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التصميم واالنتاج الرقمي
Digital Design and Production
الخطة الدراسية 2018
برنامج الدراسة :دبلوم متوسط (سنتان)
عدد الساعات 72 :ساعة معتمدة
شروط القبول لبرنامج التصميم واالنتاج الرقمي:
علمي
صناعي
√

ادبي

فندقي

واالعمال الريادة

شرعي

اقتصاد منزلي

زراعي

√

√

√

√

√

√

تكنولوجيا
معلومات
√

الهدف العام للبرنامج :تخريج فنيين مهرة في مجال التصميم واالنتاج الرقمي على اختالف انواعه المقروء والمسموع والمرئي.
االهداف الخاصة للبرنامج:
 .1تهيئة طالب فلسطيني يسهم في نهضة مجتمعه ،ويسعى للمعرفة واإلبداع ،ويتفاعل بإيجابية مع متطلبات التطور
العلمي والتكنولوجي وقادر على المنافسة في المجاالت العلمية والعملية
 .2تزويد الطلبة بمهارات تتعلق بتصميم محتوى تعليمي رقمي وتطوير مناهج تعليمية وتدريبية رقمية تعزز من تفاعل
الطلبة مع المواد التعليمية المختلفة والتعامل مع التعليم اإللكتروني.
 .3ترجمة األفكار إلى مشاريع فنية متقنة عن طريق دمج المهارات الفنية واإلبداعية مع تطبيقات وتقنيات تصميم وانتاج
الوسائط المتعددة.
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 .4استخدام اإلنتاج الرقمي والوسائط المتعددة في نقل المعرفة بمختلف أنواعها وهيئاتها ،و تنمية القدرات اإلبداعية لدى
الطالب واكسابه مهارات تحليل مشاريع وسائط متعددة .
 .5استغالل المهارات الفنية والتقنية في إنتاج وتطوير الوسائل التعليمية.
 .6إنتاج أفالم وثائقية ودعايات من تصويره واخراجه.
 .7استخدام برامج متخصصة في تصميم الجرافيكس لتصميم المطبوعات وعلب التغليف.
 .8استخدام البرامج المتخصصة في تحرير ومعالجة الصوت والفيديو.
 .9تصميم اسطوانات وعروض تقديمية تفاعلية وغير تفاعلية.
 .11استخدام األدوات والبرامج المتخصصة في إنشاء عروض الرسوم المتحركة ثنائية وثالثية األبعاد.
 .11تخريج كفاءات متخصصة ومنافسة في مجال تصميم الوسائط المتعددة واالنتاج الرقمي و على دراية بالمهارات
التقنية والمهارات األخرى التي يطلبها أرباب العمل.
 .12تنمية قدرات الطالب على العمل الفردي والعمل الجماعي والمشاركة وتنمية روح المسؤولية  ،وذلك من خالل العمل
على مشروعات عملية جماعية والتدريب الميداني.

المخرجات التعليمية المنشودة من البرنامج:


تأهيل واعداد خريجين قادرين على تصميم وانتاج محتوى تعليمي رقمي وتطوير مناهج تعليمية وتدريبية رقمية تعزز
من تفاعل الطلبة مع المواد التعليمية المختلفة والتعامل مع التعليم اإللكتروني.



إدخال تقنيات الوسائط المتعددة واالنتاج الرقمي إلدارة العملية التعليمية ،والوصول إلى مستوى نوعي ٍ
عال في
ّ
الخطط الدراسية والمناهج والبرامج والنشاطات األكاديمية.



تزويد الطلبة بمهارات تتعلق بتصميم محتوى إعالني وأعالمي إلكتروني.



مهارات تصميم الوسائط المتعددة التفاعلية واأللعاب.



مهارات عملية في مجال انتاج الرسوم المتحركة ثنائية وثالثية البعد.



مهارات تصميم البوستر واللوغو والمواد الدعائية.
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فرص عمل الخريج:


العمل في شركات اإلنتاج السينمائي والفني وشركات الدعاية والمواقع اإلخبارية.



تصميم المؤثرات وانتاج العروض التلفازية الدعائية في القنوات الفضائية .



انتاج الوسائط المتعددة و الرسوم المتحركة.



العمل في اإلذاعات و المحطات التلفزيونية المحلية والعالمية .



العمل في دور الطباعة والنشر والكتب والمطابع والصحف وفي مجال التغليف والمطويات.



العمل في الشركات والمؤسسات المختصة بتصميم وانتاج الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي (ثنائي وثالثي
األبعاد)



العمل في مختبرات تكنولوجيا المعلومات لدى و ازرة التعليم.



العمل في دوائر وأقسام قواعد البيانات والمعلومات التابعة للو ازرات والدوائر الحكومية.



العمل في انشاء وادارة صفحات الويب ومواقع اإلنترنت ومنها مواقع التجارة اإللكترونية .



تصميم و إنتاج وسائط تعليمية للمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.



التصميم الفني للمناهج التعليمية في و ازرة التربية والتعليم والجامعات والمؤسسات التي تطور المناهج اإللكترونية.



في مجال التصوير.



العمل الحر من خالل االنترنت . Free Lancing
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الخطة الدراسية للبرنامج:
أوالً :متطلبات الكلية اإلجبارية ( )15ساعة معتمدة.
رقم المساق

)College Requirements (15 C.H

ساعة معتمدة
اسم المساق

Course

Credit
Hours

No.
D0110

اللغة العربية

3

D0111

مقدمة في استخدام الحاسوب

3

D0112

النشاط الرياضي

1

D0120

اللغة اإلنجليزية

3

D0121

ريادة األعمال

2

D0230

دراسات في الفكر اإلسالمي

3

ثانيا  :متطلبات القسم اإلجبارية 5( :ساعة معتمدة)
اسم المساق

رقم المساق
Course
No.
D1113
D6245

متطلب سابق

Course Name

Prerequisite

Arabic Language
Introduction to Computer Science
Physical Activity
English Language
Entrepreneurship
Studies in Islamic Thought

)Department Requirements (5 C.H

ساعة

ساعة

ساعة

متطلب سابق

معتمدة

نظري

عملي

Prerequisite

Course Name

C. H.
االحصاء التطبيقي
اخالقيات التصميم واالنتاج
الرقمي

3

2

1

-

2

2

-

-

Applied Statistics
Ethics of Digital Design and
Production
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Program Requirements (52 C.H)

Course Name

) ساعة معتمدة52 (  متطلبات التخصص:ثالثا

متطلب سابق

ساعة

ساعة

ساعة

Prerequisite

عملي

نظري

معتمدة

اسم المساق

رقم المساق
Course

C. H.

No.

Free Drawing

-

2

1

2

الرسم الحر

D6103

Design Principles

-

2

1

3

مبادئ التصميم

D6104

Graphic development

-

1

2

2

التطور الجرافيكي

D6105

Colors Theory

-

1

1

2

نظرية األلوان

D6106

Computer Illustration

-

2

1

2

الرسم التوضيحي بالحاسوب

D6107

-

1

2

2

مبادئ التسويق والترويج

D6110

D6104

2

1

2

معالجة الصور رقميا

D6111

-

3

1

3

التصوير الرقمي

D6112

Introduction to Animation

D6107

2

1

3

مقدمة الى الرسوم المتحركة

D6113

Field Training

D6112

2

1

2

التدريب الميداني

D6115

D6112

2

1

3

انتاج صحافة الهاتف

D6202

D6104

1

3

3

-

2

1

2

-

2

1

3

-

0

2

2

Principles of Marketing and
Promotion
Image Digital Processing
Digital Photography

Production of mobile phone
press
Analysis and design of
multimedia systems
Introduction to multimedia
programming
Writing texts for digital
production
Digital Media Production

المحمول
تحليل وتصميم نظم الوسائط

D6203

المتعددة
مقدمة في برمجة الوسائط

D6204

المتعددة
كتابة النصوص لإلنتاج

D6205

الرقمي
انتاج الميديا الرقمية

D6206
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Video recording and audio
editing
3D stereoscopic drawing
Printing and packaging
technology
graduation project
Stereoscopic drawing and
animation
Design web pages and
internet

)225( 97022220995 تلفون
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D6112

2

1

3

D6107

2

1

2

D6111

2

1

3

-

2

1

3

D6208

2

1

2

D6204

2

1

3

تصوير الفيديو ومونتاج

D6207

الصوت
الرسم التجسيمي ثالثي األبعاد

D6208

تكنولوجيا الطباعة والتغليف

D6209

مشروع التخرج

D6211

الرسم التجسيمي والصور

D6213

المتحركة
تصميم صفحات الويب
واالنترنت

D6214
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الخطة االسترشادية للبرنامج :
الفصل االول
الر

الساعات المعتمدة

نظري

عملي

رقم المساق

1

الرسم الحر

2

1

2

D6103

2

مقدمة في استخدام الحاسوب

3

2

1

D0111

3

اللغة العربية

3

3

1

D0110

4

مبادئ التصميم

3

1

2

D6104

5

التطوير الجرافيكي

2

2

1

D6105

6

نظرية األلوان

2

1

1

D6106

7

الرسم التوضيحي بالحاسوب

2

1

2

D6107

8

ريادة األعمال

2

1

1

D0121

المجموع

19

10

9

اسم المساق

قم

اسم المساق

الفصل الثاني
الر

الساعات المعتمدة

نظري

عملي

رقم المساق

1

اللغة اإلنجليزية

3

3

1

D0120

2

اإلحصاء التطبيقي

3

2

1

D1113

3

مبادىء التسويق والترويج

2

2

1

D6110

4

معالجة الصور رقميا

2

1

2

D6111

5

التصوير الرقمي

3

1

3

D6112

6

مقدمة الى الرسوم المتحركة

3

1

2

D6113

7

النشاط الرياضي

1

1

1

D0112

17

9

8

قم

المجموع
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الفصل الصيفي
الر

اسم المساق

قم
1

تدريب ميداني

الساعات المعتمدة
2

نظري
1

المجموع

2

اسم المساق

عملي
2

رقم المساق
D6115

الفصل الثالث
الر

الساعات المعتمدة

نظري

عملي

رقم المساق

2

2

1

D6245

3

3

1

D6203

2

1

2

D6204

4

كتابة النصوص لالنتاج الرقمي

3

1

2

D6205

5

انتاج الميديا الرقمية

2

2

1

D6206

6

تصوير الفيديو ومونتاج الصوت

3

1

2

D6207

7

رسم تجسيمي ثالثي األبعاد

2

1

2

D6208

المجموع

17

9

8

اسم المساق

قم
1
2
3

اخالقيات التصميم واالنتاج
الرقمي
تحليل وتصميم نظم الوسائط
المتعددة
مقدمة في برمجة الوسائط
المتعددة

الفصل الرابع
الر
قم
1

تكنولوجيا الطباعة والتغليف

الساعات المعتمدة

نظري

عملي

رقم المساق

3

1

2

D6209
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2

دراسات في الفكر االسالمي

3

3

1

D0230

3

مشروع التخرج

3

1

2

D6211

4

انتاج صحافة الهاتف المحمول

3

1

2

D6202

2

1

2

D6213

3

1

2

D6214

17

7

10

5
6

الرسم التجسيمي والصور
المتحركة
تصميم صفحات الويب
واإلنترنت
المجموع
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وصف المساقات:
أوالً :مساقات متطلبات الكلية اإلجبارية ( )15ساعة معتمدة
 -1اللغة العربية ( 3ساعات معتمدة) ()D0110
يتناول الطالب طرق تنمية األلفاظ والمعاجم واألخطاء الشائعة واإلمالء والترقيم ووحدة التذوق الجمالي وتشمل :دراسة سورة
العلق ومعلقة أمرؤي القيس وروائية أبي التمام وقارئة الفنجان لنزار قباني ،وفن القصة وفن السيرة ووحدة االستطالع الثقافي
وتشمل :موسيقى الشعر الحر واللغة العربية والحضارة الحديثة والقضية العربية ومشكلة الخط العربي ووحدة األداء الوظيفي

وتشمل :القراءات بأنواعها والتعبير كتابة التقارير الفنية باللغة العربية.
 -2اللغة اإلنجليزية ( 3ساعات معتمدة) ()D0120
يهدف الى تطوير المهارات االساسية األربعة لدى الطالب وهي :الكتابة والقراءة واالستيعاب واللفظ الصحيح والمحادثة ،وكذلك

تطوير قواعد اللغة األساسية والتي تشمل األفعال والكالم المباشر وحروف الجر والجملة الشرطية كما يهدف الى إمداد الطالب
بالكلمات والمصطلحات االنجليزية التي تتعلق بحياة الطالب اليومية والعملية ،وكتابة التقارير الفنية باللغة االنجليزية.
 -3دراسات في الفكر اإلسالمي ( 3ساعات ) ()D0230
يقدم المساق تعريفا بالفكر اإلسالمي وأسسه وخصائصه وحملة الفكر االسالمي ومصادر الفكر اإلسالمي ،والعقيدة والعبادات،
واألخالق والنظم اإلسالمية ،والحضارة العربية واإلسالمية  -منجزاتها وجوانب حضارتها إضافة الى مناقشة بعض القضايا
المعاصرة على ضوء الفكر اإلسالمي.
 -4مقدمة في استخدام الحاسوب ( 3ساعات معتمدة) ()D0111
يتعرف الطالب على المكونات المادية للحاسوب وتمكين الطالب من تشغيل الحاسوب وبرمجياته واستخدام هذه البرمجيات في
معالجة النصوص وبناء البيانات المجدولة وتصميم قواعد البيانات والعروض التقدمية .يبدأ المساق بالتعريف بالحاسوب
وأهميته ويتناول أهم المعدات المستخدمة لإلدخال واإلخراج والمعالجة والتخزين كما يتناول العالقة بين تكنولوجيا المعلومات
والمجتمع والمشكالت المقترنة باستعمال الحاسوب والتدابير الوقائية عند استخدامه وتوخي سرية المعلومات وأمنها كما سيتم

التعرف على مسائل الخصوصية المقترنة باستعمال الحاسوب والتعرف الى فيروسات الحاسوب وكيفية الوقاية منها وتأمين
البرامج والبيانات وعرض مفاهيم قضايا وأخالقيات الحاسوب .ثم يستعرض المساق البرمجيات العامة وتطبيقاتها إذ يبين كيفية
تشغيل الحاسوب عن طريق نظام التشغيل ويعرف بنظام التشغيل اكس بي  Windows XPثم يتناول كيفية إنشاء وتحرير

نصوص بأشكال مختلفة عن طريق معالج النصوص  Word 2007وكيفية إنشاء الجداول االلكترونية وعمل الرسوم البيانية
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باستخدام نظام  2007 excelويقدم كيفية تشغيل وانشاء شرائح العرض التقديمية بما فيها النصوص والرسومات والصور
باستخدام نظام .2007 PowerPoint
 -5النشاط الرياضي ( 1ساعة معتمدة) ()D0112
يتناول هذا المساق دراسة مفهوم التربية الرياضية وأهدافها وعالقاتها بالتربية العامة ،وتعريف ألهم المهارات والمبادئ األساسية
لبعض األلعاب الجماعية والفردية مع قوانين هذه األلعاب ،واجراء مباريات ونشاطات داخلية وخارجية ،والتدريب على تحكيم
المباريات والنشاطات والتعرف على بعض إصابات المالعب التي تصيب الالعب داخل وخارج الملعب ،ومعرفة أسبابها

وأعراضها وطرق إسعافها ،ويتناول هذا المساق أيضا بعض مسابقات ألعاب القوى وكيفية تنظيم بعض طرق الدورات الرياضة.
 -6ريادة األعمال ( 2ساعة معتمدة)() D0121
يادية والى تهيئة الشباب على المستوى العلمي ليس فقط ليتمكنوا من إنشاء مشاريعهم الخاصة
يهدف الى تطوير المهارات الر ّ
ٍ
بشكل منت ٍج في مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم .وبذلك يكون هدف البرنامج اإلجمالي على
في المستقبل بل كذلك ليعملوا
مؤسساتية في فلسطين .كما يهدف إلى توعية الطالّب بشأن مؤسسات
المستوى األوسع هو المساهمة في استحداث ثقافة ّ
اإليجابية حيال مؤسسات األعمال والعمل
األعمال والعمل للحساب الخاص العتماده كخيار وظيفي مستقبلي وتطوير المواقف
ّ

مؤسسة ناجحة
التمرس في الصفات المطلوبة والتحديات التي قد تتم مواجهتها لدى إنشاء ّ
للحساب الخاص وتوفير المعرفة و ّ
المؤسسات الصغيرة وتطوير المهارات والميزات الريادية لدى الشابات والشباب واعدادهم للعمل بشكل
وتشغيلها وبنوع خاص
ّ
منتج سواء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو في الوظيفة.

ثانيا :متطلبات القسم وعددها ( )5ساعات معتمدة
 .1اإلحصاء التطبيقي ( 3ساعات معتمدة) ()D0113

يتناول هذا المساق المفاهيم والمقاييس اإلحصائية واالحتمالية وتطبيقاتها ومهارات التعامل معها؛ حيث يتناول المساق ماهية
علم اإلحصاء وجمع البيانات وعرضها وتصميم االستمارات اإلحصائية وحساب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت

ودراسة المنحنى الطبيعي وتطبيقاتها وايجاد معامالت االرتباط ومعادلة االنحدار وحساب األرقام القياسية لألسعار والكميات
واختبار صحتها وتحديد أنواع االحتماالت وحسابها وتطبيق التوزيعات االحتمالية المتصلة في حل المسائل اإلحصائية واختبار
الفرضيات واستخدام برنامج  Excelوبرنامج  SPSSلغايات إحصائية.
 .2اخالقيات التصميم واالنتاج الرقمي  (2) :ساعات معتمدة)(D6245
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يتناول هذا المساق االخالقيات الرقمية والتي البد اخذها بعين االعتبار في ظل سيادة العصر الرقمي ،من اجل حل وتفادي
االشكاليات االخالقية الناشئة ،وايضا ضرورة التفكير في في ابعد الحقائق والنظريات ذات الصله بالمعايير الحالية لتشكيل
الوعي االخالقي والذي يؤمد على ضرورة نشر ثقافة المعلومات واخالقياتها،
ويقدم هذا المساق ايضا تعريفا بأخالقيات المهنة والسلوك الوظيفي وأخالقيات المهنة الحميدة التي يجب أن يتحلى بها

الموظف ،كما وتعرف الطالب بالسلوكيات الغير حميدة واالنحرافات الوظيفية ،كما ويتم التطرق إلى الصفات الشخصية

وا لقدرات والمهارات الفنية التي يجب أن تتوفر في خريج هذا التخصص وأهمية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة
بالزبائن والمجتمع ،وكيفية التعامل مع ضغوط العمل ،وفي نهاية المساق ستتم معالجة بعض القضايا األخالقية من خالل
التطبيقات العملية.
ثالثا :مساقات متطلبات التخصص االجبارية ( )52ساعة معتمدة
 -1الرسم الحر ( 2ساعة معتمدة ) ()D6103
يهدف المساق إلىى محاكىاة وتقليىد الواقىع المرئىي وذلىك عىن طريىق تىدريب العىين علىى المسىافات والنسىب ،وتعلىم الطالىب مهىارات
اسىىتخدام التحليىىل وأقىىالم الرصىىاص .كمىىا يهىىدف إلىىى تنميىىة قدرتىىه علىىى التعىىرف والتخيىىل ،تنميىىة الىىذوق السىىليم لديىىه ،تنميىىة قىىدره
الطالب على إدراك النسب ،تنمية القدرة عند الطالب على التعبير على أفكاره وخيالة ،التعرف على النسب المنظورية ،واستخدام
أقىىالم الرصىىاص واألل ىوان الخشىىبية و الفحىىم النبىىاتي ،التظليىىل بوجىىود مصىىدر ضىىوئي والتىىدريب علىىى اسىىتخدام أدوات مختلفىىة فىىي
تجسيد األشكال والتدرج في الظالل.
 -2مبادئ التصميم ( 3ساعات معتمدة) ()D6104
مىىادة نظريىىة و عمليىىة تهىىدف إلىىى تعريىىف الطالىىب إلىىى أسىىس التصىىميم تعريفىىه ،عناصىره ،واألطىىر العامىىة والخاصىىة التىىي يىىتم مىىن
خاللها إيجاد التكوين الفني الفراغي التصىويري أو الجرافيكىي ،باالعتمىاد علىى نظريىات اإلدراك البصىري ،و تتعىرض لنظريىات و
تطبيقات التصميم من خالل تمارين ثنائية األبعاد  ،و تشمل :التوازن ،والنسبة والتناسب ،و اإليقاع ،والوحدة الزخرفيىة  .ويتىدرب
علىىى كيفيىىة اسىىتعمالها قاعىىدة لإلبىىداع فىىي الفنىىون البصىرية ،والتىىدريب علىىى إيجىىاد الحلىىول التصىىميمية للعمىىل الفنىىي ،وتحقيىىق القىىيم
الجمالية والتشكيلية في التصميم .ويتم ذلك بالطرائق التقليدية من خالل المعرفة النظرية والعملية باستخدام تمارين متعددة تغطىي
النواحي المختلفة من قواعد التصميم.
 -3التطور الجرافيكي ( 2ساعة معتمدة ) ()D6105
يه ىىدف ه ىىذا التخص ىىص إل ىىى تعري ىىف الطال ىىب عل ىىى ماهي ىىة ف ىىن الجى ىرافكس ،تقني ىىات ف ىىن الجى ىرافكس و األدوات المس ىىتخدمة في ىىه،
باإلضافة إلى تعريف الطالب على أسس بنىاء و عىرض و أهميىة العلىم المرئىي كقاعىدة فىي نجىاح العمىل و التصىميم و ذلىك مىن
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خالل الكمبيوتر ،و توضيح عالقة الخيال بالجرافكس من خالل عرض أحدث الوسائل المستخدمة فىي العصىر الحىالي ،ود ارسىة
مراحل وتاريخ تطور الفن الجرافيكي من عصور ما قبل التىاريخ إلىى العصىر الحىديث مىع التعىرف علىى أحىدث مىدارس التصىميم
الجرافيكي الحديث.
 -4نظرية األلوان ( 2ساعة معتمدة) ()D6106
يهدف هىذا المسىاق إلىى التعريىف بمعنىى اللىون و دالالتىه التاريخيىة و االجتماعيىة و السىيكولوجية ،ويسىعى هىذا المقىرر إلىى بيىان
أهمية اللون كعنصر مهم من عناصىر التصىميم فىي بنىاء العمىل الفنىي وفىي الرؤيىة البصىرية للبيئىة الجماليىة المحيطىة  .و د ارسىة
طبيعىىة و خصىىائص اللىىون و مكوناتىىه فيزيائيىىا و كيميائيىىا  .و تتنىىاول ه ىىذه المىىادة نظريىىات األل ىوان عن ىىد فن ىىاني الم ىىدارس الفني ىىة
المختلفىىة ،ود ارسىىة شىىاملة لماهيىىة اللىىون ،وتبىىاين األلىوان  ،وتصىىنيف األلىوان  :أقسىىامها ومجموعاتهىىا ،وديناميكيىىة اللىىون والعالقىىات
اللونية واألسس النفسية والوظيفية لها وتأثير اللون في عين المشاهد وتطبيقات عمليىة بىاأللوان لتكوينىات مختلفىة  :بعىدين وثالثىة
أبعىاد  ،ومىزج األلىوان ،خلىيط الضىىوء ،تىداخل األلىوان وتفاعلهىا ،اللىىون فىي الفنىون الجميلىة ،المنظىىور اللىوني .مىن خىالل تطبيقىىات
عملية تسهم في استخدام اللون في أعمال التصميم المختلفة .
 -5الرسم التوضيحي بالحاسوب ( 2ساعة معتمدة) ()D6107
يهىدف هىذا المسىاق إلىى التعريىف بالرسىوم المتجهىة ) ،(Vector graphicsالتمييىز بىين الرسىوم النقطيىة والمتجهىة (Vector
)graphics & Bitmap graphicsمىىن حيىىث جىىودة الصىىورة والحجىىم والوضىىوح ،و شىىرح أساسىىيات و قواعىىد الرسىىم وتحريىىر
النص ى ىىوص و نظ ى ىىام اإلح ى ىىداثيات ،و اس ى ىىتخدام البرمجي ى ىىات المعاصى ى ىرة ف ى ىىي الرس ى ىىم الحاس ى ىىوبي والتركي ى ىىز عل ى ىىى بى ى ىرامج الرس ى ىىوم
المتجهة )  )Vectorsمثىل، , Macromedia Freehand, Macromedia Flash Adobe Illustrator, Corel Draw:
معالجة الرسوم المتجهة و تحريرها مثل :تغيير حجم ولون وموقع الصورة المتجهة  ،دون أن تتأثر جودة التفاصيل أو الوضوح.
 -6مبادىء التسويق والترويج ( 2ساعة معتمدة) ()D6110
يتنىىاول هىىذا المسىىاق :عمليىىة التسىىويق  .كمىىا يوضىىح مفهومهىىا  ،وكيىىف ظهىىرت  .ويركىىز علىىى الم ىزيج التسىىويقي ،ومكوناتىىه ،و
اإلع ىىالن بش ىىكل خ ىىاص ،حي ىىث يتط ىىرق إل ىىى :مفه ىىوم اإلع ىىالن وأهميت ىىه  ،ووظ ىىائف اإلع ىىالن ،والس ىىلوك االس ىىتهالكي،و تص ىىميم
اإلعالن ،والجوانب الفنية لإلعالن .و يركز أيضا على مفهوم العولمة وأساسيات التسويق اإللكتروني.
 -7معالجة الصور رقمياً ( 2ساعة معتمدة) ()D6111
هذا المساق هو مساق تطبيقي عملي حيث يتناول التعريف بالطرائق اإلبداعية لمعالجىة الصىور الرقميىة  ،إنتىاج الصىورة الرقميىة
و توظيفهىا فىي المجىاالت المختلفىة  ،معالجىة الصىور الرقميىة النقطيىة ) (Bitmap Graphicsبىأكثر مىن طريقىة والتركيىز علىى
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الطرائق اإلبداعية في المعالجة الرقمية مستخدما أحدث البرامج المتوافرة في معالجة الصور رقميا وبخاصىة برنىامج الفوتوشىوب
) ،(Photoshopو استخدام جميع أدوات وامكانيات برنامج الفوتوشوب والبرامج المشابهة ؛ بهدف إنتاج التصاميم المختلفة.
 -8التصوير الرقمي ( 3ساعات معتمدة) ()D6112
في هذا المساق يدرس الطالب قواعد وأسس التصوير الرقمي  ،واإللمام بقواعد ومبادئ الصور الثابتة وفن حرفة اإلخراج الرقمي
ليصىىبح الىىدارس مىىؤهال للتعامىىل مىىع اللغىىة التلفزيونيىىة ولغىىة الصىىورة الثابتىىة بشىىكل أكىىاديمي وعلمىىي سىىليم ويجيىىد ايضىىا التعامىىل مىىع
الكاميرات وأجزائها وأنواع العدسات ،و معدات األستوديو بشكل فني ،ويتضمن هذا المقرر تدريبات عملية على التصوير الثابىت
للنهوض بسوق العمل اإلعالمي الفلسطيني واتقان اللغة العالمية المشتركة بين شعوب العالم وهي لغة الصورة.
 -9مقدمة الى الرسوم المتحركة ( 3ساعات معتمدة) ()D6113
هذا المساق يعتبر مقدمة في صناعة أفالم الرسوم المتحركة الرقمية ،حيىث يعىرف بالمبىادئ واألساسىيات التقليديىة إلنتىاج الرسىوم
المتحرك ىىة ،والمكون ىىات الرئيس ىىية لف ىىيلم الرس ىىوم المتحرك ىىة ،وبن ىىاء المش ىىاهد ،وم ارح ىىل إنتاجه ىىا (تص ىىميم الشخص ىىيات ،اإلخى ىراج ،
وغيرهىىا . )...ويتنىىاول المسىىاق برنىىامج تطبيقىىي إلنتىىاج الرسىىوم ثنائيىىة األبعىىاد  ،مثىىل  :الفىىالى  .كمىىا يركىىز المسىىاق علىىى الرسىىوم
المستخدمة للويب.
-10

التدريب الميداني ( 2ساعة معتمدة) ()D6115

ف ىىي ه ىىذا المس ىىاق ي ىىداوم الطال ىىب ف ىىي المؤسس ىىات المختلف ىىة الت ىىي تتعل ىىق بمج ىىال تخصص ىىه وعمل ىىه المس ىىتقبلي مث ىىل  :المط ىىابع ،
اإلذاعىىات ،شىىركات التصىىميم الدعايىىة واإلعىىالن ،الصىىحف وغيرهىىا  .يطبىىق الطالىىب خاللهىىا جميىىع مىىا تعلمىىه وأتقنىىه مىىن مهىىارات
خاصة في مجال الجرافيكس والوسائط المتعددة  .كما ويهدف هذا المتطلب إلى وضع الطالب في مجال العمل الحقيقىي ويسىهل
عملية انخراطه في سىوق العمىل فىي المسىتقبل ويعىزز ثقتىه بنفسىه وقدرتىه علىى التىواص  .يسىتطيع أيضىا تحديىد وتحليىل المشىاكل
التي تواجه سوق العمل والتي من الممكن أن يستخدم مهاراته وطاقاته اإلبداعية وتوظيفها بشكل فعال لحل مثل هذه المشاكل.
-11

انتاج صحافة الهاتف المحمول ( 3ساعات معتمدة) ()D6202

دراسة و تطوير وتحليل المحتوى الذي يصلح للنشر بالهواتف النقالة وجميع وسائل التواصل االجتماعي ،بدءا بالبحث عن
المعلومة والتحقق من صحتها وانتاجها ونشرها (التصوير والتسجيل والمونتاج والبث المباشر(.
-12

تحليل وتصميم نظم الوسائط المتعددة ( 3ساعات معتمدة) ()D6203
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يهدف هذا المساق إلى التعريف بالمفاهيم األساسية والمهارات الالزمة لتحليل المتطلبات ،تخطيط ،تصميم و بناء ،اختبار ،ادارة
المخىىاطر ،وصىىيانة انظمىىة الوسىىائط المتعىىددة ،باسىىتخدام احىىدث األسىىاليب فىىي نمذجىىة وتحليىىل وتصىىميم وبنىىاء تطبيقىىات البرمجيىىة
المتخصصة في مجال الوسائط المتعددة والتي تساعد في حل المشىاكل التىي تواجىه المؤسسىات العامىة والخاصىة والمشىاكل التىي
تواجه المجتمع.
-13

مقدمة في برمجة الوسائط ( 2ساعة معتمدة) ()D6204

في ظل االهتمام المتزايد الستخدام البرمجة في إنتاج الوسائط المتعددة  ,يزداد االهتمام باستخدام برمجة ) ) Action Script
فىىي إنتىىاج مشىىاريع الوسىىائط المتعىىددة  ،ويىىتم التركيىىز علىىى الجوانىىب التىىي تخىىدم اسىىتخدام البرمجىىة فىىي إنتىىاج التطبيقىىات التفاعليىىة
وتطىىوير مواقىىع االنترنىىت  .وهىىذا المسىىاق يهىىدف إلىىى تعلىىيم الطالىىب مبىادئ برمجىىة الحاسىىوب علىىى ب ىرامج إنتىىاج مشىىاريع الوسىىائط
المتعددة .باإلضافة الى تعريف الطالب على قواعد البيانات واستخدامها في مشروع الوسائط.
-14

كتابة النصوص لالنتاج الرقمي ( 2ساعة معتمدة) ()D6205

يتنىىاول هىىذا المسىىاق كتابىىة السىىيناريو و البيىىان الصىىحفي ،كتابىىة النش ىرات والمطبوعىىات والمطويىىات والملصىىقات وأسىىلوب صىىياغة
الم ارسىىالت .كم ىىا يتن ىىاول كتابىىة مى ىواد العالق ىىات العام ىىة به ىىدف نش ىىرها عب ىىر االنترن ىىت.ويهتم المس ىىاق بإعالن ىىات الخ ىىدمات العام ىىة
( )Public Service Advertisingكتابتها واخراجها.
يتناول المساق فن الكتابة األخبار لإلذاعة واعداد التقارير والقصص اإلذاعية ،التحقيقىات ،المقىابالت ،يركىز المسىاق علىى انتىاج
مواد إذاعية ونشرها باستخدام اإلعالم الرقمي.
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انتاج الميديا الرقمية ( 2ساعات معتمدة) ()D6206

هىىذا المسىىاق هىىو مسىىاق تطبيقىىي عملىىي حيىىث يتنىىاول التعىىرف علىىى تصىىميم المشىىاهد والموقىىع ،وانتىىاج المىىؤثرات البصىرية الرقميىىة،
وتصميم الفواصل الدعائية واإلعالنية وعروض الفيىديو باسىتخدام برنىامج مثىل ( ،)Adobe Aftereffects CS3والتعىرف علىى
أساسىيات الجرافيىك )  ، ( Motion Graphicsوالتعامىل مىع مىؤثرات الفيىديو والخىدع السىينمائية ،ويهىتم بد ارسىة وتحليىل القىيم
الجمالية والتعبيرية في ديكور المشهد التلفزيوني ,من حيث التعبير والتصميم ,و ودارسة مدى تأثيرها على المشاهد من خالل مىا
قىىدم لىىه مىىن بىىر ارمىىج أو أفاللىىم أو مسلسىىالت... ...وغيرهىىا مىىن م ىواد تلفزيونيىىة ,والسىىيما مىىن الجانىىب الفنىىي الخىىاص بالىىديكور
التلفزيوني.
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تصوير الفيديو ومونتاج الصوت ( 3ساعات معتمدة) ()D6207

بسم هللا الرحمن الرحيم
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يتنىىاول هىىذا المسىىاق عمليىىات المعرفىىة المعمقىىة بالتقنيىىات األساسىىية إلنتىىاج الفيىىديو الرقمىىي كاألساسىىيات التقنيىىة لاللتقىىاط ،أن ىواع
اللقطىىات وأشىىكالها واسىىتعماالتها ،و فهىىم قواعىىد تصىىوير الفيىىديو  ،أن ىواع اللقطىىات ،اسىىتخداماتها ،تصىىوير المقىىابالت ،كيفيىىة بنىىاء
المشاهد ،قواعد المونتاج وتركيىب اللقطىات ،واالنتقىال فىي الزمىان والمكىان ،.و عمليىات التحريىر المختلفىة مىن اقتصىاص واضىافة
مقاطع ،وعمليات التقليم واضافة المؤثرات داخل الفيديو وبين المقاطع .كما يىتم التعىرف علىى إدراج العنىاوين مىع الفيىديو وتعىديل
العناوين وعمليات اإلخراج وتصدير األفالم باستخدام برامج تحرير الفيديو ،وأشهرها :برنامج ).)Premiere
يهدف هذا المساق الى دراسة الصوت من حيث تعريفه و طبيعته و خصائصه و كىذلك الصىوت التنىاظري و الصىوت الرقمىي ،
و يشىىمل أيضىىا التعىىرف علىىى كىىروت الصىىوت المسىىتخدمة فىىي عىىرض و تسىىجيل الصىىوت فىىي النظىىام الرقمىىي  ،و يشىىمل أيضىىا
التعرف على استوديوهات تسجيل الصوت و كيفية عزلها و أنواع المايكات و السماعات و الوصىالت و تصىنيفاتها المختلفىة .و
القسىىم العملىىي فإنىىه يىىدرس اسىىتخدام ب ىرامج تحريىىر الصىىوت الرقمىىي و علىىى األخىىص برنىىامج ( ،)Adobe Auditionو يىىدرس
الطالىىب اسىىتخدام البرنىىامج فىىي واجهىىة التحريىىر EditViewبحيىىث يىىدرس تحريىىر الملفىىات الصىىوتية و قىىص أجىزاء منهىىا و مىىن ثىىم
إضافة بعض المؤثرات الصوتية مثل صدى الصوت و التكرار  ،و كذلك طريقة إزالة الضوضاء من الملفات الصوتية ،و كذلك
يىدرس واجهىة المسىارات المتعىددة ) (Multi-trackو ذلىك إلنتىاج مشىاريع صىوت كاملىة مىن خىالل دمىج عىدة أصىوات و إضىافة
مؤثرات مختلفة .يهدف أيضا إلى التعرف على أنواع ملفات الفيديو ،وكيفية التعامل معها..
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الرسم التجسيمي ثالثي األبعاد ( 2ساعة معتمدة) ()D6208

يعرف الطلبة في هذا المساق على طريقة اسىتخدام بىرامج الرسىم الثالثىي األبعىاد مثىل  :برنىامج ( )3D STUIDO MAXوالىذي
ّ
يتخصص في مجال إنتاج المشاهد الثالثية األبعاد الثابت منها و المتحرك  .وفي البداية يتعرف الطلبة على طرائق عديدة لرسم

و تجسيم عناصر المشهد  ،ومن ثم إضافة الخامات واإلضاءة لها.
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تكنولوجيا الطباعة والتغليف ( 3ساعات معتمدة) ()D6209

تتنىىاول موضىىوعات الطباعىىة تاريخهىىا ،وم ارحىىل تطورهىىا عبىىر العصىىور والتقنيىىات المختلفىىة األوفسىىت ، ،والطباعىىة الح ارريىىة علىىى
القماى والمعادن الصلبة وغيرها مع التركيز على طباعة األوفست والتقنيات والخامات ومراحل العمل .و مقارنة تقنيات الطباعة
مختلفة األلوان ،وأنواع الورق والكرتون األحجام المتعارف عليها وعمىل الشتصىات وغيرهىا .كىذلك التعىرف إلىى تقنيىة فىرز األلىوان
وعمىىل البليتىىات ،واألفىىالم وتجهيىىز العمىىل الفنىىي للطباعىىة .باإلضىىافة إلىىى التعىىرف علىىى مفهىىوم التغليىىف ومراحلىىه ,والمىواد الالزمىىة
لذلك ويفرق بينها  ,مما يمكن الطالب من االتصال مع الصناعة والقيام بمهام مشتركة ومميزة مع قطاعات أخرى.
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مشروع التخرج ( 3ساعات معتمدة) ()D6211
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يعتبر المساق خالصة ما تعلمه الطالب خالل الفصول الدراسية السابقة ،من مساقات تضعه على بداية الطريق في عالم
الوسائط المتعددة .كما يركز على تدعيم العالقة بين المواد الدراسية  :نظرية وعملية وبين البرامج التطبيقية التي تعلمها من
جهة ،وبين الواقع و االحتياجات ،و ظروف العمل المحيطة به بعد التخرج مع كيفية التعامل مع المشكالت ،و طرائق تحليلها،
و تقديمها من جهة أخرى  .كل ذلك يتم من خالل طرح مشروع يساهم في حل مشكلة قائمة ،أو يسد عج از ملحوظا ،يستخدم
فيه الطالب بعض برامج التصميم الالزمة مثلFront Page ,Adobe PhotoShop , Macro media Flash , ( :
)Sound Forg Macro media Director , Adobe Premiere , Macro media Flashليدعم برنامجه بشرح و ٍ
اف
عنه ،و عن طرائق التحليل ،و التصميم المتبعة و أسباب اختياره لتلك البرامج ،و تفضيلها على غيرها
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الرسم التجسيمي والصور المتحركة ( 2ساعة معتمدة) ()D6213

يهدف هذا المساق إلى تكملة ما تعرف عليه الطلبة في المتطلب السابق مساق الرسم التجسيمي ثالثي األبعاد من رسىم وتجسىيم
المشاهد ثالثية األبعاد الثابتة  .فهنا سيتعرف على تحريك المشاهد بطرائق مختلفة مع إضافة التأثيرات المختلفة على األلىوان أو
الحركة  ،باإلضافة إلى مقدمة عن تحريك الشخصيات.
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تصميم صفحات الويب واالنترنت ( 3ساعات معتمدة) ()D6214

يشمل هذا المساق تعريف الطالب بالمهارات االساسية والمبادئ التي تمكنه من انشاء مواقع الويىب  Web siteالمىؤثرة و انشىاء
المواقىع التفاعليىة  interactiveعلىى األنترنىت باسىتخدام االدوات االساسىية الالزمىة إلنشىاء صىفحات  Web pagesمثىل لغىة
ترميىز النصىوص المتشىعبة  htmlو احىدى لغىات البرمجىة الحديثىة ال  PHPوالبىرامج التطبيقيىة المسىاعدة مثىل Dream
 Weaversو  Front pageحيىث يىتم التركيىز علىى إدراج الجىداول والرسىوم والنمىاذج واإلطىارات والوسىائط المتعىددة والتىأثيرات
الحيويىىة فىىي صىىفحة الويىىب .وااللمىىام بطىىرق نشىىر المواقىىع .و تعلىىيم الطالىىب المهىىارات الالزمىىة لل ىربط بىىين الموقىىع التفىىاعلي
interactive siteو قاعىىدة البيانىىات  Databaseالمصىىممة بأحىىد انظمىىة ادارة قواعىىد البيانىىات المتىىوفرة مثىىل او اركىىل او
 .MySQLيىىتم تطبيىىق المهىىارات خىىالل الفصىىل علىىى مشىىروع متكامىىل توظىىف فيىىه جميىىع االدوات السىىابقة إضىىافة الىىى الخب ىرات
المكتسبة في المقررات التدريبية ذات الصلة لبناء مواقع االنترنت.

