
 

 التصميم الجرافيكي 

 نوع المتطلب  الساعات المعتمدة 

   جامعة دار الكلمةمتطلبات  25

 متطلبات الدائرة  21

 متطلبات التخصص المنفرد  48

 متطلبات المسار  15

 مساقات حرة  15

 المجموع 124

 

 ساعة معتمدة  25:  جامعة دار الكلمةبات لمتط

 ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق 

ARAB 1311 "3  لغة عربية "كتابة إبداعية 

ENGL1311 3  "كتابة إبداعية" لغة انكليزية 

PHIL 2311 3 مقدمة في المنطق 

CULS 2311 3 رية معاصرةقضايا فك 

THEA 2211  2 تذوق مسرحي 

FILM 1211  2 تذوق سينمائي 

MUSI  2211   2 تذوق موسيقي 

ARTS 1211   2 تذوق فني 

LIBR 1211  2 البحث العلمي والمهارات المكتبيه 

HIST 1311 3 تاريخ فلسطين الحديث 

 25 المجموع

 

ساعة معتمدة  21متطلبات الدائرة:   

Code عة معتمدةسا اسم المساق  

PHOT 1311   تصوير  فوتغرافي   -Still photography 3 

GRDE 1311 3 مقدمة في التصميم الجرافيكي الرقمي 

ANTH 3311 3 االنثروبولوجيا المرئية في فلسطين 

PHIL 3311  3 مدخل الى فلسفة علم الجمال 



 

PSYC 1311 3  علم السلوكعلم النفس و 

ANTH 4311 3  ألديانانثروبولوجيا ا 

MKET 3311 3 مدخل في التسويق 

 21 المجموع

 

ساعة معتمدة  48: متطلبات التخصص المنفرد  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمدة، وهنالك ثالث مسارات حاليا في برنامج التصميم الجرافيكي،  ساعة مع 15 :مساقات المسارات 

 كالتالي: 

 رقم المساق  اسم المساق ساعة معتمدة

 ARTS 2321 مبادئ االلوان والتصميم  3

 ARTS 1321  مقدمة في الرسم 3

الطباعة و تقنيات مقدمة في الحفر  3  ARTS 1322 

جرافيكيتاريخ التصميم ال 3  GRDS 2311 

 GRDS 2313  الطباعة 3

 I GRDS 2312استوديو الرسم الجرافيكي  3

 II GRDS 2321 الجرافيكي استوديو الرسم 3

3 III استوديو الرسم الجرافيكي    GRDS 4312 

 GRDS 3311 التصميم ثالثي األبعاد 3

 GRDS 2322 التصميم والتغليفمقدمة في  3

 NMDS 2321 حات االلكترونية مقدمة في تصميم الصف 3

 MKET 3313  سلوك المستهلك والتأثيرات الثقافية 3

 MKET 3322 االتصاالت التسويقية المتكاملة 3

 ARTS 3321 التشريح والحركة    3

 GRDS4311 التدريب الميداني  3

 GRDS 4322   مشروع التخرج 3

 المجموع 48



 

 الطباعه من اجل التصميم الجرافيكي  .1

 رقم المساق  اسم المساق ساعة معتمدة

 PRNT 2321 تاريخ الطباعة  2

 PRNT 3311 مقدمة لتكنولوجيا الطباعة 4

المبادئ األساسية لمراقبة الجودة ، والتجليد  3

 والتفنيش 

PRNT 3321 

 PRNT 4311 بع والصيانةامشاكل المط 3

 PRNT 4321 طباعة المواد الخام والمواد االستهالكية  3

 الوسائط الرقمية المتعددة و تصميم المواقع اإللكترونية  .2

 رقم المساق  اسم المساق ساعة معتمدة

 NMART 2321 تصميم المواقع اإللكترونية 3

 NMART 3311 مقدمة أللعاب الفيديو  3

 NMART 3321  الموسيقى و الصوت و الفيديو 3

 NMART4311 التصميم بالوسائط المتكاملة 3

 NMART 4321 تطبيقات متعددة المنصات  3

 تصميم التعبئة والتغليف    .3

 رقم المساق  اسم المساق ساعة معتمدة

 PKGD 2321 بنيوية التعبئة والتغليف 3

 PKGD3311 جرافيك التعبئة والتغليف  3

 PKGD3321 تكنولوجيا التعبئة والتغليف : مواد ووسائل 3

 PKGD4311 ستوديو التصميم األول: تصميم التعبئة والتغليف  3

ستوديو التصميم الثاني : تصميم التعبئة   3

 والتغليف

PKGD4321 

 

 

 

 

 



 

 ساعة معتمدة  15 :المساقات الحرة 

مسارات األخرى في الدائرة أو من أي من  صصات و/أو الأي مساق موجود في اي من البرامج و/أو التخ

   :او مساقات متخصصه وهي دوائر دار الكلمة الجامعية األخرى

 رقم المساق  اسم المساق ساعة معتمدة

3 Advertising COMM 3311 

3 Strategic Marketing & Branding MKET 3313 

3 E-Marketing MKET 4323 

3 Commercial Illustration ARTS 4321 

3 Theoretical foundations in media studies COMM 3321 

 

 

 


