبنــاء الوطــن قادريــن علــى ســد 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.
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اإلرشاد األكاديمي 

اإلرشــاد األكاديمــي عمليــة مشــتركة بيــن الطالــب وعضــو هيئــة التدريــس مــن أجــل معرفــة لوائــح أنظمــة الدراســة 

ــة  ــارات األكاديمي ــب بالمه ــد الطال ــة ، وتزوي ــطة الالمنهجي ــة واألنش ــات المهني ــى الخدم ــالع عل ــة ، واالط ــي الكلي ف

واإلمكانيــات المتاحــة لالســتفادة مــن القــدرات الذاتيــة للطالــب ورفــع مســتوى التحصيــل العلمــي واإلبــداع المهنــي.

مصطلحات اإلرشاد األكاديمي 

التسجيل 

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

ملتزم بالخطة

ــعب  ــل ش 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. المق

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
هــو الطالــب الــذي رســب فــي مقــرر أو اكثــر مــن مقــررات الخطــة الدراســية، فيســمح لــه بتســجيل الحــد األقصــى مــن 

العــبء حســب معدله.

العبء الدراسي

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

الحد األدنى للعبء الدراسي 

ــاالت  ــك ح 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 ) 12 ( س

ــرج. التخ

الحد األقصى للعبء الدراسي 

يدخل ضمنها المقررات التي رسب فيها الطالب .

معدل الطالب وعدد الساعات المسموح التسجيل بها

إذا كان معدل الطالب أقل من   1،٥0   يتاح له تسجيل 12 ساعة. 	

إذا كان معدل الطالب من   1،٥0   إلى   1،7٥   يتاح له تسجيل 1٥ ساعة. 	

إذا كان معدل الطالب من   1،7٥   إلى   2،7٥   يتاح له تسجيل 18 ساعة. 	

إذا كان معدل الطالب أعلى من   2،7٥   يتاح له تسجيل مواد المستوى التالي مع مواد الرسوب. 	

اإلرشاد األكاديمي



اإلرشاد األكاديمي 

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 علــى موقــع جامعــة أم القــرى، وإذا واجــه الطالــب عائقــًا يحــول 

دون إضافــة المقــرر يتوجــه فــي األســبوع الثانــي إلــى القســم المقــدم للمقــرر مــع تعبئــة نمــوذج إضافــة مقــرر 

دراسي. 

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 

حــذف مقــرر دراســي يعنــي حــذف  الطالــب لمقــرر فــي الخطــة الدراســية فــي األســبوع األول مــن الفصــل الدراســي، 

ويتــم ذلــك إلكترونًيــا عــن طريــق صفحــة الطالــب علــى موقــع جامعــة أم القــرى، وإذا واجــه الطالــب عائقــًا يحــول 

ــرر  ــذف مق ــوذج ح ــة نم ــع تعبئ ــرر م ــدم للمق ــم المق ــى القس ــي إل ــبوع الثان ــي األس ــه ف ــرر يتوج ــذف المق دون ح

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 ذلــك 

إلكترونًيــا عــن طريــق صفحــة الطالــب علــى موقــع جامعــة أم القــرى فــي األســبوع األول مــن الفصــل 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. 

https://drive.uqu.edu.sa/_/dadregis/files/forms/New%20Froms/1p.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/dadregis/files/forms/New%20Froms/1p.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/dadregis/files/forms/New%20Froms/1p.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/dadregis/files/forms/New%20Froms/4p.pdf


اإلرشاد األكاديمي 

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. 	

االنسحاب من مقرر

االنســحاب مــن مقــرر يعنــي ســحب الطالــب للمقــرر المــدروس فــي فتــرة تقــدر بأســبوعيين حســب التقويــم 

ــا عــن طريــق صفحــة الطالــب علــى موقــع جامعــة أم القــرى،  األكاديمــي للفصــل الدراســي، ويتــم ذلــك إلكترونًي

ــرر.  ــدم للمق ــم المق ــى القس ــه إل ــرر يتوج ــن مق ــحاب م ــول دون االنس ــًا يح ــب عائق ــه الطال وإذا واج

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 )12( 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 تكــرر تأخــر الطالــب عــن المحاضــرة بمــا يزيــد عــن )ُعشــر 10/1( مدتهــا فيحــق للجامعــة منعــه مــن الدخــول  	
واحتســابه كغائــب .

إذا بلــغ غيــاب الطالــب فــي المقــرر نســبة )2٥٪( مــن الفصــل الدراســي، فعليــه أن يتقــدم بطلــب االنســحاب  	
مــن المقــرر أو االعتــذار عــن الفصــل الدراســي وإال فســيحرم مــن االســتمرار فــي المقــرر وحضــور اختباراتــه.

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

لمجلــس القســم دراســة طلــب رفــع الحرمــان وقبولــه إذا قــدم الطالــب أعــذارا توضــح أســباب غيابــه، فيجــوز  	
رفــع الحرمــان والســماح لــه بدخــول االختبــار.

إذا تغيــب الطالــب عــن االختبــار النهائــي جــاز لــه تقديــم عــذٍر، ولمجلــس الكليــة قبولــه فــي حــاالت الضــرورة  	
القصــوى ويســمح لــه بــأداء اختبــار  بديــل عنــه فــي مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الدراســي ويحتســب التقديــر 

الــذي يحصــل عليــه .
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تأجيل الدراسة

ــب وال  ــن الطال ــب م ــم طل ــم بتقدي ــته، ويت ــل دراس ــراد تأجي ــي الم ــل الدراس ــررات الفص ــب لمق ــجيل الطال ــدم تس ع

ــرج. ــة للتخ ــدة النظامي ــن الم ــل ضم ــدة التأجي ــب م تحس

ضوابط تأجيل الدراسة 

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

أن يقــدم عــذًرا فــي موعــد تأجيــل الدراســة كمــا تحــدده عمــادة القبــول والتســجيل وعــادة ال يتجــاوز نهايــة  	
األســبوع الثانــي.  

كتابــة طلــب إلــى وكيلــة القســم ُترفــق بــه المســتندات المثبتــة للعــذر؛ علــى أن يكــون العــذر مقبــوال مــن  	
قبــل مجلــس الكليــة

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 .

االعتذار عن الدراسة

عــدم مواصلــة الطالــب لدراســة الفصــل الدراســي الــذي ســجل فيــه بعــذر مقبــول وتحتســب مــدة االعتــذار ضمــن 

المــدة النظاميــة للتخــرج .

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 ؟

ــن  ــذار ع ــب االعت ــا يحتس ــرج كم ــات التخ ــاء متطلب ــة إلنه ــية الالزم ــدة الدراس ــن الم ــذار م ــدة االعت ــب م ــم تحتس نع

ــب. ــددة للطال ــذار المح ــول االعت ــن فص ــي م ــل الصيف الفص

 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. 	
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طي القيد

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

االنقطاع

ــد  ــب بع ــاب الطال ــة، أو غي ــعار الجامع ــي دون إش ــل دراس ــي أي فص ــية ف ــررات دراس ــب ألي مق ــجيل الطال ــدم تس ع

ــذار . ــل أو اعت ــب تأجي ــتمر دون طل ــكل مس ــررات بش ــجيل المق تس

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. 	

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 . 	

إثبــات جميــع المــواد التــي ســبق للطالــب دراســتها، بما فــي ذلــك التقديــرات والمعــدالت الفصليــة والتراكمية  	
طــوال دراســتك فــي 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. 	

إثبــات جميــع المقــررات التــي ســبق للطالــب دراســتها، بمــا فــي ذلــك التقديــرات والمعــدالت الفصليــة  	
والتراكميــة طــوال دراســتها فــي الجامعــة.

ضوابط التحويل من جامعة إلى جامعة أم القرى 

للطالــب أن يحــول فــي أي فصــل دراســي إلــى جامعــة أم القــرى وفــق اإلجــراءات والمواعيــد المعلنــة فــي كل قســم 

أكاديمــي مــع مراعــاة 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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شروق غازي نحاس 

Sgnahhas@uqu.edu.sa

محمد حجاج

Mhhagggag@uqu.edu.sa

هشام مغربي

Hamaghrabi@uqu.edu.sa

عبداهلل سروجي  

Afsuruji@uqu.edu.sa

أماني الثقفي

Adthagafy@uqu.edu.sa

شيماء حسين 

Smhassan@uqu.edu.sa

رزان أحمد عرقسوس 

Raerqsous@uqu.edu.sa

نجوى عبدالحميد 

Naabdelkader@uqu.edu.sa

ندا سمير فقيها 
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اإلرشاد األكاديمي 

متى أتواصل مع المرشد األكاديمي وما مدى أهمية ذلك؟ 

يعــد التواصــل مــع المرشــد األكاديمــي الخــاص بــك مهًمــا جــدا ويجــب عليــك استشــارته قبــل اتخــاذ أي قــرار مهــم 

ــد، وســنعرض لــك  ــي الواح ــل الدراس ــالل الفص ــرات خ ــالث م ــي ث ــدك األكاديم ــر مرش ــتك. استش ــير دراس ــص س يخ

بعــض األمثلــة علــى الحــاالت التــي تحتــاج فيهــا االستشــارة: 

قبل بدء الفصل الدراسي واألسابيع األولى من الدراسة:  	

ــالل . 1 ــتها خ ــالزم دراس ــررات ال ــع المق ــة جمي ــن إضاف ــد م ــي والتأك ــد األكاديم ــى المرش ــدول عل ــرض الج ع

ــي.  ــتوى الدراس المس

إضافة أو حذف أي مقرر من مقررات المستويات الفائتة أو الالحقة. . 2

إمكانية استحقاقك لتجاوز مقررات لتجنب التعثر. . 3

إذا تعرضــت للحرمــان أو عــدم اكتمــال أعمالــك أو الرســوب، اخبــر مرشــدك األكاديمــي بذلــك واعــرف جميــع . 4

تفاصيــل تصحيــح أوضاعــك. 

منتصف الفصل الدراسي:  	

ال تســحب مقــررا إال بعــد استشــارة مرشــدك األكاديمــي وتتعــرف علــى الشــروط المفروضــة مــن قبــل عمــادة القبــول 

والتســجيل بالجامعــة وعــدد المقــررات التــي تســتطيع ســحبها خــالل الفصــل الدراســي الواحــد. 

إذا كنــت تواجــه مشــاكال أو صعوبــات فــي متابعــة المقــررات أو عــدم فهمهــا أو التجــاوب معهــا، استشــر مرشــدك 

ليوجهــك للطريــق الصحيــح. 

ال تتردد في استشارة المرشد األكاديمي لتنفيذ أو تطوير أي فكرة أو مشروع داخل أو خارج الجامعة. 

التواصل العام: 	

استشــر مرشــدك األكاديمــي فــي أي أمــور تخــص دراســتك لتعــرف حقوقــك وواجباتــك وذلــك بعــد االطــالع علــى 

ــة اإلرشــادية الخاصــة بالقســم األكاديمــي وبعمــادة القبــول والتســجيل.  األدل

استشر مرشدك األكاديمي عند مالحظة انخفاض معدلك وناقشه واعرف جميع األسباب وخذ منه النصيحة. 

ــح  ــى النص ــا إل ــرار فيه ــاذ الق ــاج التخ ــة تحت ــاريع خارجي ــرج أو أي مش ــروع التخ ــي مش ــي ف ــدك األكاديم ــر مرش استش

ــاد.  واإلرش

ما طرق التواصل مع مرشدي األكاديمي؟ 

هناك ثالث طرق للتواصل مع مرشدك األكاديمي: 

التواصل عن طريق البريد اإللكتروني: . ١

ــدك،  ــي لمرش ــدي اإللكترون ــوان البري ــرى العن ــة أم الق ــع جامع ــى موق ــك عل ــل )2١( وكذل ــذا الدلي ــي ه ــتجد ف س

ــي:  ــد اإللكترون ــة البري ــة كتاب ــات لكيفي ــض التوجيه ــا بع وهن

ارسل رسالتك من خالل بريدك اإللكتروني الرسمي الخاص بجامعة أم القرى وال تتعامل بعناوين أخرى. 



اإلرشاد األكاديمي 

موضوع البريد اإللكتروني:  	

ــا  	 ــول إليه ــل الوص ــكلتك ويجع ــص مش ــات يلخ ــت كلم ــى س ــع إل ــن أرب ــرا م ــا مختص ــب موضوع اكت

ــريعا. ــا س الحق

ــدا  	 ــا جدي ــب موضوع ــل واكت ــوع االيمي ــل موض ــم بتعدي ــتاذك، ق ــدك أو أس ــل ردا لمرش ــا ترس عندم

ــى. ــكلة األول ــة للمش ــرى تابع ــكلة أخ ــك مش ــد رددت أو لدي ــك ق ــتاذ بأن ــرف األس ــى يع حت

ــى  	 ــدة حت ــالت واح ــة ايمي ــي مجموع ــد ف ــوع واح ــن موض ــم ع ــي تتكل ــائلك الت ــع رس ــل جمي اجع

يجدهــا المرشــد أو عضــو هيئــة التدريــس تحــت بعضهــا وال يضطــر إلــى الخــروج مــن ايميــل والبحــث عــن 

معلوماتــك فــي ايميــل آخــر. 

علــى ســبيل المثــال: إذا كنــت تتواصــل مــع مرشــدك فــي بدايــة الفصــل الدراســي األول لعــام 1443هـــ  	

ــة  ــي صيغ ــا ف ــت بعضه ــالت تح ــع االيمي ــل جمي ــدول، فاجع ــل الج ــدة لتعدي ــالت عدي ــه إيمي ــل ل وترس

ــن  ــك م ــرات جدول ــة تغي ــل متابع ــذا الفص ــالل ه ــاد خ ــرة اإلرش ــوال فت ــد ط ــن للمرش ــى يمك ردود، حت

ــة.  ــذف واإلضاف ــرة الح ــي فت ــى تنته ــة وحت البداي

فــي حيــن إذا أردت مراســلة مرشــدك بخصــوص استشــارة فــي إحــدى المقــررات فيمكنــك هنــا البــدء  	

فــي ايميــل جديــد بموضــوع آخــر وبالتالــي تتابــع تحتــه جميــع الــردود المتعلقــة بموضــوع المقــرر. 

متن البريد اإللكتروني:  	

ــا  ــميا ووافي ــي رس ــدك األكاديم ــس أو لمرش ــة تدري ــو هيئ ــله ألي عض ــذي ترس ــي ال ــد اإللكترون ــل البري اجع

لجميــع المعلومــات؛ وســنعطيك طريقــة فعالــة وتســهل التواصــل لكتابــة البريــد اإللكترونــي: 

ابــدأ رســالتك بالســالم ومــن ثــم اذكــر المعلومــات التاليــة فــي كل رســالة إلكترونيــة: اســمك الرباعي،  	

الرقــم الجامعــي، المســتوى األكاديمــي، أي معلومــة أساســية عنــك ستســاعد مســتقبل االيميل.

حدد مشكلتك وطلبات من خالل توضيحها في نقاط مرقمة. 	

ارفــق فــي ايميلــك جميــع المرفقــات الالزمــة التــي ستســهل علــى المرشــد األكاديمــي مســاعدتك  	

مــن خاللهــا مثــل: الســجل األكاديمــي، الخطــة الدراســية، الجــدول الدراســي، نمــاذج الحــذف واإلضافــة 

وتعديــل الشــعب ....الــخ.

التواصل عن طريق البالك بورد. 2

التواصل خالل الساعات المكتبية. ٣

ابحــث عــن مكتــب مرشــدك األكاديمــي فــي مقــر الجامعــة واســأله عــن ســاعاته المكتبيــة التــي يتواجــد خاللهــا 

فــي المكتــب وال تتــردد عــن زيارتــه وســؤاله.



توقيعإرفاق تجاهل إرسال رسالة جديدة

اإلرشاد األكاديمي - نموذج التواصل مع المرشدون

S431234567@st.uqu.edu.saمن:

رزان عرقسوس

إضافة مقرر تصميم حروف بالحاسوب )2(- أسماء حماد - المستوى الخامس

األسم: اسماء محمد احمد حماد 
الرقم الجامعي :431234٥67
المستوى الخامس ١٤٤٣هـ

مقرر: مقرر تصميم حروف بالحاسوب )2(

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

سعادة د. رزان عرقسوس

أنــت مرشــدتي األكاديميــة وأحتــاج مســاعدتك بعــد إذنــك، لــدي بعــض المشــاكل إلضافة مقــرر تصميــم حروف 
بالحاســوب )2( رقــم 3-26113606 وأرجــو منــك إجــراء بعــض العمليــات لمســاعدتي إلنجــاز ذلــك وهــي كاآلتي:

تعديل شعبة .............  رقم المقرر ............. من شعبة ....... إلى شعبة ......... 1

تعديل شعبة .............  رقم المقرر ............. من شعبة ....... إلى شعبة ......... 2

مقرر تصميم حروف بالحاسوب )2( رقم 3-26113606 شعبة نظري ....... ،شعبة عملي  ......... 3

في المرفقات تجدون جميع الملفات الالزمة وهي كالتالي:

الخطة الدراسية. 1

الجدول الدراسي. 2

نموذج تعديل شعبة لمقرر............. . 3

نموذج تعديل شعبة لمقرر............. . 4

نموذج إضافة تصميم حروف بالحاسوب )2( . ٥

إلى:

الموضوع:



اإلثنين ٣٠ جمادى األول، ١١:٠٠ صـ  

البوابة األكاديمية 

البوابة األكاديمية

البريد الجامعي

الرقم الجامعي 

كلمة المرور 

التسجيل اإللكتروني 

WEP

https://www.adobe.com/sa_ar/creativecloud/plans.html
https://uqu.edu.sa/it/1075
https://www.youtube.com/watch?v=h7q3z5Hxd_4&list=PLvIemrJ6KmkuPdJRk0sBmdyIm9wARjMcH
https://www.youtube.com/watch?v=LEqgRPA0U3Y&list=PLg9ps5Gu0MiDSuyZDiQycCJdjTiWNPjxI
https://www.youtube.com/channel/UCFs0qrdpMzu5bepk_HtdKgg
https://youtu.be/rLj-Aasvb2E
https://www.youtube.com/watch?v=NMDvti3tEXg&list=PLHoKeP3s3W91cGi6lihJ74W2VfjHJl4sg
https://www.youtube.com/watch?v=StGAQEt078E&list=PLHoKeP3s3W92HTLX_mJeha4SnGdZ9E2VQ
https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/ErFWiE_IxI9JrEYki5Ow29IBqTmj3NhdCZQ2tOFMGVoIrA?e=emZWHL
https://uqu.edu.sa/
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كلية التصاميم والفنون

شخصيأكاديمي التسجيل اإللكتروني 

الصفحة الرئيسية \ بوابة الخدمات اإللكترونية \ البوابة األكاديمية 

الفصل  األول ١٤٤٤٣هـ 

الكلية التصاميم والفنون 

المعدل التراكمي  2.2

رقم الطالب  ٤٣١2٣٤٥٦٧  

التخصص  التصميم الجرافيكي 

المستوى  الخامس 

اسم الطالب أسماء محمد حماد

الدرجة العلمية   بكالوريس 

ساعات الخطة  ١٣٠

الوضع العام  منتظم

نوع الدراسة   إنتظام  

المرشد األكاديمي   شروق نحاس 

التسجيل اإللكتروني   غير متعثر 

المقررات المطروحة

الحذف واإلضافة 

طلب إضافة مقرر بموافقة القسم 

طلب تغيير شعبة  بموافقة القسم

طلب حذف مقرر بموافقة القسم 

طلب إنسحاب من مقرر

عرض طلباتت التسجيل 

المقررات المسجلة

نتائج المقررات 

شخصي 

رفع الصورة الشخصية للبطاقة الجامعية

االندية الطالبية

المكافآت 

البدالت

العقوبات

الغيابات

النماذج

سجل فواتير الطالب 

أكاديمي 

السجل األكاديمي 

خطة الطالب 

الحركات األكاديمية

طلب تغيير تخصص

طلب االلتحاق ببرنامج االعداد التربوي 

الفرص اإلضافية

https://uqu.edu.sa/App/Community
https://uqu.edu.sa/graphicdd/App/Contact
https://uqu.edu.sa/
https://uqu.edu.sa/
https://uqu.edu.sa/


البوابة األكاديمية

البوابة األكاديمية

البوابــة األكاديميــة هــي الصفحــة اإللكترونيــة الخاصــة بالطالــب علــى موقــع جامعــة أم القــرى و التــي تمكنــه مــن 

إنجــاز مهامــه األكاديميــة، ويمكــن الدخــول إليهــا مــن الخدمــات اإللكترونيــة علــى موقــع جامعــة أم القــرى. 

كيفية التسجيل في البوابة األكاديمية 

ــاص  ــي الخ ــد اإللكترون ــوان البري ــن عن ــا يتضم ــًدا إلكترونًي ــجيل بري ــول والتس ــادة القب ــل عم ــب ترس ــول الطال ــد قب عن

ــرور . ــة الم ــًا بكلم ــب مرفق بالطال

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

عبــارة عــن 9 أرقــام، تبــدأ برقــم ٤ يليــه ســنة االلتحــاق بالجامعــة، يليــه 6 أرقــام، ويســتخدم كمعــرف للطالــب فــي 

جميــع معامالتــه الجامعيــة.

مثال : 441013333

كلمة المرور

 تبــدأ كلمــة المــرور بـــ St متبوعــة برقــم الهويــة الوطنيــة، مــع إمكانيــة تغييرهــا مــن ِقبــل الطالــب مــن الصفحــة 

ــخصية. الش

التسجيل اإللكتروني 

مدخل إلى 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.



اإلثنين ٣٠ جمادى األول، ١١:٠٠ صـ  

السجل األكاديمي 

نموذج السجل األكاديمي

مصطلحات السجل األكاديمي

المعدل الفصلي

المعدل التراكمي

التقديرات

مرتبة الشرف

WEP

https://www.adobe.com/sa_ar/creativecloud/plans.html
https://uqu.edu.sa/it/1075
https://www.youtube.com/watch?v=h7q3z5Hxd_4&list=PLvIemrJ6KmkuPdJRk0sBmdyIm9wARjMcH
https://www.youtube.com/watch?v=LEqgRPA0U3Y&list=PLg9ps5Gu0MiDSuyZDiQycCJdjTiWNPjxI
https://www.youtube.com/channel/UCFs0qrdpMzu5bepk_HtdKgg
https://youtu.be/rLj-Aasvb2E
https://www.youtube.com/watch?v=NMDvti3tEXg&list=PLHoKeP3s3W91cGi6lihJ74W2VfjHJl4sg
https://www.youtube.com/watch?v=StGAQEt078E&list=PLHoKeP3s3W92HTLX_mJeha4SnGdZ9E2VQ
https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/ErFWiE_IxI9JrEYki5Ow29IBqTmj3NhdCZQ2tOFMGVoIrA?e=emZWHL
https://uqu.edu.sa/


اإلرشاد األكاديمي 

السجل األكاديمي

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

إلــى المعــدل الفصلــي لــكل فصل دراســي والمعــدل التراكمــي لجميــع الفصول. 

كيفية الدخول على السجل األكاديمي

الدخول على موقع الجامعة وتسجيل الدخول كما هو موضح في البوابة األكاديمية .. 1

الدخول إلى البوابة األكاديمية.. 2

اختيار السجل األكاديمي. . 3

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

السجل األكاديمي
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البريد الجامعي اسم  الطالبالبوابة األكاديمية 

كلية التصاميم والفنون

شخصيأكاديمي التسجيل اإللكتروني 

الصفحة الرئيسية \ بوابة الخدمات اإللكترونية \ البوابة األكاديمية 

الوضع  العام:  األول ١٤٤٤٣هـ 

األول ١٤٤٣ )٤٣١(

التخصص:   التصميم الجرافيكي 

الوضع األكاديمي :  األول ١٤٤٤٣هـ 

اإلنذرات: بال الوضع األكاديمي:   رئيسي

النقاط التقدير الدرجة  س
مكتسبة

 س
معتمدة اسم المقرر رمز المقرر

12 أ+ 100 3 3 تصميم الحروف بالحاسوب )2( 3-26043206

11.2٥ أ 90 3 3 تصميم الدعاية واإلعالن 3-26043304

7 ب+ 8٥ 2 2 تصميم العالمة التجارية 2-26043207

3 ب 80 3 3 اإلخراج الصحفي وإنتاج المطبوعات 3-26043303

٥ ج+ 7٥ 2 2 فلسفة الصورة 2-26043305

4 ج 70 2 2 القرآن الكريم )3( 2-605301

المعدل النقاط س مكتسبة الساعات المعتمدة

2.2 42.2٥ 1٥ 1٥ فصلي 

2.٥0 29٥.٥ 67 1٥ تراكمي

https://uqu.edu.sa/App/Community
https://uqu.edu.sa/graphicdd/App/Contact


اإلرشاد األكاديمي 

مصطلحات السجل األكاديمي

السنة الدراسية

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

الفصل الدراسي

مــدة زمنيــة ال تقــل عــن 1٥ أســبوعا يــدرس فيهــا الطالــب مقرراتــه المســجلة وال تشــمل فتــرة االختبــارات النهائيــة. 

ويشــمل قســم التصميــم الجرافيكــي ثمانيــة فصــول دراســية.

الفصل الصيفي

مــدة زمنيــة ال تزيــد علــى ثمانيــة أســابيع وال تدخــل ضمنهــا فترتــا التســجيل واالختبــارات النهائيــة، وتضاعــف 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 مســتويات دراســية.

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.



اإلرشاد األكاديمي 

المعدل الفصلي

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

التــي درســها فــي الفصــل الدراســي، وتحتســب النقــاط بضــرب الوحــدة المقــررة فــي وزن التقديــر الــذي حصــل عليــه 

فــي كل مقــرر. 

المعدل التراكمي

حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصلــت عليهــا الطالبــة علــى مجمــوع الوحــدات المقــررة لجميــع المقــررات 

التــي درســتها فــي أي فصــل دراســي.

مجموع نقاط مقرر الفصل  

مجموع وحدات مقررات الفصل 

مجموع نقاط جميع المقررات التى تم دراستها 

مجموع وحدات المقررات 
طريقة حساب المعدل التراكمي :طريقة حساب المعدل الفصلي :

التقديرات

وزن التقدير الدرجة المئوية التقدير رمز 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

9٥448121620 إلى 100ممتاز مرتفع أ+

903.7٥3.7٥7.٥11.2٥1٥18.7٥ إلى أقل من 9٥ممتازأ

8٥3.٥3.٥710.٥1417.٥ إلى أقل من 90جيد جًدا مرتفعب+

803.0369121٥ إلى أقل من 8٥جيد جًداب

7٥2.٥2.٥٥7.٥1012.٥ إلى أقل من 80جيد مرتفعج+

702.0246810 إلى أقل من 7٥جيدج

6٥1.٥1.٥34.٥67.٥ إلى أقل من 70مقبول مرتفع د+

601.01234٥ إلى أقل من 7٥مقبول د

0.000000أقل من 60راسبهـ

توضيح لرموز التقدير وعدد النقاط لكل وحدة دراسية

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

مدلوالت رموز التقديرات األخرى 



اإلرشاد األكاديمي 

هــي مرتبــة تكريميــة تمنــح للطالــب تقديــرا لتفوقــه فــي المرحلــة الجامعيــة. ويحصــل عليهــا بنــاء علــى المعــدل 

التراكمــي فــي آخــر فصــل دراســي.

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.. 1

أن يكــون قــد أكمــل متطلبــات التخــرج فــي مــدة أقصاهــا متوســط المــدة بيــن الحــد األدنــى والحــد األقصــى . 2

للبقــاء فــي كليتــه.

ضوابط الحصول على مرتبة الشرف األولى

ــة  ــح مرتب ــه أن يمن ــن حق ــابقة فم ــروط الس ــاة الش ــع مراع ــى ٤ (م ــن ٣.٧٥ إل ــي) م ــب التراكم ــدل الطال إذا كان مع

ــى. ــرف األول الش

ضوابط الحصول على مرتبة الشرف الثانية 

إذا كان معــدل الطالــب التراكمــي مــن ) ٣.2٥ إلــى أقــل مــن ٣.٧٥( مــع مراعــاة الشــروط الســابقة فمــن حقــه أن 

يمنــح مرتبــة الشــرف الثانيــة.

مرتبة الشرف



اإلثنين ٣٠ جمادى األول، ١١:٠٠ صـ  

الخطة الدراسية 

مصطلحات الخطة الدراسية

خطة قسم التصميم الجرافيكي

مقررات المستوى األول

مقررات المستوى الثاني

مقررات المستوى الثالث

مقررات المستوى الرابع 

مقررات المستوى الخامس 

مقررات المستوى السادس

مقررات المستوى السابع 

مقررات المستوى الثامن 

WEP

WEP

WEP

WEP

WEP

WEP

WEP

WEP

WEP

https://www.adobe.com/sa_ar/creativecloud/plans.html
https://uqu.edu.sa/it/1075
https://www.youtube.com/watch?v=h7q3z5Hxd_4&list=PLvIemrJ6KmkuPdJRk0sBmdyIm9wARjMcH
https://www.youtube.com/watch?v=LEqgRPA0U3Y&list=PLg9ps5Gu0MiDSuyZDiQycCJdjTiWNPjxI
https://www.youtube.com/channel/UCFs0qrdpMzu5bepk_HtdKgg
https://youtu.be/rLj-Aasvb2E
https://www.youtube.com/watch?v=NMDvti3tEXg&list=PLHoKeP3s3W91cGi6lihJ74W2VfjHJl4sg
https://www.youtube.com/watch?v=StGAQEt078E&list=PLHoKeP3s3W92HTLX_mJeha4SnGdZ9E2VQ
https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/ErFWiE_IxI9JrEYki5Ow29IBqTmj3NhdCZQ2tOFMGVoIrA?e=emZWHL
https://uqu.edu.sa/


الخطة الدراسية 

الخطط الدراسية

ــة  ــي خط ــام وف ــكل ع ــة بش ــط الكلي ــي خط ــة ف ــية التخصصي ــررات الدراس ــوع المق ــي مجم ــية ه ــط الدراس الخط

القســم بشــكل خــاص باالضافــة الــى المقــررات العامــة للجامعــة والتــي يتشــكل مــن مجمــوع وحداتهــا متطلبــات 

التخــرج التــي يجــب علــى الطلبــة اجتيازهــا بنجــاح للحصــول علــى الدرجــة العلميــة .

القواعد التنفيذية للخطط والبرامج الدراسية

تكويــن رقــم المقــرر والــذى أصبــح مــن تســع خانــات للمقــررات فــي الترقيــم الجديــد والمقــر مــن قبــل لجنــة المناهج 

للبرامــج والخطــط الجديــدة لألعــوام القادمــة والــذي يشــمل على:

) رمــز الكليــة ( - ) رمــز القســم ( - )  ســنة المقــرر( - ) موضــوع المقــرر ( - ) تسلســل المقــرر ( - ) عــدد الوحــدات / 

ــتفيد (. ــم المس القس

ضوابط القواعد التنفيذية للخطط والبرامج الدراسية

 ال يمكن تكرار رقم المقرر لعدم قبوله بالمنظومة . 	

تتحــدد المتطلبــات الســابقة للمقــررات ضمــن الخطــة الدراســية بنــاء علــى توصيتــي مجلســي القســم  	
والكليــة ثــم تعــرض علــى لجنــة المناهــج بوكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة ألخــذ الموافقــة عليهــا .

 فــي حــال طلــب تعديــل أو ألغــاء أو معادلــة المقــررات فــال بــد مــن عمــل توصيــة مجلســي القســم والكليــة  	
وعرضهــا علــى لجنــة المناهــج بوكالــة الجامعــة ألخــذ الموافقــة عليهــا .

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

مصطلحات الخطة الدراسية

المقرر الدراسي

هــو مــادة دراســية ضمــن الخطــة الدراســية المعتمــدة فــي كل تخصــص مــن تخصصــات كليــات الجامعــة والــذي 

يتعيــن علــى الطالــب اجتيــازه لدراســة المســتوى الــذي يليــه .

مقررات الكلية 

ــع  ــات جمي ــل طالب ــن قب ــي م ــتوى األول والثان ــي  المس ــدرس ف ــون وُت ــم والفن ــة التصامي ــة بكلي ــررات خاص ــي مق ه

ــة.  ــتويات التالي ــات المس ــال متطلب ــررات إلكم ــذه المق ــة ه ــب دراس ــة. تج ــة بالكلي ــام األكاديمي األقس

مقررات التخصص

هــي مقــررات إجباريــة خاصــة بقســم التصميــم الجرافيكــي والتــي تجــب دراســتها إلكمــال الخطــة الدراســية حتــى 

التخــرج. 

المقررات العامة 

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

المقررات االختيارية

هــي مقــررات متنوعــة تقدمهــا جميــع األقســام األكاديميــة بكليــة التصاميــم والفنــون فــي المســتويات األخيــرة، 

يختــار منهــا الطالــب إلكمــال متطلبــات التخــرج. 
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المستوى 
األول 

2-26011301
مهارات 
الرسم

2-26111101
مبادئ 

التصميم 
بالحاسب )1(

2-26011302
تاريخ التصميم

3-26021501
أسس 

التصميم

2-102101
السيرة النبوية

2-605101
القرآن الكريم 

)1(

2-501101
اللغه العربيه 

)1(

2-701101
اللغه 

االنجليزية

المستوى 
الثاني 

2-26021201
اخالقيات 

المهنة

2-26111102
مبادئ 

التصميم 
بالحاسب )2(

2-26041103
تاريخ التصميم 

الجرافيكي

2-26041102
نظريات 
اإلتصال 

الجرافيكي

3-26041201
التصميم 

الجرافيكي 
بالحاسوب )1(

3-26041101
مبادئ 

التصميم 
الجرافيكي

2-601101
الثقافه 

االسالميه )1(

المستوى 
الثالث

2-26042106
التفكير 
اإلبداعي 

للتصميم 
الجرافيكي

2-26042301
التسويق 

وسيكولوجية 
المستهلك

3-26042104
إظهار 

جرافيكي

3-26042107
التصوير 

الفوتوغرافي 
والرقمي

3-26042202
التصميم 

الجرافيكي 
بالحاسوب )2(

3-26042105
نظريات 
وتقنيات 

اللون

2-605201
القرآن الكريم 

)2(

المستوى 
الرابع 

2-26042302
تخطيط 
الحملة 
االعالنية

3-26042108
خط عربي 

وزخرفة

3-26042205
تكنولوجيا 

الطباعة 
اإلنتاجية

3-26042204
تصميم 
الحروف 

بالحاسوب )1(

3-26042203
التصميم 

الجرافيكي 
بالحاسب )3(

2-601201
الثقافه 

االسالميه )2(

المستوى 
الخامس 

2-26043305
فلسفة 
الصورة

2-26043207
تصميم 
العالمة 
التجارية

3-26043303
اإلخراج 

الصحفي 
وإنتاج 

المطبوعات

3-26043206
تصميم 
الحروف 

بالحاسوب )2(

3-26043304
تصميم 
الدعاية 
واإلعالن

2-605301
القرآن الكريم 

)3(

المستوى 
السادس

3-26043306
تصميم 
الكتاب 

والطباعة 
الحديثة

3-26043307
تصميم 

المعارض 
الثابتة 

والمتحركة

3-26043208
تقنيات 

التصميمات 
الجرافيكية 

المتحركة

3-26043209
الوسائط 
الرقمية 

والتصميم 
التفاعلي

2-26013601
لوحات 
الموضة

2-26023601
منتجات 

محلية

2-26113401
مهارات رسم 

متقدم

2-26043401
مفهوم 
الهوية 
والتراث

3-601301
الثقافه 

االسالميه )3(

المستوى 
السابع

2-26044309
بحث مشروع 

التخرج

2-26044211
تقنيات 
تصميم 
وطباعة 
النسيج

2-26044308
التصميم 

لذوي 
االحتياجات 

الخاصة

3-26044210
تصميم 
المواقع 

اإللكترونية

3-26044212
تقنينات 
التغليف

2-26014602
طباعة 

المنسوجات

2-26024602
إدارة الجودة 

الشاملة

2-26044402
علم الجمال

2-26114402
مجسمات

2-605401
القرآن الكريم 

)4(

مستوي 
الثامن 

3-26044213
دينامكية 
التصميم 
المطبوع

8-26044901
مشروع تخرج 

التصميم 
الجرافيكي

2-26014603
حرف يدوية

2-26024603
إدارة االبتكار

2-26114403
التصميم 

البيئي

2-26044403
االدراك والبيئة 

البصرية

2-601401
الثقافه 

االسالميه )4(

متطلبات التخصصمتطلبات إختياريةمتطلبات الكليةمتطلبات عامة

https://uqu.edu.sa/App/Community
https://uqu.edu.sa/graphicdd/App/Contact
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المستوى األول 

المستوى الثاني

المستوى الثالث 

المستوى الرابع 

المستوى الخامس 

المستوى السادس 

المستوى السابع 

المستوى الثامن 

https://uqu.edu.sa/App/Community
https://uqu.edu.sa/graphicdd/App/Contact
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Onedrive

تاريخ تصميم مبادئ تصميم بالحاسب مهارات رسم أسس تصميم 

ثامر العتيبي 

لينة عبدالجليل 

أسماء حماد

سلمى الهذلي 

عمار بيرو

أسماء حماد

مداء الرويزن

عمار بيرو 

أسماء حماد

https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/ErFWiE_IxI9JrEYki5Ow29IBBinOfMxOSmWuyOKlZENuZg?e=az63NM
https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/EvhXx2uJ0HZOi73POnjhg1QBpwEN0M_-NDjborF55aMjFw?e=fgU8gH
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ميس الرويزن

ميس الرويزن

مداء الرويزن

بشائر الوصابي

ريم اليزيدي

مداء الرويزن

ميس الرويزن

وفاء الزهراني

عمار بيرو

تاريخ تصميم مبادئ تصميم بالحاسب مهارات رسم أسس تصميم 

https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/ErFWiE_IxI9JrEYki5Ow29IBBinOfMxOSmWuyOKlZENuZg?e=az63NM
https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/EjsW5xit_aJLl71taJTR2YIBIkBONZeIoKzg1DNZVQljHg?e=TZpVhp


المستوى الثامنالمستوى السابعالمستوى السادسالمستوى الخامسالمستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

Onedrive

تق��م عام 1443 هـ
تق��م عام 1443 هـ
تق��م عام 1443 هـ
تق��م عام 1443 هـ

تقويم عام 1443هـ
كان يامكان

بيان التمار

عامر قاري

لينة عبداهلل

بنان الدويزي

النا مدني 

سلمى الهذلي

عماد الشريف 

سلمى الهذلي

رغد الحلبي

تاريخ تصميم مبادئ تصميم بالحاسب مهارات رسم أسس تصميم 

https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/ErFWiE_IxI9JrEYki5Ow29IBBinOfMxOSmWuyOKlZENuZg?e=az63NM
https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/Ev5RxIEBJJhCvI9JinmhTnMBORSpJIWubKu_lnbQ3KI7dg?e=FFM0Z9
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Onedrive

ميس الرويزن، مداء الرويزن

تاريخ تصميم مبادئ تصميم بالحاسب مهارات رسم أسس تصميم 

https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/ErFWiE_IxI9JrEYki5Ow29IBBinOfMxOSmWuyOKlZENuZg?e=az63NM
https://stuquedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/EXMnOlh4adxFu1vFCaHTDpQBFnCpHu2LJa-BQlIAROjnJA?e=ahwN80
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التصميم الجرافيكي بالحاسوب )١( 

دراســة أساســيات التصميــم الجرافيكــي ومجــاالت اســتخدامه وقيمــه التشــكيلية والجماليــة. يحــرص المقــرر علــى 

تطبيــق الطالــب للمهــارات األساســية واالســتفادة مــن برامــج الجرافيــك فــي بنــاء وتنظيــم العناصــر التشــكيلية فــي 

التصميــم الجرافيكــي مــن خــالل التعــرف علــى القوائــم األساســية لبرنامــج Adobe Illustrator  واألدوات الخاصــة 

ــا  ــور وتحويله ــفاف الص ــم واستش ــم والرس ــي التصمي ــة ف ــات المتقدم ــع التقني ــج وتطوي ــى البرام ــرف عل ــه والتع ب

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

الجرافيكيــة وفــي تصميــم الرســوم البيانيــة )اإلنفوجرافيــك(.

علياء حكيمإبتهال راشد 

تاريخ التصميم الجرافيكينظريات اإلتصال الجرافيكي مبادئ التصميم الجرافيكي التصميم الجرافيكي بالحاسوب )١(

https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/ErFWiE_IxI9JrEYki5Ow29IBBinOfMxOSmWuyOKlZENuZg?e=az63NM
https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/EvxKDxQQ6blHqcElBGQQBAIB56786eYPgFTeov6hJfLdzg?e=27a4S6
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مبادئ التصميم الجرافيكي

ــن  ــات م ــذ التصميم ــد تنفي ــا عن ــب مراعاته ــي يج ــي والت ــم الجرافيك ــم التصمي ــادئ ومفاهي ــس ومب ــف بأس التعري

حيــث الشــكل والمضمــون، باإلضافــة إلــى التجريــد والتلخيــص واإليجــاز مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع وتطبيقــات عمليــة 

تنمــي المهــارات الذهنيــة واليدويــة لــدى الطلبــة وتكســبهم مهــارة التصميــم عــن طريــق التبســيط والتحويــر 

والحــذف واإلضافــة. يتطــرق المقــرر إلــى دراســة النســبة الذهبيــة وعناصــر التصميــم  مــع تطبيــق مبــادئ التصميــم 

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

عمار بيروعامر قاري

تاريخ التصميم الجرافيكينظريات اإلتصال الجرافيكي مبادئ التصميم الجرافيكي التصميم الجرافيكي بالحاسوب )1(

https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/ErFWiE_IxI9JrEYki5Ow29IBBinOfMxOSmWuyOKlZENuZg?e=az63NM
https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/Eh1r6mr_6tFKh6RFMmZnAqsBJWT9ChB-bLILluQLHUb_KQ?e=3Zok6d
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 نظريات االتصال الجرافيكي

التعريــف بنظريــات االتصــال الجرافيكــي وتدريــس مبــادئ االتصــال الفّعــال وعناصــر عمليــة االتصــال، يحــدد المقــرر 

ــه  ــال ومعوقات ــارات االتص ــة مه ــاليب تنمي ــالب بأس ــّرف الط ــي وُيع ــال الجرافيك ــارات االتص ــية لمه ــر األساس المعايي

إلكســابهم الخبــرة بمــا يواكــب العصــر مــن خــالل وســائل تقنيــة متنوعــة. كمــا يركــز المقــرر علــى التعريــف 

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

ورقة عمل حول دراسة علم االتصال
في فيلم الرسوم المتحركة

موالن

بيان فهد علي التمار: كتابة الطالبة 

2-26111502مقرر نظريات االتصال الجرافيكي برقم 
رزان عرقسوس: اشراف الدكتورة 

بيان التمار

تاريخ التصميم الجرافيكينظريات اإلتصال الجرافيكي مبادئ التصميم الجرافيكي التصميم الجرافيكي بالحاسوب )1(

https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/ErFWiE_IxI9JrEYki5Ow29IBBinOfMxOSmWuyOKlZENuZg?e=az63NM
https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/EpEJvX_r8yVJjl49S3WkTaUBdpcOcCu9MnIwwCgPnPtegQ?e=cqI4Po
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تاريخ التصميم الجرافيكي

التعريــف بتاريــخ التصميــم الجرافيكــي، نشــأته وتطــوره وأســاليبه ووظائفــه ومــدى أصالتــه منــذ فجــر التاريــخ، مــروًرا 

ــي  ــعارات ف ــات والش ــور المطبوع ــاء بظه ــة وانته ــوط الطباعي ــة والخط ــراع آالت الطباع ــة، واخت ــارات القديم بالحض

القــرن العشــرين. يتطــرق المقــرر إلــى معرفــة أهــم المــدارس الفنيــة والحــركات الفكريــة الحديثــة والمعاصــرة التــي 

ســاهمت فــي تطــور التصميــم الجرافيكــي وحتــى عصرنــا الحالــي.

مداء الرويزن

تاريخ التصميم الجرافيكينظريات اإلتصال الجرافيكي مبادئ التصميم الجرافيكي التصميم الجرافيكي بالحاسوب )1(
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التسويق وسيكولوجية المستهلك

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

ــحية  ــات مس ــراء دراس ــق إج ــن طري ــات ع ــلع والخدم ــويق الس ــرق تس ــاليب وط ــرر بأس ــرف المق ــويق. يع ــة التس عملي

لفهــم الســوق، البيئــة والمســتهلك. يركــز المقــرر علــى تدريــب الطلبــة علــى المهــارات البصريــة واللفظيــة للتســويق 

ــز  ــا يرك ــتهدفة. كم ــة المس ــص الفئ ــة خصائ ــرر بدراس ــم المق ــتهلك. يهت ــيكولوجية للمس ــي الس ــة النواح ودراس

المقــرر علــى التعريــف بالمصطلحــات العلميــة المتخصصــة التــي تدعــم عمــل الطالــب علــى المشــاريع أكاديميــًا 

وعلميــًا.

التصوير الفوتوغرافي والرقميالتصميم الجرافيكي بالحاسوب )2(التفكير اإلبداعي للتصميم الجرافيكي نظريات وتقنيات اللوناإلظهار الجرافيكيالتسويق وسيكولوجية المستهلك

ابتهال ، هيف ، أنوار ، جود دينا، اسماء، روان، لينة، سارة،حنين
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المستوى الثامنالمستوى السابعالمستوى السادسالمستوى الخامسالمستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
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اإلظهار الجرافيكي

يعنــى المقــرر بدراســة الوســائل واألســاليب المتنوعــة لتنظيم المســاحات والمســطحات إلنتــاج تصميمــات جرافيكية 

مبتكــرة مــن خــالل دراســة الشــبكات الهندســية واألســس البنائيــة للتصاميــم، ســواء فــي فنــون الحضــارات القديمــة 

ــى  ــدت عل ــي اعتم ــر الت ــث والمعاص ــن الحدي ــات الف ــدارس واتجاه ــي م ــة أو ف ــم الزخرفي ــى النظ ــدت عل ــي اعتم الت

الحــركات الفنيــة. يــدرب الطالــب علــى النقــد والتحليــل ودراســة فلســفة ورؤيــة االتجاهــات والحــركات الفنيــة ممــا 

يســاعد علــى تنميــة قــدرات الطالــب اإلبداعيــة.

لينة عبدالجليلعمار بيرو

التصوير الفوتوغرافي والرقميالتصميم الجرافيكي بالحاسوب )2(التفكير اإلبداعي للتصميم الجرافيكي نظريات وتقنيات اللوناإلظهار الجرافيكيالتسويق وسيكولوجية المستهلك
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نظريات وتقنيات اللون

معرفــة ماهيــة اللــون ودالالتــه التاريخيــة واالجتماعيــة والســيكولوجية، ودراســة النظريــات األساســية للــون وعالقتــه 

بالضــوء والرؤيــة. يتعلــم الطالــب توليــف المجموعــات اللونيــة ومعرفــة القيــم اللونيــة مصطلحــات اللــون. يــدرس 

الخــداع البصــري للــون وكيفيــة اختيــار األلــوان وفقــا للتأثيــر الســيكولوجي والفســيولوجي.

ابتهال راشد حنين العيدروس

التصوير الفوتوغرافي والرقميالتصميم الجرافيكي بالحاسوب )2(التفكير اإلبداعي للتصميم الجرافيكي نظريات وتقنيات اللوناإلظهار الجرافيكيالتسويق وسيكولوجية المستهلك
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التفكير اإلبداعي للتصميم الجرافيكي

تعريــف الطالــب بطــرق التفكيــر وأنواعــه واختبــار مهاراتــه المعرفيــة والميتامعرفيــة. يطــور المقــرر مهــارات الطالــب 

ــة  ــة االبتكاري ــكار التصميمي ــاء األف ــم لبن ــس والمفاهي ــة األس ــر ودراس ــاس التفكي ــى أدوات قي ــه عل ــالل تدريب ــن خ م

وفًقــا لألســس التســويقية والثقافيــة والنفســية والجماليــة واإلبداعيــة فــي مجــال التصميــم الجرافيكــي. 

فــي مراحــل متقدمــة مــن المقــرر يتعــرف الطالــب علــى األســاليب المتنوعــة لبنــاء شــكل وهيئــة وألــوان التصميمــات، 

ــز  ــا يرك ــم، كم ــاح التصامي ــي إنج ــه ف ــي وفاعليت ــر اإلبداع ــم التفكي ــات ومفاهي ــات وعملي ــاق ومنهجي ــة مس ودراس

ــًا  المقــرر علــى التعريــف بالمصطلحــات العلميــة المتخصصــة التــي تدعــم عمــل الطالــب علــى المشــاريع أكاديمي

وعلميــًا.

اسماء حماد  حنين العيدروس 

التصوير الفوتوغرافي والرقميالتصميم الجرافيكي بالحاسوب )2(التفكير اإلبداعي للتصميم الجرافيكي نظريات وتقنيات اللوناإلظهار الجرافيكيالتسويق وسيكولوجية المستهلك
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التصميم الجرافيكي بالحاسوب )2(

دراســة القواعــد األساســية لمهــارات برنامــج  Adobe InDesign  وإخــراج تصميمــات علــى قــدر عــاٍل مــن الدقة لجذب 

انتبــاه المتلقــي. يعــرف المقــرر بواجهــات البرنامــج وكيفيــة إنشــاء الملفــات والتحكــم فــي الصفحــات ومســاحات 

ــات  ــالل البرمجي ــن خ ــم م ــة التصمي ــي خدم ــة ف ــتحدثات التكنولوجي ــى المس ــب عل ــرف الطال ــل واألدوات. يتع العم

والتأكيــد علــى أهميــة االســتفادة مــن تلــك المهــارات فــي إخــراج المنشــورات والتصميمــات المطبوعــة. 

إبراهيم زقزوق علياء حكيم

التصوير الفوتوغرافي والرقميالتصميم الجرافيكي بالحاسوب )2(التفكير اإلبداعي للتصميم الجرافيكي نظريات وتقنيات اللوناإلظهار الجرافيكيالتسويق وسيكولوجية المستهلك
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التصوير الفوتوغرافي والرقمي

ــدرس  ــي. ي ــي والرقم ــر الفوتوغراف ــي للتصوي ــي والتكنولوج ــور التاريخ ــل التط ــيات ومراح ــادئ وأساس ــة مب معرف

الطالــب األســس العلميــة والنظريــة الفوتوغرافيــة )األبيــض واألســود، والملــون والتصويــر الرقمــي(. يــدرس تقنيــات 

وأســس التصويــر الرقمــي كمــا يركــز علــى النظريــات، تقنيــات الكاميــرات وأنواعهــا، الفالتــر، اإلضــاءة وأهميتهــا فــي 

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

تعريــض جيــد )مثلــث التعريــض( مــع توضيــح األخطــاء التــي قــد يرتكبهــا المصــور أثنــاء التصويــر وكيفيــة تجنبهــا، 

ــة  ــات العلمي ــام بالمصطلح ــي واإللم ــر الفوتوغراف ــي التصوي ــن ف ــة التكوي ــات وأهمي ــة جمالي ــى دراس ــة إل باإلضاف

ــر. ــة بالتصوي الخاص

الوظائف المتوقعة : مصور فوتوغرافي - مصور فديو .

أسماء حماد تسنيم جيالني
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تخطيط الحملة اإلعالنية

يهــدف المقــرر إلــى تعريــف الطالــب باألســاليب العلميــة فــي تخطيــط وإعــداد الحمــالت اإلعالنيــة ومتطلبــات 

ــة  ــة اإلعالني ــط الحمل ــوات تخطي ــذي(، خط ــج التنفي ــي والبرنام ــدول الزمن ــا )الج ــوات تنفيذه ــا وخط ــط له التخطي

ــة  ــة، كتاب ــائل اإلعالمي ــار الوس ــرة، اختي ــرة الكبي ــاد الفك ــي، إيج ــص اإلبداع ــاء الملخ ــة، إنش ــداف اإلعالني ــة األه )صياغ

اإلســتراتيجية االبتكاريــة واإلبداعيــة(.

الوظائف المتوقعة : تنفيذ حمالت إعالنية.

عزيزي العميل:

معلومات  العميل:

معلومات التصميم:

الفئة المستهدفة:

الخطة الزمنية:

أخرى:

 ُنقدم هذا الموجز االبداعي لك
 لتنفيذ عملك بشكل ابداعي و بالطريقة الىت ترضيك و ذلك عن طريق االجابة على بعض االسئلة البسيطة ، اليت تساعدنا كمصممني في فهم التصمميم و معرفة النقاط

 االساسية الىت يجب ان نبدأ منها و نصل إليها

* اسم العميل

* رقم الهاتف

* الربيد اإللكرتوني

* ما المتطلبات؟

* ما الفئة  المستهدفة؟

 *تاريخ الرؤية االولى للتصميم؟

   إذا كان هناك تصاميم مشابهة للمتطلبات

  رؤية الشركة و رسالتها و تاريخها ترفق هنا
 و اذا كان ال يوجد فالرجاء كتابة نبذة مختصرة عن الشركة

*  أهداف المتطلبات

*هل يوجد نقاط يجب الرتكزي عليها؟

* تاريخ التسليم؟

ما الشئ الذى تريده أن يمزي  التصميم عن غريه من التصاميم المشابهة؟

 *مزيانية العمل

* الفكرة العامة

*هل يوجد نقاط يجب األبتعاد عنها؟

 *الحد األدنى لمرات التعديل ؟

 *هل هناك أسلوب
  معني في التصميم؟

ما ردة الفعل المنتظرة؟
 ما هي أفضل طريقة

للوصول للفئة المستهدفة؟

الكلنساءكبار السنشبابأطفال رجال

الشخص الذي سيتم التواصل معه

 إلرفقها اضغط على االيقونة

 إلرفقها اضغط على االيقونة

dbsakbc,sa

إرسالطباعة

kjbc.kjad

jnvl,/zdncvka

lksbv/,dzfc

����� (����� ���� ������)
��� ����� � ����

اسماء حماد
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التصميم الجرافيكي بالحاسوب )٣(

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

اإلعالميــة. يتعــرف الطالــب علــى أهميــة دراســة الصــورة وتناغمهــا مــع باقــي عناصــر التصميــم ومعرفــة التجهيــزات 

الفنيــة الخاصــة ببرنامــج  Adobe After 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. 

لينة عبدالجليل اسماء حماد
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خط عربي وزخرفة

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

واســتخداماته، ومــن ثــم يتطــرق إلــى دراســة أنــواع الزخرفــة اإلســالمية )النباتيــة والهندســية والخطيــة( وتوظيفهــا 

فــي تصاميــم جرافيكيــة مبتكــرة.

بنان الدويري لينة عبدالجليل
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تصميم الحروف بالحاسوب )١(

ــات  ــراء المعالج ــي وإج ــم الجرافيك ــه بالتصمي ــريحه وعالقت ــرف وتش ــوم الح ــف بمفه ــى التعري ــرر إل ــدف المق يه

الجرافيكيــة المتنوعــة وفًقــا للمعطيــات. يركــز أيضــا علــى اســتخدام برنامــج Adobe Illustrator فــي دراســة 

أســس الشــكل الهندســي لمجموعــات الحــروف ومعرفــة طــرق رســم العربيــة منهــا وأنواعهــا وعائالتهــا ونســبها 

التشــريحية والتصميميــة مــن حيــث مالءمتهــا للتصميمــات المختلفــة وترابــط هيئتهــا الشــكلية والتصميميــة 

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

شــروط انتقــاء الحــروف بمــا يتــالءم مــع طبيعــة المنتــج التصميمــي، باإلضافــة إلــى التوجيــه نحــو كيفيــة التعامــل 

ــى  ــا عل ــيقها ومعالجته ــاليب تنس ــلة وأس ــا المسترس ــن ونصوصهم ــي اللغتي ــة ف ــية والفرعي ــن الرئيس ــع العناوي م

ــب  ــل الطال ــم عم ــي تدع ــة الت ــة المتخصص ــات العلمي ــف بالمصطلح ــرر التعري ــاول المق ــا يتن ــة. كم ــات متنوع خلفي

ــًا. ــًا وعلمي ــاريع أكاديمي ــى المش عل

الوظائف المتوقعة : تصميم أبجدية وخطوط طباعية.

عمار بيرو  بيان التمار
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تكنولوجيا الطباعة اإلنتاجية

يهــدف المقــرر إلــى دراســة مراحــل إنتــاج التصميــم المطبــوع، مــن خــالل دراســة مفهــوم الطباعــة ومراحــل اإلنتــاج 

الطباعــي، ودراســة عمليــات مــا قبــل الطباعــة وأثنــاء الطباعــة وعمليــات مــا بعــد الطباعــة. 

إبراهيم زقزوق

حمد العماش
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تصميم الحروف بالحاسوب )2(

ــع مراعاة  ــة م ــر تقليدي ــرة وغي ــرق مبتك ــة بط ــل اإلعالني ــوص والجم ــارات تصمیم النص ــارف ومه ــز الطالب بمع تعزي

ــن  ــة م ــي مجموع ــي تبن ــومات الت ــتخدام األشكال والرس ــد اس ــة قواع ــة. ومعرف ــة االتصالي ــداف العملي ــق أه تطبي

ــور  ــي حیز التصمیم بین الص ــة بصریة ف ــا عالق ــي أيض ــي تبن ــة، والت ــة واإلنجليزي ــرة العربي ــة المبتك ــروف الهجائي الح

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

مــدى وضــوح النصــوص المصممــة وقابليتهــا للقــراءة لتالئــم التصميــم المطلــوب وفًقــا لألســس والنظــم اإلنشــائية 

والبنائيــة إلخــراج حــروٍف مبتكــرة غيــر تقليديــة. كمــا يتنــاول المقــرر التعريــف بالمصطلحــات العلميــة المتخصصــة 

ــَا. ــَا وعلمي التــي تدعــم عمــل الطالــب علــى المشــاريع أكاديمي

الوظائف المتوقعة : تصميم أبجدية وخطوط طباعية. 

تصميم الدعاية واإلعالنفلسفة الصورةاإلخراج الصحفي وإنتاج المطبوعاتتصميم العالمة التجارية تصميم الحروف بالحاسوب )2(

أسماء حماد

أسماء حماد
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تصميم العالمة التجارية

ــة  ــة مدروس ــة بصري ــل هوي ــم دلي ــالل تقدي ــن خ ــة م ــات التجاري ــة للعالم ــات البصري ــاء الهوي ــل إنش ــف بمراح التعري

لجهــة محليــة. يبــدأ بدراســة الملخــص اإلبداعــي ومــن ثــم التخطيــط ووضــع اإلســتراتيجية وتكويــن لوحــة اإللهــام، 

وينتقــل إلــى المراحــل العمليــة ابتــداء مــن تصميــم العالمــة، وتصميــم الخطــوط الطباعيــة، وتكويــن المجموعــة 

اللونيــة، وإنشــاء األنمــاط الزخرفيــة إلــى تطبيــق هــذه العناصــر البصريــة علــى النمــاذج الثالثيــة األبعــاد.

الوظائف المتوقعة : تصميم الشعارات - تصميم الهويات البصرية. 

أسماء حماد
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اإلخراج الصحفي وإنتاج المطبوعات

معرفــة مفاهيــم التصميــم الصحفــي ونظرياتــه ودراســة عناصــره والمتغيــرات اإلدراكيــة والبصريــة والجماليــة التــي 

تحكمــه. يبــدأ باســتعراض لمحــة تاريخيــة لتصميــم وطباعــة الصحــف ومعرفــة العناصــر التيبوغرافيــة ووظائفهــا، 

ومعرفــة القيــم الجماليــة والتقنيــة لتصميــم وإخــراج الصحــف، إلــى أن يصــل إلــى توضيــح آليــة عمــل المونتــاج 

والفلمــاج وشــرح المواصفــات القياســية إلخــراج الصحــف واســتخداماتها مــع دراســة أســاليب الصحــف الســعودية. 

يركــز المقــرر أيضــا علــى معرفــة المصطلحــات العلميــة المتخصصــة.

الوظائف المتوقعة : تصميم الجرائد. 

أسماء حماد
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فلسفة الصورة

 تعريــف الطالــب باالتجاهــات الجماليــة والفلســفية والسوســيولوجية والســميولوجية للصــورة وخصائــص ومعنــى 

ــورة  ــف الص ــب تعري ــدرس الطال ــور. ي ــل الص ــي تحلي ــا ف ــفة وتطبيقه ــح الفلس ــى مصطل ــرق إل ــع التط ــورة، م الص

ــرا  ــرية و الكامي ــن البش ــن العي ــرق بي ــار و الف ــدوث اإلبص ــة ح ــى كيفي ــرف عل ــخ . ويتع ــر التاري ــا عب ــا و تحوالته و أنواعه

الفوتوغرافيــة. يركــز المقــرر علــى عمليــة اإلدراك و المعاييــر التــي تحكمهــا، ويعــرف ببعــض فالســفة الصــورة 

ــور.  ــر العص ــفتها عب ــكيلي وفلس ــن التش ــي الف ــورة ف ــب الص ــدرس الطال ــورة. ي ــر بالص ــات التفكي ونظري

عمار بيرو إبراهيم زقزوق

تصميم الدعاية واإلعالنفلسفة الصورةاإلخراج الصحفي وإنتاج المطبوعاتتصميم العالمة التجارية تصميم الحروف بالحاسوب )2(
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المستوى الثامنالمستوى السابعالمستوى السادسالمستوى الخامسالمستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

Onedrive

تصميم الدعاية واإلعالن

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

ــع  ــب م ــا يتناس ــات بم ــم اإلعالن ــة لتصمي ــاليب المختلف ــح األس ــة، يوض ــات الجرافيكي ــذ التصميم ــراج وتنفي ــد إخ عن

أهــداف الحمــالت اإلعالنيــة. يركــز المقــرر علــى دراســة  النواحــي العمليــة والنفســية للمتلقــي ومراعاتها فــي تصميم 

اإلعــالن باألســاليب والمخرجــات المختلفــة. يتنــاول المقــرر التعريــف بالمصطلحــات العلميــة المتخصصــة.

الوظائف المتوقعة : تصميم حمالت إعالنية دعائية. 

إبراهيم زقزوق أسماء حماد

تصميم الدعاية واإلعالنفلسفة الصورةاإلخراج الصحفي وإنتاج المطبوعاتتصميم العالمة التجارية تصميم الحروف بالحاسوب )2(
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المستوى الثامنالمستوى السابعالمستوى السادسالمستوى الخامسالمستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

Onedrive

تقنيات التصميمات الجرافيكية المتحركة

ــى  ــاعد عل ــا يس ــة، كم ــخصيات الكرتوني ــم الش ــال تصمي ــة لمج ــة والفني ــة والتقني ــب التاريخي ــرر الجوان ــاول المق يتن

ــوم  ــال الرس ــي مج ــة ف ــات الحديث ــائل التقني ــتخدام وس ــناريو باس ــداد الس ــال وإع ــم والخي ــارة الرس ــاب مه اكتس

المتحركــة، مــن خــالل التعــرف علــى أســس التحريــك المختلفــة لألشــكال الكرتونيــة. يعمــل المقــرر علــى توظيــف 

ــات  ــى صياغ ــة إل ــكال الطبيعي ــل األش ــد تحوي ــاء قواع ــكال، وإرس ــة األش ــي حرك ــع ف ــي التنوي ــة ف ــدرات الذهني الق

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

ــة. ــودة عالي ــارة وج ــج Adobe After Effects بمه ــى برنام ــة عل ــات متكامل فيديوه

الوظائف المتوقعة : صانع محتوى كرتوني - صانع أفالم كرتون. 

الوسائط الرقمية والتصميم التفاعلي تصميم المعارض الثابتة والمتحركةتصميم الكتاب والطباعة الحديثةتقنيات التصميمات الجرافيكية المتحركة

أسماء حماد
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المستوى الثامنالمستوى السابعالمستوى السادسالمستوى الخامسالمستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

Onedrive

تصميم الكتاب والطباعة الحديثة

دراســة نبــذة تاريخيــة لتطــور تصميــم الكتــاب وتطــور تغليفهــا. يــدرس الطالــب مكونــات الكتــاب، أســس تصميمــه، 

تصميــم الصفحــات، تحديــد مقاســات الصفحــات والنســب، دراســة عمليــات مــا قبــل الطبــع، ودراســة تكنولوجيــا 

طباعــة وإنتــاج الكتــب واألســس والمعاييــر العلميــة والفنيــة التــي تطبــق عنــد تصميمهــا وإخراجهــا. يوضــح المقــرر 

مالمــح االتجاهــات الحديثــة فــي تصميــم الكتــب وأنــواع األغلفــة.

الوظائف المتوقعة : تصميم الكتب أغلفتها. 

أسماء حماد

الوسائط الرقمية والتصميم التفاعلي تصميم المعارض الثابتة والمتحركةتصميم الكتاب والطباعة الحديثةتقنيات التصميمات الجرافيكية المتحركة
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المستوى الثامنالمستوى السابعالمستوى السادسالمستوى الخامسالمستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

Onedrive

تصميم المعارض الثابتة والمتحركة

دراســة مفهــوم المعــارض وأنواعهــا: نشــأتها، تطورهــا، أهميتهــا، أهدافهــا، العناصــر المكونــة لهــا. يوضــح المقــرر 

عناصــر جــذب المتلقيــن البصــري إلــى المعــارض مــن خــالل التصميــم الجرافيكــي. يصمــم الطالــب هويــات بصريــة، 

لوحــات إرشــادية وإعالنــات ويطبــق معارفــه ومهارتــه الســابقة للترويــج للمعــرض. يتطــرق المقــرر إلــى شــرح أســاليب 

اإلضــاءة المتنوعــة ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة.

الوظائف المتوقعة : تصميم المعارض ثالثية األبعاد.  

فارس الحارثي

الوسائط الرقمية والتصميم التفاعلي تصميم المعارض الثابتة والمتحركةتصميم الكتاب والطباعة الحديثةتقنيات التصميمات الجرافيكية المتحركة
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المستوى الثامنالمستوى السابعالمستوى السادسالمستوى الخامسالمستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

Onedrive

الوسائط الرقمية والتصميم التفاعلي

يتعــرف الطالــب علــى مفهــوم الوســائط المتعــددة ومزاياهــا وآثارهــا فــي الحيــاة اليوميــة. يكتســب مهــارات فــي 

مجــال اســتخدام برامــج الوســائط المتعــددة للعمــل علــى النــص والصــوت والرســوم الخطيــة والصــور الثابتــة 

 .Adobe After Effects ــج ــا برنام ــن أهمه ــددة م ــج متع ــى برام ــرر عل ــد المق ــا. يعتم ــة وتوظيفه والمتحرك

المدن العربية المبدعة 

أسماء حماد

الوسائط الرقمية والتصميم التفاعلي تصميم المعارض الثابتة والمتحركةتصميم الكتاب والطباعة الحديثةتقنيات التصميمات الجرافيكية المتحركة
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المستوى الثامنالمستوى السابعالمستوى السادسالمستوى الخامسالمستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

Onedrive

تصميم المواقع اإللكترونية

دراســة أساســيات تصميــم وبنــاء أنــواع صفحــات الويــب، وكيفية نشــر الصفحــات والمواقع علــى اإلنترنت باســتخدام 

أحــد برامــج التحريــر لبنــاء موقــع شــخصي أو تعليمــي. يشــرح المقــرر المعــارف الالزمــة لتصميــم المواقــع اإللكترونية، 

 Adobe Dream وخصائصهــا، وأهدافهــا، ويشــرح مميزاتهــا وإمكاناتهــا وعيوبهــا. تســتخدم عــدة برامج مــن أهمهــا

.Wave

الوظائف المتوقعة : مصمم واجهة موقع - مصمم واجهة تطبيق - صانع محتوى موقع.  

بحث مشروع التخرجتقنيات التغليفتقنيات التصميم وطباعة النسيج التصميم لذوي اإلحتياجات الخاصةتصميم المواقع اإللكترونية

أسماء حماد
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المستوى الثامنالمستوى السابعالمستوى السادسالمستوى الخامسالمستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

Onedrive

التصميم لذوي االحتياجات الخاصة

دراســة العناصــر والعوامــل والمتغيــرات التــي تحــدد مواصفــات ومتطلبــات التصميــم الجرافيكــي لــذوي االحتياجات 

الخاصــة وأســس تصميمهــا والتجهيــزات الفنيــة لبرامــج الحاســوب التــي تحقــق الهــدف المرجــو منــه. يــدرس 

الطالــب العالمــات واللوحــات االرشــادية لــذوى االحتياجــات الخاصــة مــن خــالل طــرح أمثلــة ألماكــن متنوعــة )الطــرق 

ــب  ــم  الطال ــخ(. يصم ــارات...... إل ــركات - المط ــات - الش ــة - الهيئ ــوالت التجاري ــارض - الم ــفيات - المع - المستش

شــخصيات رســوم متحركــة ذات توجــه تربــوي لتوجيــه الســلوك اإلنســاني لــدى األطفــال المعاقيــن ومــن لديهــم 

صعوبــات تعلــم. ويــدرس دور المؤثــرات البصريــة للشــخصيات الكرتونيــة فــي إيصــال التوجهــات الفكريــة الخاصــة 

ــوم  ــن الرس ــن ف ــط بي ــر الرب ــس ومعايي ــب األس ــم الطال ــم. يتعل ــات التعل ــن صعوب ــون م ــن يعان ــال الذي ــدى األطف ل

المتحركــة وبيــن الثقافــات المجتمعيــة مــن خــالل ثقافــة المشــاهدة المالحظــة وتطبيقهــا مــن خــالل التصميــم 

ــي. الجرافيك

بحث مشروع التخرجتقنيات التغليفتقنيات التصميم وطباعة النسيج التصميم لذوي اإلحتياجات الخاصةتصميم المواقع اإللكترونية

أعمال مقرر تصميم لذوي االحتياجات الخاصة
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المستوى الثامنالمستوى السابعالمستوى السادسالمستوى الخامسالمستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

Onedrive

تقنيات التصميم وطباعة النسيج 

ــيج  ــة النس ــات طباع ــى خام ــرف عل ــيج، والتع ــة النس ــم وطباع ــة لتصمي ــية الالزم ــرات األساس ــالب الخب ــاب الط إكس

وأدواتــه، وأهــم الطــرق المســتخدمة فــي مجــال الطباعــة )الالينــو - الخشــب - الحجــر - المعــدن - الشاشــة 

الحريريــة - الطباعــة الرقمية...الــخ( مــع االســتعانة بالحاســب اآللــي للمســاعدة فــي إخــراج التصميمــات المــراد 

طباعتهــا.

الوظائف المتوقعة : العمل في المطابع . 
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أسماء حماد
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تقنيات التغليف

يهــدف المقــرر إلــى دراســة األنــواع المختلفــة لخامــات التعبئــة والتغليــف، دراســة خــواص خامــات التغليــف ومنهــا 

خــواص عمليــة اإلنتــاج، خــواص عمليــة التحويــل، خــواص أداء العبــوات، دراســة األســس البنائيــة والجرافيكيــة لتصميم 

ــى  ــرف عل ــع التع ــف، م ــة والتغلي ــات التعبئ ــي عملي ــتقبلية ف ــة والمس ــات الحديث ــة االتجاه ــف، ودراس ــوات التغلي عب

األســاليب االبتكاريــة فــي تصميــم العبــوات.

الوظائف المتوقعة : تصميم وتغليف عبوات المنتجات.  

بحث مشروع التخرجتقنيات التغليفتقنيات التصميم وطباعة النسيج التصميم لذوي اإلحتياجات الخاصةتصميم المواقع اإللكترونية

أسماء حماد
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بحث مشروع التخرج 

راجع صفحة )٧٤(.

بحث مشروع التخرجتقنيات التغليفتقنيات التصميم وطباعة النسيج التصميم لذوي اإلحتياجات الخاصةتصميم المواقع اإللكترونية

https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/ErFWiE_IxI9JrEYki5Ow29IBBinOfMxOSmWuyOKlZENuZg?e=az63NM


المستوى الثامنالمستوى السابعالمستوى السادسالمستوى الخامسالمستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

Onedrive

ديناميكية التصميم المطبوع

تعريــف الطالــب بمفهــوم وأهميــة الديناميكيــة فــي التصميــم إلنتــاج تصميمــات قابلــة لالســتخدام والتطويــع على 

تطبيقــات مختلفــة. يهــدف المقــرر إلــى شــرح مــدى اتجــاه التصميــم الجرافيكــي فــي العصــر الحالــي إلــى تصميــم 

ــة  ــتهدفة مختلف ــات مس ــب فئ ــال وتخاط ــائل االتص ــي لوس ــور التكنولوج ــب التط ــة تواك ــة ديناميكي ــات بصري هوي

ومتنوعــة. 

 

مشروع تخرج التصميم الجرافيكيديناميكة التصميم المطبوع
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مشروع تخرج التصميم الجرافيكي
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التخرج

التخرج من قسم التصميم الجرافيكي 

بحث مشروع التخرج  

مقرر مشروع تخرج التصميم الجرافيكي
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التخرج

يتخرج الطالب بحصوله على معدل تراكمي 1 من 4.  	

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. 

األهداف الرئيسية 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



التخرج

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. 	
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أسئلة شائعة تعريفية عن تخصص التصميم الجرافيكي 

أسئلة شائعة عن فترة ما بعد االلتحاق بقسم التصميم الجرافيكي  

أسئلة شائعة في فترة دراسة مقررات التصميم الجرافيكي 

أسئلة شائعة عن فترة ما بعد التخرج من التصميم الجرافيكي

األسئلة الشائعة 

أسئلة شائعة تعريفية عن تخصص التصميم الجرافيكي 

أسئلة شائعة عن فترة ما بعد االلتحاق بقسم التصميم الجرافيكي  

أسئلة شائعة في فترة دراسة مقررات التصميم الجرافيكي 

أسئلة شائعة عن فترة ما بعد التخرج من التصميم الجرافيكي
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األسئلة الشائعة

أسئلة شائعة تعريفية عن تخصص التصميم الجرافيكي

١. ماذا يعني التصميم الجرافيكي؟

التصميــم الجرافيكــي هــو نــوع مــن أنــواع االتصــال المرئــي الــذي يعمــل علــى مــزج الصــور، الكلمــات، األلــوان واألفــكار 

لتوصيــل رســالة مــن المرســل إلــى المتلقــي. هــو تخصــص إبداعــي، ممتــع ومــرن يعتمــد علــى دراســة المتلقــي أو 

الجمهــور المســتهدف مــن أجــل توجيــه الرســائل التــي تناســبه وتؤثــر فيــه حســب إســتراتيجية مدروســة لتحقيــق 

الهــدف المنشــود مــن عمليــة االتصــال هــذه. 

2. هل يعد التصميم الجرافيكي مجاًلا من مجاالت الفنون التشكيلية؟

 ال يعــد التصميــم الجرافيكــي مــن مجــاالت الفنــون التشــكيلية حيــث إن مخرجــات الفنــون التشــكيلية بشــكل عــام 

تعبــر عــن رؤيــة الفنــان ذاتــه بينمــا يقــدم التصميــم الجرافيكــي حلــواًل تصميميــة تناســب الفئــات المســتهدفة التــي 

يســتهدفها المشــروع. 

٣. ما دور التصميم الجرافيكي في الحياة اليومية؟ 

إن جميــع التصميمــات المطبوعــة واإلعالنــات مــن حولنــا يقــوم بعملهــا المصمــم الجرافيكــي، ونســرد هنــا بعــض 

األمثلــة: 

شعارات الشركات والمؤسسات والهويات البصرية الخاصة بها. . 1

تصميم الكتب والمجالت الدورية والصحف والكتيبات واألدلة اإلرشادية. . 2

اإلعالنــات المرســومة والمصــورة فــي الداخليــة مثــل: المــواد المطبوعــة والملصقــات والخارجيــة مثــل: إعالنــات . 3

ــق والالفتات.  الطري

تصميم عبوات المواد الغذائية والتجميلية والصحية وتغليفاتها. . 4

العروض التقديمية والمقاطع المرئية والمسموعة المرسومة والمصورة الثابتة والمتحركة. . ٥

تصميم المواقع اإللكترونية والتطبيقات واألوساط التفاعلية. . 6

تصميم الخطوط الطباعية والتيبوغرافيا والزخرفة. . 7

تصميم الشخصيات الكارتونية والمانغا واالنمي واللوحات القصصية. . 8

األسئلة الشائعة 



األسئلة الشائعة

٤. ما الفرق بين التصميم الجرافيكي وفروع التصميم األخرى في كلية الفنون والتصاميم؟

ــون  ــي، الفن ــم الجرافيك ــة: التصمي ــام مختلف ــة أقس ــرى خمس ــة أم الق ــون بجامع ــم والفن ــة التصامي ــدم كلي تق

ــي: ــم كاآلت ــرف كل قس ــزل. ونع ــكن وإدارة المن ــاء والس ــم األزي ــي، تصمي ــم الداخل ــة، التصمي البصري

التصميــم الجرافيكــي يهتــم بتصميــم المطبوعــات واإلعالنــات والعالمــات التجاريــة وإنتــاج المــواد المرئيــة  	
والمســموعة الثابتــة والمتحركــة.   

ــاحات  	 ــة للمس ــات الداخلي ــم الفراغ ــط وتصمي ــى تخطي ــل عل ــذي يعم ــال ال ــو المج ــي ه ــم الداخل التصمي
ــل.    ــكن أو العم ــا للس ــة لتهيئته ــة أو إداري ــكنية أو تجاري ــت س ــواء كان ــة، س المغلق

ــة ابتــداء مــن مرحلــة الرســم  	 ــاء كالمالبــس والحلــّي واألحذي تصميــم األزيــاء يهتــم بتصميــم وابتــكار األزي
ــاج.  ــار المــواد واألقمشــة إلــى مرحلــة التنفيــذ واإلنت واختي

الفنــون البصريــة تشــمل العديــد مــن المجــاالت الفنيــة اإلبداعيــة مثــل الرســم والتعبيــر باللــون والطباعــة  	
والنحــت والتشــكيل بالمــواد المختلفــة والتصويــر الفوتوغرافــي وغيرهــا. 

ــإدارة جميــع جوانــب الســكن الخــاص والعــام مثــل:  	 الســكن وإدارة المنــزل هــو تخصــص متنــوع يهتــم ب
التصميــم والديكــور، التنظيــم وتجميــل المســكن، تنســيق األزهــار والحدائــق، إدارة الجوانــب االقتصاديــة، إدارة 

المشــاريع وتخطيطهــا. 

٥. ما المهارات التي يجب أن أتصف بها لدخول قسم التصميم الجرافيكي؟ 

اإلبــداع: تعــرف بأنــك مبدًعــا إذا كنــت تــرى العالــم بطريقــة مختلفــة عمــا يــراه النــاس، تحــاول أن تجمــل . 1

األشــياء ســواء كان بالتصميــم الرقمــي أو بالرســم أو بالعمــل اليــدوي. توجــد حلــوًلا لتعديــل األشــكال واألشــياء 

ــا.  ــون مختلف ــب أن تك ــك، تح ــن حول م

المالحظــة واالهتمــام بالتصميــم: تتأمــل الشــعارات واإلعالنــات وتصميمــات أغلفــة الكتب وعبــوات التغليف . 2

واألفــالم، تنقــد اســتخدام األلــوان وتحــاول دائًمــا تحليــل وتصنيــف التصميمــات الجيــدة مــن التصميمــات الرديئــة 

والسيئة. 

اســتخدام برامــج التصميــم وتطبيقاتــه: تبــرع فــي اســتخدام برامــج وتطبيقــات تعديــل الصــور ومقاطــع . 3

الفيديــو أكثــر مــن غيــرك، تســتخدم برامًجــا علــى الحاســب أو تطبيقــات جــوال ال يســتخدمها النــاس العاديــون، 

تحــب تصميــم بطاقــات التهنئــة ودعــوات المناســبات فــي عائلتــك. 

تتمتع بالصبر والعمل تحت الضغط وإدارة الوقت. . 4

لديك مهارات التواصل وإقناع الطرف اآلخر بأفكارك وآرائك. . 5
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األسئلة الشائعة

كيف تصبح مصصم جرافيكي ؟

الطريقة الثانية:الطريقة األولى:

٦. ما فائدة االلتحاق بقسم التصميم الجرافيكي في جامعة أكاديمية، أال يمكنني أن أصبح 
مصمًما باالعتماد على ذاتي؟ هناك طريقتان:

الدراسة في قسم أكاديمي متخصص في الجامعة 
)على سبيل المثال: جامعة أم القرى(:

 تقدم جامعة أم القرى قسم التصميم الجرافيكي 
والذي يمتد إلى أربع سنوات للحصول على شهادة 

البكالوريوس. تنقسم إلى ثمان فصول دراسية، يدرس 
خاللها الطالب مقررات عملية ونظرية متنوعة ومتخصصة 

في مجاالت مختلفة على أيدي أعضاء هيئة تدريس 
ا. متخصصين ومتمكنين أكاديمًيّ

مميزات الدراسة األكاديمية: 
1.تخصص الطالب في مجال التصميم الجرافيكي يجعله 

ا وعملًيا.  ا وعلمًيّ ملًما بجميع نواحيه نظرًيّ
2.وجود الطالب بشكل دائم ضمن كوكبة متنوعة من 

أعضاء هيئة التدريس يتيح له االستعانة بهم واالستفادة 
من خبراتهم. 

3.التحاق الطالب بالجامعة وتمسكه بتحقيق هدفه 
يشجعه على االلتزام والمثابرة. 

4. امتداد الفترة الزمنية إلى أربع سنوات تمكن الطالب من 
تطوير مهاراته وإمكانياته. 

٥.حصول الطالب على شهادة بكالوريوس متخصصة 
في المجال فتمكنه من العمل في الجهات المختلفة 

وتعطيه امتيازات وسمعة جيدة. 
6.وجود الطالب بين الطالب ذوي الكفاءات والخبرات 

والمهارات المختلفة يحفز داخله روح التنافس ويشجعه 
على االستفادة وتبادل الخبرات. 

7.صالحية دخول الطالب على قواعد معلومات وكتب 
وأبحاث بدون مقابل من خالل حسابه على موقع 

الجامعة. 
سلبيات الدراسة األكاديمية: 

1.التزام الطالب بخطة دراسية ذات مقررات محددة ال 
يستطيع تغييرها أو إدخال مقررات من مجاالت مختلفة. 

2.العمل تحت الضغط لتزامن المقررات مع بعضها في 
مدة زمنية محددة.

الطريق الثاني: التعلم عن طريق الدورات المتفرقة 
والبرامج التعليمية: 

يمكن للطالب تقوية مهاراته في التصميم الجرافيكي 
عن طريق الدورات والبرامج القصيرة اإللكترونية، باإلضافة 
إلى التعلم الذاتي كالمحاكاة والقراءة والبحث واالطالع 
على المواقع وحسابات التواصل االجتماعي المتخصصة 

في المجال. 
مميزات التعلم الذاتي: 

1. اختيار الطالب للمقررات والمناهج التي يريد تعلمها 
وبالتالي تقوية نقاط ضعفه. 

2.تخصص الطالب في مجال محدد من ضمن مجاالت 
التصميم الجرافيكي المتعددة دون غيره. 

3. الحرية في اختيار الجهة ونوع المادة العلمية 
والمشرفين أو األساتذة. 

سلبيات التعلم الذاتي: 
1.عدم وضوح خطة الدراسة وأهدافها التي تضمن 

مخرجات التعلم ومستقبل الطالب. 
2.افتقاد المصمم الجرافيكي للكثير من المعلومات 

النظرية والتاريخية المهمة والتي ال يستطيع الوصول إليها 
خارج القسم األكاديمي. 

3. صعوبة االستمرار لعدم وجود هدف لدى المتعلم وهو 
الحصول على شهادة أكاديمية. 

4.الكثير من الجهات ترفض توظيف المصممين بدون 
شهادة بكالوريوس. 

٥.عدم وجود مرشدين أكاديميين إلرشاد الطالب وتقويم 
نقاط ضعفه. 



األسئلة الشائعة

٧. ما القيمة التي يقدمها القسم األكاديمي للمصمم الجرافيكي؟ 

يركــز القســم األكاديمــي علــى تعليــم المصمــم كيفيــة التفكيــر قبــل التنفيــذ، حيــث يقــدم للمصمــم الجرافيكــي 

ــر اإلبداعــي، مبــادئ وأســس التصميــم، نظريــات وتقنيــات اللــون، فلســفة الصــورة  مقــررات متخصصــة فــي التفكي

وغيرهــا مــن المقــررات التــي تطــور النهــج التفكيــري والتخطيطــي مــن أجــل اإلبــداع. كمــا تقــدم لــه مقــررات عمليــة 

تدعــم الجانــب التنفيــذي مــن أجــل تحويــل األفــكار إلــى حقائــق مرئيــة وملموســة. 

٨. هل تخصص التصميم الجرافيكي يعتمد على التعلم أو الموهبة؟ 

إن تخصــص التصميــم الجرافيكــي يجمــع بيــن الحــّس الوظيفــّي والحــّس الجمالــّي، أي أنــه يحــل المشــاكل 

المســتهدفين.  لتجــذب  األهــداف  تحقــق  وجذابــة  جميلــة  تصميمــات  وُيخــرج  التصميميــة 

كمــا تعــد الموهبــة عامــاًل مهًمــا فــي اســتمرار الطالــب أو الطالبــة لدراســة التخصــص، ولكــن يتطلــب أيًضــا التصميم 

الجرافيكــي المثابــرة ومتابعــة االطــالع والتطــور الذاتــي المســتمر لتعزيــز األفــكار ومواكبــة العصــر. ويمكــن للطالــب 

الغيــر موهــوب االســتمرار فــي التخصــص حســب رغبتــه إذا توفــرت فيــه الميــزات التاليــة: 

حب العمل على أجهزة الحاسوب وبرامج التصميم. . 1

حب االطالع والقراءة ومشاهدة المواد المرئية والمسموعة والمطبوعة المختلفة. . 2

الميل إلى الجوانب اإلبداعية والفنية أكثر من الجوانب المنطقية والرياضية. . 3

التمتع بالخيال وحب األدب والشعر والسينما والمسرح والتسويق. . 4

الرسم والنقد والتحليل وإخراج األفكار بطرق بناءة وجاذبة. . ٥

9. ماذا أستفيد من دراسة التصميم الجرافيكي؟ 

آفاق وظيفية واعدة في العديد من الجهات سواء كانت حكومية أو خاصة.. 1

فرص عمل كمصمم مستقل من المنزل أو تابع لوكالة دعاية وإعالن. . 2

إنشاء المشاريع الحرة في مجاالت متعددة مرتبطة بحب الفن والتصميم والمجاالت اإلبداعية.. 3

١٠. هل يتطلب تخصص التصميم الجرافيكي إتقان الطالب لمهارة الرسم؟ 

ال ُيشــترط أن يتقــن الطالــب الرســم لدخــول قســم التصميــم الجرافيكــي وتقــدم كليــة التصاميــم والفنــون 

ــم. وال  ــق الرس ــن طري ــم ع ــراج أفكاره ــى إخ ــاعدتهم عل ــيات ومس ــالب األساس ــاء الط ــم إلعط ــارات الرس ــرر مه مق

يشــكل عــدم إتقــان الرســم عقبــة فــي طريــق المصمــم الجرافيكــي فإبداعــه يتمثــل فــي أفــكاره وطريقتــه فــي 

ــي،  ــرحها للمتلق ــورق وش ــى ال ــكاره عل ــة أف ــى ترجم ــي عل ــم الجرافيك ــاعد المصم ــم يس ــاكل. والرس ــل المش ح

ــليم.  ــي س ــل إبداع ــر ألي عم ــة الس ــي كلم ــة ه ــومات األولي فالرس

ولكن هناك أولوية لقبول الطلبة الذين يتقنون الرسم في قسم التصميم الجرافيكي. 
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١١. هل ُيدرس تخصص التصميم الجرافيكي باللغة اإلنجليزية؟

تقــدم جامعــة أم القــرى مقــررات قســم التصميــم الجرافيكــي باللغــة العربيــة بشــكل كامــل. ولكــن ُتســتخدم 

اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة مســاعدة فــي النواحــي التاليــة: 

يستخدم أعضاء هيئة التدريس المصطلحات الالتينية أثناء الشرح.. 1

تستند أغلب المقررات على مراجع باللغة اإلنجليزية لقلة المراجع باللغة العربية. . 2

غالًبا ما تستخدم المصطلحات الالتينية الخاصة ببرامج التصميم في الشرح. . 3

ــة . 4 ــع اإللكتروني ــو والمواق ــع الفيدي ــا كمقاط ــة وغيره ــة اإلنجليزي ــة باللغ ــة مختلف ــائل تعليمي ــتعان بوس ُيس

ــا.  وغيره

١2. هل يجب أن يكون الطالب متخصًصا في القسم العلمي بالمرحلة الثانوية؟ 

ال، يمكن لطلبة القسمين العلمي واألدبي االلتحاق بقسم التصميم الجرافيكي. 

١٣. ما مراحل القبول التي يمر بها الطالب لاللتحاق بقسم التصميم الجرافيكي؟ 

ــات . 1 ــب التعليم ــرى وحس ــة أم الق ــل جامع ــن قب ــة م ــررة والمعلن ــد المق ــي المواعي ــم ف ــى القس ــم عل التقدي

ــي.  ــع اإللكترون ــى الموق ــة عل الموضح

2 . .)Portfolio( تقديم األوراق المطلوبة والسيرة الذاتية وحقيبة األعمال

الخضوع الختبار القبول إن وجد )حسب اإلعالن المنشور من قبل قسم التصميم الجرافيكي(.. 3

الخضوع للمقابلة الشخصية )إلزامية(. . 4

١٤. كم مدة المقابلة الشخصية؟

ما بين 10 إلى 1٥ دقيقة يجريها أعضاء هيئة التدريس المخصصين والمهيئين لذلك.

١٥.  هل يجب أن أحضر معي أدوات معنية أثناء للمقابلة الشخصية؟ 

ــس  ــي نف ــة ف ــتجد األدوات المطلوب ــي فس ــول عمل ــار قب ــود اختب ــن وج ــي ع ــم الجرافيك ــم التصمي ــن قس إذا أعل

اإلعــالن. ويفضــل أن تحضــر معــك جميــع األدوات التــي تســاعدك علــى رســم أفــكارك وإظهارهــا، مثــل أقــالم 

ــا.  ــبية وغيره ــوان خش ــام، أل ــة األحج ــر مختلف ــالم حب ــة، أق ــاص االحترافي الرص

أما في المقابلة الشخصية فيجب عليك أن تحضر معك المستندات التالية:

هويتك الوطنية. . 1

مستند الطلب ورقم الطلب وتفاصيله مطبوًعا من موقع جامعة أم القرى. . 2

سيرتك الذاتية مطبوعة.. 3

ــة/. 4 ــة مرئي ــا متحرك ــت أفالًم ــك إن كان ــه أعمال ــة أو USB علي ــودة عالي ــا بج ــك مطبوًع ــك وإبداعات ــف أعمال مل

مسموعة. 
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١٦. ما المواضيع التي من الممكن أن ُأسأل عنها أثناء المقابلة الشخصية؟ 

ــم  ــن التصمي ــرأ ع ــأن تق ــك ب ــرى، ننصح ــى أخ ــة إل ــن مقابل ــر وم ــى آخ ــو إل ــن عض ــئلة م ــة األس ــوع وصعوب ــف ن يختل

الجرافيكــي ومجاالتــه ومــدى وجــوده وارتباطــه بالتصميمــات والمصمميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

١٧. ما هي نسبة القبول الموزونة المطلوبة لاللتحاق بقسم التصميم الجرافيكي؟

يقبل الطالب بعد تقييمه في عدة جوانب: 

أعماله ومهاراته اإلبداعية.. 1

آدائه في اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.. 2

نسبته الموزونة. . 3

١٨. ما حقيبة األعمال أو البورتفوليو Portfolio؟ 

ــا بصيغــة PDF  إلــى لجنــة المقابلــة  ــا أو رقمّيً البورتفوليــو أو حقيبــة األعمــال هــي عبــارة عــن ملــف يقــدم مطبوًع

الشــخصية، ويحتــوي علــى أعمــال الطالــب أو الطالبــة التــي أنجزهــا مســبًقا، ويجــب أن تكــون فــي مجــاالت الفنــون 

والرســم والتصميــم. 

١9. هــل يجــب أن أصمــم تصميمــات جديــدة مــن أجــل المقابلــة الشــخصية أو يمكننــي إرفــاق تصميماتــي 

القديمــة؟ 

ال يجب أن تصمم تصميمات جديدة إذا كانت تصميماتك القديمة قوية وتقدم أفكاًرا إبداعية. 

2٠. كيف أصمم حقيبة األعمال أو البورتفوليو الخاص بي؟ 

يمكنك استخدام البرامج المفتوحة والسهلة مثل برامج Office لتجميع أعمالك وتصميماتك.  	

يمكنك استخدام أي برامج تؤدي الغرض وتتقن استخدامها إلظهار حقيبة أعمالك بأجمل صورة.  	

يمكنك استخدام المواقع اإللكترونية أو التطبيقات المختلفة.  	

تابــع مقاطــع اليوتيــوب التــي تشــرح كيفيــة تصميــم البورتفوليــو، وهنــا نرفــق لــك مقطًعــا جميــًلا ويــؤدي  	
https://m.youtube.com/watch?v=QQBsaAWOorU الغــرض: 

يمكن أن تكون حقيبة األعمال ملفات ثابتة أو متحركة وتفاعلية.  	

https://m.youtube.com/watch?v=QQBsaAWOorU
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2١. ما نوع التصميمات التي يجب أن أرفقها في حقيبة األعمال أو البورتفوليو؟ 

ارفــق كل مــا يظهــر إمكاناتــك وإبداعاتــك فــي الرســم أو الفنــون أو التصميــم أو المونتــاج فــي أي مجــال مــن 

المجــاالت التــي تتقنهــا وتهواهــا. هنــا بعــض األمثلــة لمســاعدتك: 

الشعارات والعالمات التجارية والهويات البصرية. . 1

تصميمات ورسومات في الخط العربي والخطوط األخرى والزخرفة.. 2

تصميمات الشخصيات الكارتونية واالنمي. . 3

مونتاج مقاطع فيديو مرئية/مسموعة. . 4

رسم تشكيلي أو رقمي لمناظر طبيعية، تعبيرية، بورتريه. . ٥

رسومات معمارية و"اسكتشات" يدوية. . 6

إعالنات وبطاقات تهنئة وغيرها. . 7

رسومات جدارية أو جرافيتي. . 8

ويفضل أن تشرح تصميماتك وتقدمها بطريقة احترافية تعبر عن ذوقك وانتماءاتك وأهدافك. 

22. هل تخصص التصميم الجرافيكي يهتم باألشغال اليدوية؟

ــه  ــم نفس ــات المصم ــى اهتمام ــود إل ــن يع ــة ولك ــغال اليدوي ــى األش ــي عل ــم الجرافيك ــص التصمي ــد تخص ال يعتم

فــي تنفيــذ أعمالــه، فبعــض المصمميــن يبنــون مجســمات أو يشــكلون تكوينــات لتصميماتهــم مــن مــواد مختلفــة 

كالكرتــون والــورق واأللــوان والمــواد الغذائيــة وغيرهــا. 

2٣. هل تخصص التصميم الجرافيكي مكلفا مادًيا؟

هناك بعض األمور التي تتطلب اإلنفاق المادي مثل: 

شراء جهاز حاسب محمول مناسب وبمواصفات مناسبة للتصميم.  	

االشتراك السنوي في برامج التصميم.  	

شراء الكتب المتخصصة وغالًبا ما تكون تكلفتها ما بين المتوسط والمرتفع.  	

طباعة التصميمات والمجسمات وغيرها.  	
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أسئلة شائعة عن فترة ما بعد االلتحاق بقسم التصميم الجرافيكي

١. ما أهم األمور التي يجب أن أفعلها بعد االلتحاق بقسم التصميم الجرافيكي؟ 

زيــارة القســم ومقــر الدراســة فــي اليــوم األول للدراســة والتعــرف علــى أهــم األماكــن مثــل: موقــع القســم . 1

بالجامعــة، مكتــب رئيــس القســم، مكاتــب أعضــاء هيئــة التدريــس، مكتــب اإلداري المســؤول عــن شــؤون الطلبة، 

ــواد  ــع الم ــن بي ــي وأماك ــل، المقاه ــية والمعام ــات الدراس ــن القاع ــى، أماك ــة بالمبن ــادة الصحي ــدة أو العي الوح

الغذائيــة، مداخــل ومخــارج المبنــى ومخــارج الطــوارئ. 

البحث والسؤال عن المرشد أو المرشدة األكاديمية المسؤولة عنك كطالب أو طالبة. )راجع فصل اإلرشاد األكاديمي(. 2

 الدخــول علــى موقعــك اإللكترونــي أو البوابــة اإللكترونيــة علــى موقــع جامعــة أم القــرى ومعرفــة كيفيــة . 3

التعامــل معهــا وأهــم مميزاتهــا وكيفيــة اســتخدام البريــد اإللكترونــي. )راجــع فصــل البوابــة األكاديميــة(

ــك . 4 ــع حقوق ــم جمي ــة وفه ــراءة واعي ــرى ق ــة أم الق ــة بجامع ــة الخاص ــات الطلب ــوق وواجب ــة حق ــراءة الئح ق

ــك. )راجــع الالئحــة علــى صفحــة عمــادة شــؤون الطــالب( وواجبات

تصفــح صفحــة عمــادة شــؤون الطــالب علــى موقــع جامعــة أم القــرى واعــرف إداراتهــا ووحداتهــا والخدمــات . ٥

التــي يقدمونهــا لــك. )راجــع صفحــة عمــادة شــؤون الطــالب(

مراجعة الخطة الدراسية للقسم وقراءة الدليل اإلرشادي وكيفية تعديل الجدول الدراسي. )رابط مباشر( . 6

2 هــل يمكــن االســتغناء عــن الحاســوب )Laptop( أثنــاء دراســة التصميــم الجرافيكــي أو اســتبداله 

Tablet, Ipad؟  باألجهــزة المحمولــة األخــرى مثــل الجــوال أو التابلــت 

ال يمكــن االســتغناء عــن الحاســوب المحمــول Laptop أثنــاء دراســة التصميــم الجرافيكــي. ويجــب علــى كل طالــب 

ــج  ــب برام ــن تنصي ــه ال يمك ــا أن ــة. كم ــات الدراس ــال متطلب ــة إلكم ــات خاص ــل وبمواصف ــاز مؤه ــالك جه ــة امت وطالب

التصميــم علــى األجهــزة األخــرى المحمولــة. ولكــن تتطــرق بعــض المقــررات إلــى اســتخدام بعــض تطبيقــات 

ــراج.  ــم واإلخ ــي التصمي ــا ف ــرة وتجريبه ــة الصغي ــزة المحمول األجه

٣ ما مواصفات الجهاز المناسب للتصميم الجرافيكي؟ 

ــا  ــي يحتاجه ــزة الت ــات األجه ــن مواصف ــث ع ــن والبح ــؤال المصممي ــب س ــاز المناس ــراء الجه ــل ش ــك قب ــب علي يج

ــك. ــاز أعمال ــي إنج ــك ف ــاعدتها ل ــدى مس ــات وم ــذه المواصف ــم ه ــك فه ــب علي ــا يج ــي، كم ــم الجرافيك المصم

 وهنا نزودك ببعض المواصفات المناسبة للوقت الحالي: 

وحدة المعالجة المركزية: i7 – Intel Core i5 من الجيل العاشر. 	

	 . Intel Iris Plus - Nvidia GeForce GTX1650Ti : بطاقة رسومات

ذاكرة الوصول العشوائي RAM: 8 جيجابايت – 64 جيجابايت. 	

	 .)2400 × 3840( + FHD + )1200 × 1920( +  IPS + UHD الشاشة: 15.6 بوصة

	 .SSD التخزين: 256 جيجابايت – 1 تيرا بايت

https://uqu.edu.sa/studaff/App/FILES/10040
https://uqu.edu.sa/studaff
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٤.ما نظام التشغيل األفضل للمصمم الجرافيكي:  PC  Windows أو Mac؟ 

ال يوجــد نظــام تشــغيل مفضــل أكثــر مــن غيــره فــي التصميــم ويعتمــد علــى مواصفــات الجهــاز ومــدى تحملــه 

للعمــل عليــه لســاعات طويلــة والحفــاظ علــى جــودة أدائــه وحفــظ الملفــات الكبيــرة، وهنــا نــزودك ببعــض الجوانــب 

التــي تخــص كل نظــام تشــغيل علــى حــدا حســب أراء مصمميــن مختلفيــن: 

 PC نظام ويندوزMac نظام

Office التعامل مع برامج
سهل التعامل مع برامج مايكروسوفت اوفيس وخاصة 

باللغة العربية، كما أن البريد اإللكتروني لطالب جامعة أم 
 365 Office القرى يخضع لمشغل

 يصعب التعامل به مع برامج اوفيس وخاصة في المستندات
باللغة العربية

 بعض األجهزة المشغلة له ال تتحمل ملفات التصميم كبيرة قوة التحمل
الحجم والعمل لساعات طويلة وبعضها اآلخر تتحمل ذلك

 تتحمل العمل لساعات طويلة وتعمل بكفاءة عالية بشرط
 الحفاظ عليها

 يمكن تنصيب برامج التصميم بسهولة وتعمل بكفاءة عالية تنصيب برامج التصميم
 إذا توافق نوع الجهاز وكرت الشاشة معها

 يمكن تنصيب برامج التصميم بسهولة وتعمل بكفاءة عالية
وبعض األجهزة صممت لتستهدف المصممين بشكل خاص

 يواجه صعوبات في التعامل مع الملفات باللغة العربية تتعامل مع اللغة العربية بشكل ممتازالتعامل مع اللغة العربية
 ويحتاج عادة إلى برامج لفك التشفير

 ال تحتوي على شاشة اللمس iPad األجهزة المحمولة غير بعض األجهزة تحتوي على شاشة لمسشاشة اللمس

سهل في الربط بين األجهزة المختلفة تزداد صعوبة الربط بين األجهزة المختلفةالتفاعل بين األجهزة المختلفة

٥. ما أهم البرامج المستخدمة في التصميم الجرافيكي؟ 

ــن  ــية م ــج أساس ــع برام ــى أرب ــل عل ــة العم ــم الطلب ــى تعلي ــم عل ــي القس ــي ف ــم الجرافيك ــة التصمي ــد دراس تعتم

 :Adobe Creative Cloud مجموعــة 

1 .Adobe Photoshop .أدوبي فوتوشوب لمعالجة الصور

2 .Adobe Illustrator .أدوبي إلوستريتور للرسم والتصميم

3 .Adobe Indesign .أدوبي انديزاين للنشر الصحفي

4 .Adobe After Effect .أدوبي افتر افكت إلضافة المؤثرات المتحركة

وهنــاك العديــد مــن البرامــج األخــرى التــي تســتخدم كبرامــج مســاعدة للتصميــم واإلخــراج والمونتــاج حســب 

المقــررات.  متطلبــات 
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أسئلة شائعة في فترة دراسة مقررات التصميم الجرافيكي 

١. كيف يمكنني تطوير مهاراتي في التصميم الجرافيكي خارج مقاعد الدراسة؟

تابــع حســابات وســائل التواصــل االجتماعــي للمصمميــن الجرافيكييــن حــول العالــم ومواقعهــم اإللكترونيــة . 1

.Vimeo و Youtube وأعمالهــم وطــرق إنجازهــم ألعمالهــم علــى مواقــع مثــل

ــن . 2 ــد م ــارات والتأك ــر المه ــد لتطوي ــن جدي ــمها م ــا ورس ــادة بنائه ــودة وإع ــم الموج ــاكاة التصامي ــاول مح ح

ــبها  ــاريع تنس ــا كمش ــات لتقديمه ــتخدام التصميم ــدم اس ــة وع ــة الفكري ــوق الملكي ــاة حق ــع مراع ــان م اإلتق

ــك.  لنفس

الممارسة اليومية هي الوسيلة التي تجعلك مبدًعا وتزيد من قدراتك ومهاراتك. . 3

تقبل النقد واستشر المحترفين واعرف نقاط قوتك وضعفك. . 4

اقرأ وابحث واستشر من حولك وخذ آراءهم في تصميماتك.  . ٥

2. دائمــا مــا تمــأ رأســي األفــكار الجيــدة والقويــة ولكننــي أنســاها بســرعة، مــا الطريقــة المثلــى للحفــاظ 

عليهــا؟ 

ــر  ــا فــي دفات ــا أو رقمّيً ــة يدوّيً يجــب علــى المصمــم تدويــن الفكــرة حالمــا تطــرأ علــى ذهنــه، إمــا بالرســم أو الكتاب

ــكار:  ــع األف ــى تجمي ــاعدة عل ــرق المس ــض الط ــذه بع ــات. وه المالحظ

تخصيص مجلد لجمع الصور والملفات الملهمة للعمل الذي يقوم به المصمم. . 1

التســجيل فــي المواقــع اإللكترونيــة الملهمــة وحفــظ الصــور واألعمــال فــي حســابك الخــاص بهــا مثــل: . 2

وغيرهــا  ...   Pinterest, , Dribble, Behance, Flicker
تصميــم خرائــط ذهنيــة لــكل مشــروع تحتــوي علــى جميــع األفــكار، وهنــاك العديــد مــن المواقــع اإللكترونيــة . 3

Milanote,  Keep, Canva  :المســاعدة، مثــل

٣. دائًما ما أحتار قبل أن أبدأ في مشروع ما، من أين آتي باألفكار الجديدة والمبدعة لتصميماتي؟ 

ابحث في اإلنترنت دائًما عن أجوبة أسئلتك وخذ اإلجابات من أهل االختصاص.. 1

ال تبدأ بالتصميم قبل أن تقرأ عن المشروع وتجمع معلومات وقاعدة بيانات ممتازة عن الموضوع. . 2

قم بعمل عصف ذهني مع زمالئك حول موضوعك وخذ آراءهم. . 3

ال تبتعد عن العمل الجماعي وخض التجربة قدر اإلمكان.  . 4

ابحــث فــي اإلنترنــت عــن أعمــال المصمميــن الســابقة فــي نفــس الموضــوع وغــذ بصــرك بالتصميمــات . ٥

الموجــودة. 

دائًما ابدأ بوضع خط أو نقطة ألي فكرة تخطر على بالك وال تخف منها حتى لو كانت سخيفة. . 6

ابــدأ فــي واجباتــك فــي نفــس اليــوم الــذي يشــرحه فيــه األســتاذ وال تؤجلــه إلــى اليــوم الــذي يســبق التســليم؛ . 7

ــات  ــم اإلسكتش ــكار ورس ــة األف ــي وكتاب ــف الذهن ــث والعص ــدة كالبح ــل عدي ــى مراح ــة إل ــم بحاج ألن التصمي

ومــن ثــم التنفيــذ وبعــد ذلــك مراجعــة التصميــم وتطويــره وتعديلــه، وكلمــا طــال الوقــت الــذي تعرضــت فيــه 

عينــاك للتصميــم كلمــا وجــدت أفــكاًرا جديــدة وأضفــت لــه قيــم وجــودة عاليــة.  
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٤. ماذا تعني التغذية البصرية للمصمم الجرافيكي؟ 

مصطلــح التغذيــة البصريــة هــو مصطلــح دخيــل علــى اللغــة يصــف أهميــة إثــراء مخيلــة المصمــم باألفــكار 

ومســاعدة عقلــه علــى إنتــاج أفــكار جديــدة. تحصــل التغذيــة البصريــة بمشــاهدة ومالحظــة وتحليــل جميــع الصــور 

والرســوم والخطــوط واأللــوان والتصميمــات مــن حولنــا وحتــى التصرفــات ولغــة الجســد، ومــن أهــم مــوارد التغذيــة 

البصريــة هــي الطبيعــة التــي خلقهــا اهلل تعالــى بالتأمــل فيهــا وتحليلهــا. 

٥. كيف أستفيد من التغذية البصرية؟ 

إليك بعض الخطوات التي تساعدك على االستفادة من التغذية البصرية: 

تابــع حســابات التواصــل االجتماعــي التــي تهتــم بالمجــاالت الفنيــة واإلبداعيــة والســياحة حتــى تشــاهد الصــور . 1

بشــكل متكــرر فالعقــل يبــدأ باإلبــداع تلقائيــا وبشــكل ال إرادي حســب المعلومــات التــي يتلقاهــا. 

حلــل الصــور والرســوم التــي تراهــا وعلــق عليهــا أو انقدهــا وناقشــها مــع غيــرك فــي إطــار المشــكلة والحــل . 2

للتصميــم. 

اجمــع التصميمــات والرســومات والصــور التــي تعجبــك فــي ملفــات وادرســها واقــرأ تاريخهــا أو ســبب نشــأتها . 3

وكيــف تكونــت فكرتهــا. 

٦. ما الفرق بين التغذية البصرية وتقليد أعمال المصممين اآلخرين؟ 

التغذيــة البصريــة تلهمــك لإلبــداع وإنتــاج تصميمــات مــن وحــي أفــكارك وحســب متطلبــات المشــروع الــذي تعمــل 

ــر  ــم وذك ــذ إذنه ــدون أخ ــا ب ــا أو محاكاته ــة تقليده ــن ومحاول ــكار اآلخري ــتعانة بأف ــو االس ــد فه ــا التقلي ــه، أم علي

ــروع.  ــرض المش ــد ع ــرة عن ــدر الفك مص

٧. ما المخاطر المترتبة على تقليد أعمال المصممين اآلخرين؟ 

ــة  ــك مراجع ــب علي ــجن ويج ــة والس ــات المالي ــى الغرام ــل إل ــات تص ــن عقوب ــكار اآلخري ــرقة أف ــى س ــب عل ــد تترت ق

ــا.  ــعودية وعالمّيً ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة الفكري ــوق الملكي ــن حق قواني

موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

https://www.saip.gov.sa/ar/
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ــا  ــتمرارية وخصوًص ــي االس ــكلتي ف ــن مش ــل، لك ــراءة والعم ــم والق ــة للتعل ــي البداي ــاس ف ــدي حم ٨. ل

ــرف؟ ــف أتص ــرى، كي ــررات األخ ــط المق ــت ضغ تح

يجــب عليــك أن تخطــط مــن بدايــة الفصــل الدراســي لجميــع المقــررات النظريــة والعمليــة وذلــك بتقســيم  	
أوقــات العمــل علــى جميــع المشــاريع والمقــررات حســب االحتيــاج، ســتكون هــذه المهمــة صعبــة فــي البدايــة 
ولكنــك ستســتطيع بمــرور الوقــت. اســتخدم تطبيقــات الجــوال أو Office 365 المرتبطــة ببريــدك اإللكترونــي 

لتنظيــم الوقــت وتحديــد المهــام وإنجازهــا. 

الوصفــة الســحرية للمصمــم هــي: ابــدأ العمــل فــوًرا وال تؤجــل أي عمــل حتــى وإن كنــت محتــاًرا، حــاول رســم  	
أو تصميــم أي شــيء يخطــر علــى بالــك ومــع الوقــت ستســتطيع تطويــر أفــكارك وبلورتهــا. 

شــاهد مقاطــع فيديــو وادخــل دورات عــن كيفيــة إدارة الوقــت واتبــع التعليمــات والتجــارب التــي خضــع لهــا  	
اآلخرون. 

ا على األعمال التي تنجزها بأشياء تحب فعلها.  	 كافئ نفسك يومّيً

ــرك  	 ــك وتح ــى تقوي ــك حت ــمك وصحت ــدة لجس ــياء مفي ــل أش ــم بعم ــة وق ــات للراح ــك أوق ــص لنفس خص
عضالتــك. 

9. ما المعايير التي تقيم بها مشاريع وأعمال الطلبة في مقررات التصميم الجرافيكي؟ 

تقسم المقررات إلى مقررات عملية ونظرية من 100 درجة، وتقسم الدرجات كاآلتي: 

المقررات العملية: 

الجزء العملي ٪60 

الجزء النظري ٪40 

المقررات النظرية: 

االختبار النصفي وأعمال السنة ٪60 

االختبار والمشروع النهائي ٪40 

ولــكل عضــو هيئــة تدريــس معاييــر مختلفــة فــي تقييــم األعمــال والمشــاريع حســب نوعــه وصعوبتــه ومتطلبــات 

المقــرر نفســه. 

١٠. أين أستطيع إيجاد كتًبا متخصصة في التصميم الجرافيكي؟ 

يمكن الوصول إلى الكتب المتخصصة في التصميم الجرافيكي بأحد الطرق التالية:

 تتيــح جامعــة أم القــرى لجميــع منســوبيها الوصــول إلــى قواعــد معلومــات مجاًنــا عــن طريــق . 1

موقعهــا باتبــاع الطريقــة التاليــة:

الدخول على الصفحة الرئيسية لجامعة أم القرى 	

الخدمات اإللكترونية 	

قواعد المعلومات  	
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ومــن خــالل هــذه القواعــد يمكــن الوصــول إلــى العديــد مــن الكتــب والرســائل واألبحــاث العلميــة المتخصصــة. ومــن 

أهمهــا قاعــدة ProQuest Ebook Central للكتــب اإللكترونيــة حيــث يمكنــك الوصــول للعديــد مــن الكتــب باللغــة 

ــهولة.  اإلنجليزية بس

بعض المكتبات المتخصصة في مجاالت الفنون والتصميم والعمارة في السعودية: . 1

مكتبة جرير ويمكن الشراء منها إلكترونيا أو بزيارتها.  	

مكتبة دار دكة.  	

مكتبات إلكترونية: . 2

امازون. 	

جبل عمان ناشرون. 	

https://www.jarir.com/?gclid=Cj0KCQjwwY-LBhD6ARIsACvT72MNQFQvAFF1HzQE3teyxfxlwvjzlzIeSVWTgoV3A_bbNvVHkx33FZoaAodKEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.instagram.com/dd.publisher/
https://www.amazon.sa/
https://www.japublishers.com/
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أسئلة شائعة عن فترة ما بعد التخرج من التصميم الجرافيكي
١.ما المهارات التي يتقنها الطالب المتخرج من قسم التصميم الجرافيكي؟ 

إتقان العمل على برامج التصميم المختلفة: الصور، الرسوم الثابتة والمتحركة. . 1

التفكير والنقد البناء للتصميمات الجرافيكية. . 2

كتابة المحتوى فيما يخص المجال. . 3

تصميم العروض التقديمية واإللقاء وتوصيل الفكرة. . 4

تصميم السيرة الذاتية وحقيبة األعمال. . ٥

إعداد أدلة الهويات البصرية والعالمات التجارية. . 6

التخطيط وبناء إستراتيجيات للحمالت اإلعالنية. . 7

تصميم اإلعالنات والكتب والمجالت. . 8

2. ما تفرعات تخصص التصميم الجرافيكي والتي من الممكن للطالب المتخرج العمل بها؟

يتفرع تخصص التصميم الجرافيكي إلى المجاالت التالية: 

تصميم العالمات التجارية والهويات البصرية. . 1

التخطيط لإلعالنات وتصميمها. . 2

بناء اإلستراتيجيات التسويقية ودراسة سيكولوجية المستهلك. . 3

التصوير الفوتوغرافي ومعالجة الصور. . 4

تصميم الرسوم المتحركة والثابتة. . ٥

تصميم الكتب والمجالت والمطبوعات بشكل عام. . 6

تصميم الخطوط والتايبوغرافيا والزخرفة. . 7

تصميم المواقع اإللكترونية والتطبيقات. . 8

العمل على تقنيات وتكنولوجيا الطباعة. . 9

٣. كيف أستطيع تحديد ميولي نحو تفرعات قسم التصميم الجرافيكي؟

غالبــا مــا يســتطيع الطالــب تحديــد ميولــه حســب مهاراتــه وانتمائــه إلى المقــررات التــي درســها، ويفضل أن يستشــير 

أســاتذته ويناقشــهم لمعرفــة نقــاط قوتــه وضعفــه وحتــى يحــدد المجــال األقــرب إليــه. وغالًبا مــا يســتطيع الطالب 

تحديــد ذلــك فــي المســتوى الســابع عنــد الشــروع فــي كتابــة بحــث مشــروع التخرج. 
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٤. ما التحديات والعقبات التي تقف في طريق المصمم الجرافيكي؟

إن مهنــة التصميــم الجرافيكــي تحتــاج إلــى تطــور مســتمر وال تقــف عنــد المعلومــات والمهــارات التــي . 1

يكتســبها الطالــب مــن الجامعــة، فيجــب عليــه المتابعــة والبحــث والممارســة لتقويــة التفكيــر اإلبداعــي وزيــادة 

ــة.  المتع

ــة . 2 ــى الحال ــر عل ــا يؤث ــم مم ــل المصم ــن قب ــذول م ــد المب ــداع والجه ــة اإلب ــالء لقيم ــض العم ــر بع ــدم تقدي ع

ــالء.  ــع العم ــل م ــة التعام ــة كيفي ــة ومعرف ــد واآلراء المختلف ــل النق ــم تقب ــى المصم ــب عل ــا يج ــة وهن المزاجي

صعوبــة العمــل فــي فريــق متكــون مــن أكثــر مــن مصمــم بســبب اختــالف أوجــه النظــر واألذواق، فيجــب علــى . 3

الطالــب اكتســاب مهــارة العمــل الجماعي. 

فهــم بعــض أفــراد المجتمــع لتخصــص التصميــم الجرافيكــي علــى أنــه تخصــص ســهل ويمكــن أن يقــوم . 4

أي شــخص بعمــل المصمــم الجرافيكــي وبالتالــي ال يدركــون قيمــة العمــل ويرفضــون األســعار التــي يطرحهــا 

المصمميــن. 

عــدم ثبــات قيمــة مخرجــات التصميــم محليــا وعالميــا، ممــا يصعــب علــى المصمــم تســعير أعمالــه وتقبــل . ٥

العمــالء لذلــك. 

٥. كيف أضع أسعار تصميماتي إذا عملت كمصمم مستقل؟ 

ــعر  ــد س ــم. تحدي ــن ألعماله ــن الجرافيكيي ــعير المصممي ــة تس ــن كيفي ــث ع ــن والبح ــارة المصممي ــل استش ُيفض

التصميــم يعتمــد علــى عامليــن أساســيين: الوقت/المــدة الزمنيــة المحــددة )ســرعة التنفيــذ المطلوبــة( والجــودة 

)مــدى احترافيــة التصميــم واعتمــاده علــى دراســات بحثيــة مســبقة(.

٦. كيف أكون قاعدة من العمالء أو أعلن عن نفسي كمصمم جرافيكي متخصص؟ 

احــرص دائًمــا فــي جميــع المقــررات العمليــة علــى إنتــاج وإنجــاز تصميمــات مدروســة وتســتحق العــرض، واجمع . 1

جميــع التصميمــات الجيــدة والممتــازة فــي ملــف خــاص مــن بدايــة الســنة األولى. 

ــل: . 2 ــار مث ــن الكب ــا المصممي ــترك فيه ــي يش ــة والت ــي المهم ــل االجتماع ــع التواص ــي مواق ــابات ف ــئ حس أنش

Instagram, Vimeo, Behance...الــخ. 
اعرض التصميمات الممتازة التي أنجزتها خالل الدراسة الجامعية وعلق عليها وصفها. . 3

اكتب سيرة ذاتية Bio في واجهة حساباتك تصف إبداعاتك وإمكاناتك. . 4

حاول أن تتخصص في المجال األكثر جذًبا لك والذي تبرع فيه دون غيره حسب آراء من حولك. . ٥

ــك أو . 6 ــاط قوت ــار نق ــى إظه ــط عل ــد فق ــم وال تعتم ــراء مخيلته ــم وإث ــاس وإلهامه ــف الن ــك تثقي ــل هدف اجع

ــل المــادي.  علــى الحصــول علــى المقاب
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٧. كيف أستطيع تطوير مهاراتي بعد التخرج من قسم التصميم الجرافيكي؟ 

التحق بدورات تدريبية مباشرة أو عبر اإلنترنت وتعلم التقنيات الجديدة التي ترافق التطور التكنولوجي. 	

احضــر المؤتمــرات واللقــاءات والمهرجانــات التــي تخــص مجــاالت التصميــم والفنــون ســواء داخــل المملكــة  	
العربيــة الســعودية أو خارجهــا. 

تعرف على جميع متاحف ومعارض المملكة العربية السعودية وقم بزيارتها.  	

اشــترك كعضــو فــي الجمعيــات والمجموعات والمؤسســات المهنيــة الخاصــة بالتصميم والعمــارة والفنون  	
كوســيلة للتواصــل وإيجــاد فــرص عمــل وتحديــث المهــارات وإنشــاء ورش العمــل لزيــادة الخبرة.

إذا كنت تحب التدريس فقم بطلب التعاون في الجامعات والمراكز األكاديمية.  	

كــن علــى اطــالع مســتمر علــى أحــدث البرامــج والتقنيــات وأســاليب التصميــم عــن طريــق متابعــة المواقــع  	
والحســابات المعنيــة بذلــك. 

تعرف على المصممين وكون عالقات جيدة معهم واحرص على اللقاءات والنقاشات المثمرة. 	

ال تتــرك التصميــم أبــًدا وتابــع العمــل حتــى وإن كان إلبــراز فكــرة مــا أو خــوض تحــدي أو االشــتراك بالمســابقات  	
لتطويــر مهاراتك باســتمرار.  

٨. ما بحث التخرج وما مشروع التخرج؟ 

بحــث مشــروع التخــرج هــو مقــرر نظــري يــدرس فــي المســتوى الســابع يقــوم فيــه الطالــب بإيجــاد مشــكلة تحتــاج 

إلــى حــل عــن طريــق التصميــم الجرافيكــي، فيقــوم ببلورتهــا وكتابتهــا فــي شــكل بحــث علمــي. 

مشــروع تخــرج التصميــم الجرافيكــي هــو مقــرر فــي المســتوى الثامــن واألخيــر، يقــوم خاللهــا الطالــب بتنفيــذ فكرة 

البحــث الــذي كتبــه فــي المســتوى الســابع وإخراجهــا فــي صــورة بصريــة حســب مــا اكتســبه مــن مهــارات وخبــرات 
طــوال ســنوات الدراســة. )للمزيــد راجــع تفاصيــل المقــرر فــي صفحــة ٧٠( 

 



اإلثنين ٣٠ جمادى األول، ١١:٠٠ صـ  

هذا الملف تفاعلي!
تساعد هذه البطاقة اإلرشادية في معرفة االيقونات التفاعلية في الدليل اإلرشادي

للعودة للدليل الرجاء الضغط على التفاحة في األعلى... 

https://www.adobe.com/sa_ar/creativecloud/plans.html
https://uqu.edu.sa/it/1075
https://www.youtube.com/watch?v=h7q3z5Hxd_4&list=PLvIemrJ6KmkuPdJRk0sBmdyIm9wARjMcH
https://www.youtube.com/watch?v=LEqgRPA0U3Y&list=PLg9ps5Gu0MiDSuyZDiQycCJdjTiWNPjxI
https://www.youtube.com/channel/UCFs0qrdpMzu5bepk_HtdKgg
https://youtu.be/rLj-Aasvb2E
https://www.youtube.com/watch?v=NMDvti3tEXg&list=PLHoKeP3s3W91cGi6lihJ74W2VfjHJl4sg
https://www.youtube.com/watch?v=StGAQEt078E&list=PLHoKeP3s3W92HTLX_mJeha4SnGdZ9E2VQ
https://stuquedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s441001643_st_uqu_edu_sa/ErFWiE_IxI9JrEYki5Ow29IBqTmj3NhdCZQ2tOFMGVoIrA?e=emZWHL
https://uqu.edu.sa/


شــكــًرا جــزيــًلــا
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