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 كلية التربية

 قسم التربية الفنية

 

 مختصر توصيف 
ترف 210 عضو هيئة التدريس المكلف د. تهاني بنت محمد بن ناصر العريفي.  رقم المقرر ورمزه 

Talarifi.ksu.edu.sa اسم المقرر رسوم الحاسب البربد االلكتروني 

 ص 11بإذن هللا يوم السبت من الساعة 

م3 حتى  

 عدد الساعات المعتمدة 2 الساعات المكتبية

213 م3م إلى  12األربعاء: رقم المكتب   موعد المحاضرة 

 

يف  يهدف هذا املقرر إىل أتكيد وصقل مهارات استخدام احلاسب يف الرسوم الرقمية، وإبداع تصاميم ألعمال فنية خمتلفةأهداف المقرر:  -1
طبيق جماالت متعددة.  وحيتوي املقرر على تدريبات عملية يف برامج إنشاء الرسوم وحتريرها وبرامج النشر املكتيب واإللكرتوين، ودراسة طرق ت

 برامج احلاسب يف الرتبية الفنية.
 

املوضوعات -2 ساعات التدريس  عدد األسابيع  
ساعات 3 أسبوع  أوالً: أنواع الفنون الرقمية 

أسابيع 5 ساعة 15   ثانياً: تطبيقات الفوتوشوب 

أسابيع 6 ساعة 81   اثلثاً:االليسرتيتور 
 

مخرجات التعلم للمقرر. -3  استراتيجيات التدريس طرق التدريس  

 

 التطبيق المباشر

 الواجبات

 

 المحاضرة النظرية

 التطبيق العملية

 أوالً: 

 تعدد بعض األساليب الفنية الرقمية  -

الفروق بين تلك األساليب الفنية الرقميةتوضح  -  

 

 التطبيق المباشر

 الواجبات

 

 التطبيق العملي

 ثانياً: 

تتمكن من إنتاج تصاميم متقنة ومبتكرة عن طريق برنامج الفوتوشوب. -  

 

 التطبيق المباشر

 الواجبات

 

 التطبيق العملي

 ثالثاً: 

برنامج االليستريتور.تتمكن من إنتاج تصاميم متقنة ومبتكرة عن طريق  -  

 

بحث ...( -مشروع جماعي –طبيععة مهمة التقويم ) اختبار  -4 األسبوع المحدد له الدرجة  

درجات 5 األسبوع الخامس والسادس  

والسابع و الثاني عشر والثالث 

 عشر

 عرض لتقنية جديدة ألحد برامج التصميم المتناولة  

درجات 50 دريبات على البرامج المختلفة :ت الثالث وحتى الرابع عشر   

اندايزاين. -اليستريتور  –فوتوشوب   

درجات 5 .ملف إنجاز مستمر   

درجة 04  األختبار النهائي. نهاية الفصل الدراسي األول 

 

المراجع المعتمدة للمقرر: -5  

, دار اليوسف للطباعة والنشر والتوزيع.1( ط 2005رمزي العربي: التصميم الجرافيكي )  

 مالحظات:

 * التأخير بتسليم المشاريع بموعدها المحدد ال يعادل  بالدرجة تسليمها في الموعد المحدد, وإن أوفت جميع الشروط المطلوبة.

 *إذا كنِت من ذوي اإلحتياجات الخاصة وبحاجة إلى خدمات مساندة يرجاء تبالغ عضو هيئة التدريس بذذلك للتنسيق.


