
 

 

 

 نموذج توصيف المقررات 

 كلية: التصاميم والفنون

 قسم: التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية

 

 1برامج التصمیم 

Design  Software 1 

 اسم المقرر

( Course title ) 

 ت  125جرف 

GRPH 123 T 

 رمز المقرر

( Course code ) 

 تطبیقي) 4نظري +  1(

3 credit hours (1 Lecture + 4 Lab) 

 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

ENGLISH/ العربیة  ARABIC اللغة 

)( Medium of instruction 

This course was created to help students master the most 
commonly used tools and techniques with the goal of removing 
technical barriers. This course explains key elements of Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop. it will provide students with the 
knowledge on how to build different concepts and techniques that 
can be applied to any workflow for print, the web, or assets that 

students will find into other applications.  
 

ساعد الطالب على إتقان األدوات والتقنیات األكثر استخداًما بھدف إزالة الحواجز یالمقرر
 Adobe و Adobe Illustrator . تشرح ھذه الدورة العناصر األساسیة لبرنامجالتقنیة

Photoshop.   سیزود الطالب بالمعرفة حول كیفیة بناء مفاھیم وتقنیات مختلفة یمكن
تطبیقھا على أي عمل للطباعة أو الویب أو األصول التي سیجدھا الطالب في التطبیقات 

الرسومات المتجھة ویمكن أن یساعد الطالب  Adobe Illustrator CC األخرى. یناقش
على إنجاز العدید من المھام المختلفة بدًءا من إنشاء تصمیم بسیط للشعارات إلى الرسوم 

  .التوضیحیة الكاملة
 

 توصیف مختصر للمقرر

 (Course description) 

 



 

 

 

 

 

 

  

 2برامج التصمیم 

Design  Software 2 

 المقرراسم 

( Course title ) 

 ت  123جرف 

GRPH 123 T 

 رمز المقرر

( Course code ) 

 تطبیقي) 4نظري +  1(

3 credit hours (1 Lecture + 4 Lab) 

 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

ENGLISH/ العربیة  ARABIC اللغة 

)( Medium of instruction 

This course will introduce the essential knowledge of widely used 
applications for creating page layouts by using publishing 
software’s such as: Adobe InDesign. Students will begin by looking 
for how to create publishing content, and how to take advantage 
of these applications by quickly and easily creating layouts.  

المعرفة األساسیة للتطبیقات المستخدمة على نطاق واسع إلنشاء یقدم ھذا المقرر 
بدأ الطالب , ی .Adobe InDesign تخطیطات الصفحات باستخدام برامج النشر مثل

عن كیفیة إنشاء محتوى للنشر ، وكیفیة االستفادة من ھذه التطبیقات من خالل  التعلم
إنشاء تخطیطات بسرعة وسھولة. سیتعلم الطالب تقنیات المحترفین المستخدمة إلنشاء 

 .وبعض مھارات النشر الرقمي من خالل سلسلة من التمارین تصمیم التخطیط الرقمي
 

 توصیف مختصر للمقرر

 (Course description) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصمیم الجرافیك

Graphic Design 

 اسم المقرر

( Course title ) 

 ت 124جرف 

GRPH 124 T 

 رمز المقرر

( Course code ) 

 تطبیقي) 4نظري +  1( 5

3 credit hours (1 Lecture + 4 Lab) 

 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

ENGLISH/ العربیة  ARABIC اللغة 

)( Medium of instruction 

In this course students will be introduced to fundamental principles 
of composition, Gestalt theories of perception, image 
representation, and typography. A strong understanding of design 
methodology, concept ideation, processes, language, and 
production workflow. Critique process, professional practices and 
presentation skills. The Students will gain different knowledge in 
the visual communication field to convey their ideas and messages. 

یھدف المقرر إلى تعریف الطالبات على منھجیات التصمیم الجرافیكي واسس و قوانین 
بدراسة العناصر األساسیة كوحدة جمالیة. كما  التصمیم الرئیسیة ، و النظریات التي تھتم

 تتعرف الطالبة على المبادئ التنظیمیة في التصمیم الجرافیكي.

 

 توصیف مختصر للمقرر

 (Course description) 

 



 

 

 

 تصميم الوسائط
Media Design 

 

 المقرر اسم
( Course title ) 

ت231جرف   
GRPH 231T 

 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 تطبيقي)4نظري +  1( 
3 Credit hours (1 Lecture +4 Lab) 

 عدد الوحدات المعتمدة
) ( Credit hours 

ENGLISH/ العربیة  ARABIC اللغة 
)( Medium of instruction 

 
This course will introduce students with the knowledge of digital design 
concepts, principles, tools and processes. by applying various processing 
methods for  digital images, sounds, video, text, and motion graphics to 
create different digital media forms. 

ن مرقمي يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالبات بمفاهيم ومبادئ و أدوات التصميم ال

ط وسائ خالل تطبيق المعالجات المختلفة للصور ، النصوص، الصوت و الفيديو إلنشاء

 تفاعلية متنوعة.

 توصيف مختصر للمقرر
(Course description) 

 

 الرسوم التوضيحية
Illustration 

 

 المقرر اسم
( Course title ) 

ت122جرف   
GRPH 221T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 تطبيقي) 4نظري +  1( 
3 credit hours (1 Lecture + 4 Lab) 

 عدد الوحدات المعتمدة
) ( Credit hours 

ENGLISH/ العربیة  ARABIC اللغة 
)( Medium of instruction 

This course will introduce students with the foundation elements to produce 
illustration such as expression, communication and the relation between image 
and text, through projects within the field of graphic design and digital media. 

 

 وضيحيةوم التتعريف الطالبات بالمهارات األساسية المختلفة  للرسيهدف هذا المقرر إلى 

خدم تيقات من خالل  التعبير واالتصال المرئي و عالقة النص مع الصورة. من خالل تطب

 التخصص.

 توصيف مختصر للمقرر
 (Course description) 
 



 

 

  

 تاريخ التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية
History of Graphic Design and Media 

 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت211جرف  
GRPH  211T 

 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 تطبيقي) 0نظري +  3: (
3 credit hours (3 Lecture) 

 عدد الوحدات المعتمدة
) ( Credit hours 

ENGLISH/ العربیة  ARABIC اللغة 

)( Medium of instruction 
This course will provide students with the knowledge of historical graphic design 
and digital media from prehistoric cave painting to the present time. Students will 
learn about the major stylistic movements and the technologies that have shaped 

them. 
الطالبات على تاريخ التصميم الجرافيكي و الوسائط الرقمية منذ  يهدف المقرر إلى تعريف

مراحل ما قبل التاريخ الى العصر الحديث ، ويتضمن األساليب الفنية و التقنيات المستخدمة 

 عبر العصور في مجال التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.
 

 توصيف مختصر للمقرر
(Course description) 

 

االنجليزية للفن والتصميماللغة   
English for Art and Design 

 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت101جرف 
GRPH 101T 

 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 تطبيقي) 0نظري +  2: (2
2 credit hours (2 Lecture) 

 عدد الوحدات المعتمدة
) ( Credit hours 

 اإلنجليزية
English 

 اللغة

)( Medium of instruction 
The course aims to enhance the English language of  art and design  students, by 
using professional English in communication and appropriate terminology related 
to their majors. 

المتخصصة في الفن و يهدف هذا المقرر الى تطوير مهارات الطالبات في اللغة اإلنجليزية 

التصميم ومهارات التواصل لطالبات الكلية. من خالل استخدام المصطلحات العلمية و 

 العملية المرتبطة بمجال التخصص
 

 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 



 

 

 

 

 

  

)1التصمیم الجرافیكي والوسائط (استدیو  
Graphic Design and Media 

(Core Studio 1) 

 المقرر اسم
( Course title ) 

ت223جرف   
GRPH 223 T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

تطبیقي) 8نظري +  2: (6  
6 credit hours (2 Lecture + 8 Lab) 

 عدد الوحدات المعتمدة
) ( Credit hours 

 اللغة Arabic /  العربیة

)( Medium of instruction 
This course will introduce students with principles of identity design and 
branding and its applications. Moreover, they will produce a motion-
graphic video (teaser) by applying the principles of motions. 

على ذلك ،  للطالب مبادئ تصمیم الھویة والعالمات التجاریة وتطبیقاتھا. عالوة المقرریقدم ھذا 
 .سینتجون فیدیو رسوم متحركة (إعالن تشویقي) من خالل تطبیق مبادئ الحركات

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 املواد والعمليات يف تصميم اجلرافيك
Graphic Design and Media: 

Materials and Processes 

 المقرر اسم
( Course title ) 

ت232جرف   
GRPH  232T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

تطبیقي) 4نظري +  1(3  
3 credit hours (1 Lecture + 4Lab) 

 عدد الوحدات المعتمدة
) ( Credit hours 

 اللغة  Arabic  /  العربیة

)( Medium of instruction 
 

مراحل یھدف المقرر إلى تعریف الطالبات بمقدمة في مجال التعبئة والتغلیف، ویركز على 
التصمیم بدأً من المفھوم إلى الشكل البنائي ثالثي األبعاد , باستخدام المواد المستدامة كما یركز 

 على العملیة اإلبداعیة و تطبیقھا لتحقیق األھداف االستراتیجیة للتصمیم
This course will provide students  with introduction to the field of 
packaging design, focuses on design phases from concept to three-
dimensional, using sustainable materials. and emphasis is on the creative 
process and the application of creative solutions to meet strategic 
objectives. 

 مختصر للمقررتوصيف 
( Course description ) 

 



 

 

 

 

Graphic Design + Media 3 
 ٣التصميم اجلرافيكي والوسائط 

 اسم المقرر

(Course title ) 

GRPH322T 
 رمز المقرر

(Course code ) 

6 credit hours (2 lecture + 8 lab) 

) ٨نظري +  ٢ساعات معتمدە ( ٦ ي
 تطب��ت

 عدد الوحدات المعتمدة

(Credit hours) 

English / ة� ن  اإلنجل�ي
 اللغة

 (Medium of instruction) 

This course aims to provide students with the knowledge on how to 
develop creative solution to carry the concept of the project through 
producing graphical interaction outcome. Topics covered include design 
strategies and elements, infographic and user behavior, user experience, 
and graphical user interface design (GUI.) 
یھدف المقرر إلى تحسین تجربة التفاعل بین المستخدم والمنتج من خالل تزوید الطالبات 

محورھا المستخدم وذلك عن طریقة إیصال الفكرة من  بالمھارات الالزمة لتطویر حلول إبداعیة
 خالل التصمیم الجرافیكي التفاعلي.

المواضیع في ھذا المقرر تشمل عناصر ومنھجیات التصمیم، تصمیم المعلومات، دراسة  
 المستخدم، تجربھ المستخدم والتصمیم الجرافیكي للواجھات.

 توصيف مختصر للمقرر

(Course description) 

 

 موجهبحث 

Directed Research 

 اسم المقرر

(Course title ) 

 ت 471جرف 

GRPH 471T 

 رمز المقرر

(Course code ) 

 وحدات معتمدة 4

 4 Credit hours   

 عدد الوحدات المعتمدة

(Credit hours) 

 اإلنجليزية –العربية 

Arabic- English 

 اللغة

 (Medium of 
instruction) 



 

ستزود ھذه الدورة الطالب بالخبرة المناسبة في التخطیط وإجراء البحوث. سیتم التركیز على 
بما في ذلك الطریقة النظریة والتطبیقیة. سیتمكن الطالب من إنشاء حلول التصمیم  االبتدائيالبحث 

 .باستخدام استراتیجیات البحث المناسبة

This course will provide students with the proper experience in planning 
and conducting research. Emphasis will be placed on preliminary research 

including theoretical and applied method. Students will be able to create 
design solutions using appropriate research strategies. 

 

 

 توصيف مختصر للمقرر

(Course description) 

 

 تصمیم المطبوعات

Publication Design 

 اسم المقرر

(Course title ) 

 

 ت322جرف 

GRPH  322T 

 رمز المقرر

(Course code ) 

 وحدات معتمدة 3

3 Credit hours  

(1 Lecture + 4 Lab) 

 عدد الوحدات المعتمدة

(Credit hours) 

 اإلنجلیزیة –العربیة 

Arabic- English 

 اللغة

 (Medium of 
instruction) 

یھدف المقرر إلى تعریف الطالبات بمبادئ وأسس تصمیم المطبوعات و النشر االلكتروني من 
خالل ابتكار اشكال مختلفة من المطبوعات بدأ من تخطیط الصفحات وصوال إلى تجلید 

 المطبوعات و النشر االلكتروني.

This course will introduce students with knowledge, concepts, and 
principles of publication design. Students will be able to create  different 

type of publication starting from principles of organizational systems, 
grids till publication binding and electronic publishing (DPS). 

 لمقررتوصيف مختصر ل

(Course description) 

 

 

  



 

 

 

 

 تحريك الصور

Moving image 

 اسم المقرر

(Course title ) 

 ت 331جرف 

GRPH  331 T 

 رمز المقرر

(Course code ) 

 تطبيقي) 2نظري +  2: (3

3 credit hours (2 Lecture + 2 Labs) 

 عدد الوحدات المعتمدة

(Credit hours) 

English  /  اإلنجليزية 

 اللغة

 (Medium of 
instruction) 

الثي األبعاد بدءاً من بناء التحريك ث سبأستعريف الطالبات يهدف المقرر إلى 

المجسمات واكساءها، وانتهاًء بالتحريك وإضافة المؤثرات البصرية والصوتية إلنتاج 

  ة.المختلف امجاستخدام البرب مشاهد رقمية

The course aims to introduce students to the foundations of 3D 

animation starting from modeling, texturing, ending with animating 

and adding visual and sound effects to produce digital scenes using 

various software. 

 توصيف مختصر للمقرر

(Course description) 

 

 تاريخ التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية

History of Graphic Design and Media 

 اسم المقرر

(Course title ) 

 

 ت211جرف  

GRPH  211T 

 رمز المقرر

(Course code ) 



 

 نظري وحدات معتمدة 3

3 credit hours (3 Lecture)  

 عدد الوحدات المعتمدة

(Credit hours) 

 اإلنجليزية –العربية 

Arabic- English 

 اللغة

 (Medium of 
instruction) 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالبات على تاريخ التصميم الجرافيكي و الوسائط الرقمية 

منذ مراحل ما قبل التاريخ الى العصر الحديث ، ويتضمن األساليب الفنية و التقنيات 

 الجرافيكي والوسائط الرقمية.المستخدمة عبر العصور في مجال التصميم 

This course will provide students with the knowledge of historical 

graphic design and digital media from prehistoric cave painting to 

the present time. Students will learn about the major stylistic 

movements and the technologies that have shaped them. 

 توصيف مختصر للمقرر

(Course description) 

 

  اللغة االنجليزية للفن والتصميم
English for Art and Design         

 اسم المقرر

(Course title ) 

 ت101جرف 
 GRPH 101T 

 رمز المقرر

(Course code ) 

2 credit hours (2 Lecture + 0 Lab ) 

 تطبيقي) 0نظري +  2: (2

 عدد الوحدات المعتمدة
(Credit hours) 

 اإلنجليزية

English 

 اللغة

 (Medium of 
instruction) 



 

يهدف هذا المقرر الى تطوير مهارات الطالبـات فـي اللغـة اإلنجليزيـة المتخصصـة فـي 

الفن و التصميم ومهارات التواصـل لطالبـات الكليـة. مـن خـالل اسـتخدام المصـطلحات 

 العلمية و العملية المرتبطة بمجال التخصص

This course aims to enhance the English language of Art and 

Design students, by using professional English in communication 

and appropriate terminology related to their majors. 

 توصيف مختصر للمقرر

(Course description) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 )2التصميم الجرافيكي والوسائط (استوديو 

Graphic Design and Media (Core Studio 2) 

 اسم المقرر

(Course title ) 

 ت321جرف 
 GRPH 321T 

 رمز المقرر

(Course code ) 

6 credit hours (2 Lecture + 8 Lab ) 

 تطبيقي) 8نظري +  2: (6

عدد الوحدات 
 المعتمدة

(Credit hours) 

 اإلنجليزية –العربية 

Arabic- English 

 اللغة

 (Medium of 
instruction) 

 و الهويــة /التجاريــة العالمــة تصــميم أســس علــى الطالبــات يهــدف هــذا المقــرر إلــى تعريــف 

 تعلـم خـالل مـن) جرافيـك موشن(  للهوية ترويجي فيديو وإنتاج جرافيكية ناحية من تطبيقاتها

 التحريك أسس

This course will introduce students with principles of identity design and 

branding and its applications, moreover they will produce a motion-

graphic video (teaser) by applying the principles of motions 

توصيف مختصر 
 للمقرر

(Course 
description) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 تصمیم مواقع إلكترونیة 
Website Design  

 اسم المقرر

(Course title ) 

 
 ت ۳٤۱جرف 

GRPH  341 T 

 رمز المقرر

(Course code ) 

 
 تطبیقي) 2نظري + 2: (3

3 credit hours (2 Lecture+ 2 Lab) 

 عدد الوحدات المعتمدة

(Credit hours) 

 
English   /   اإلنجليزية 

 اللغة

 (Medium of 
instruction) 

This course will provide students with Introduction to web design 
methodologies and Develop a basic understanding of the methods 

and techniques of developing a simple to moderately complex 
website including design creative and user friendly interface by using 

website programs. 
یھدف ھذا المقرر الى تعریف الطالبة بمقدمة في مجال طرق تصمیم المواقع اإللكترونیة وتطویر 

األساسیات في عالم البرمجة أخذاً باالعتبار المجال التصمیمي اإلبداعي إلنشاء موقع متكامل من ناحیة 
 برامج تصمیم المواقع اإللكترونیةاحدى التصمیم والبرمجة بواسطة 

 توصيف مختصر للمقرر

(Course description) 

 

 
 النظم البیئیة الجرافیكیة

Environmental Graphic Design System 

 اسم المقرر

(Course title ) 

 ت 343جرف 
GRPH 343T 

 رمز المقرر

(Course code ) 

 

 تطبیقي) 2نظري +  2: (3
3 credit hours (2 Lecture + 2 Lab( 

 عدد الوحدات المعتمدة

(Credit hours) 



 

English / اإلنجلیزیة 
 

 اللغة

 (Medium of 
instruction) 

 

تصمیم النظم البیئیة الجرافیكیة وذلك من خالل یھدف المقرر إلى تعریف الطالبات بمبادئ 
ً اللوحات اإلرشادیة   لوجھتھ.بما یسھل للزائر الوصول طبیعة المكان ل وفقا

 
This course will provide students with the principles of Human 

Environmental Design by designing a wayfinding system for the different 
environments to help the people self-navigate reaching their goal. 

 

 توصيف مختصر للمقرر

(Course description) 

 

 التایبوغرافي.
Typography 

 اسم المقرر

(Course title ) 

 ت224جرف 
GRPH  224T 

 رمز المقرر

(Course code ) 

 
 تطبیقي) 4نظري +  1: (3

3 credit hours (1 Lecture + 4 Lab( 

 عدد الوحدات المعتمدة

(Credit hours) 

 
English   /   اإلنجليزية 

 اللغة

 (Medium of 
instruction) 

This course aims to introduce students to the essential elements of 
letter forms, and their technical and aesthetic aspects. which include 

the knowledge of type aesthetics, generating computer-based designs 
and explain experimental typography 

 

قرر الى تعریف الطالبة بالعناصر األساسیة في بناء الحرف والذي یشمل المعرفة بأسالیب یھدف ھذا الم
وجمالیات تشكیل الحرف والجوانب التقنیة والجمالیة لھ. وانشاء التصامیم باستخدام التقنیات والبرامج 

 المتخصصة .  

 

 توصيف مختصر للمقرر

(Course description) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 الزخرفة اإلسالمية والخط العربي 

Islamic Ornamentation and Calligraphy 

 اسم المقرر

(Course title ) 

 ت٤٢٢جرف 

GRPH 422 T 

 رمز المقرر

(Course code ) 

) 4نظري +  1: (3 ي
 تطب��ت

3  )1 Lecture + 4 studio( 

 عدد الوحدات المعتمدة

(Credit hours) 

 ARABIC/ العربية 

 اللغة

 (Medium of 
instruction) 

 
 یھدف المقرر الى:

إثبات القدرة على فھم . و فھم مفھوم التجرید في الفن اإلسالمي بما في ذلك نوع الزخرفة وطرقھا  -
 األرابیسكبالمعرفة ذات الصلة 

القدرة على إنتاج الكتابة اإلسالمیة على شكل وسیط زخرفي مثل التماثل والتناظر في الخط العربي  -
 والزخرفة اإلسالمیة 

  .فھم مكونات وطریقة الزخارف الخط العربي  والخط الخاص المصحف للزخرفة -
 .استخدام مھارات الكمبیوتر في رسم مختلف التصمیمات الزخرفیة -

purpose of this course: 

- Understand the concept of abstraction in Islamic Art including ornamentation 
type and methods .  

- Demonstrate ability to understand relevant knowledge on arabesque. 
- Ability to produce Islamic writing in the form of decorative medium such as 

symmetry and asymmetry in Arabic calligraphy and Islamic ornamentation. 
- Understand components of written decorations and the Mushaf-writing as 

method of ornamentation . 
- Use computer skills in drawing various decorative designs. 

 توصيف مختصر للمقرر

(Course description) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التخرج مشروع

Senior Project 

 اسم المقرر

(Course title ) 

 
 ت481 جرف

GRPH  481T 

 رمز المقرر

(Course code ) 

 
 تطبیقي) 12+  نظري 0: (6

6 credit hours (12 Lab) 

 عدد الوحدات المعتمدة

(Credit hours) 

 اإلنجليزية –العربية 

Arabic- English 

 اللغة

 (Medium of 

instruction) 

 
 

ال التصمیم جیھدف ھذا المقرر إلى تنمیة مھارات الطالبة في التعبیر عن رأیھا واھتماماتھا التخصصیة في م
أحد القضایا التي یتم من خاللھا عمل دراسة للمشكلة ،  وذلك عن طریق تناول الجرافیكي والوسائط الرقمیة

 .على الدراسات البحثیة والرقمیة المبتكرة بناءً  تحلیلھا ، ومن ثم طرح الحلول الجرافیكیة
 

This course aims to advance students skills to express their "voice" and 
personal interests within the field of graphic design and digital media. This 
is achieved by addressing various issues, analyzing problems, and offering 

innovative graphic design and digital solutions that are based on their 
research studies 

 

 توصيف مختصر للمقرر

(Course description) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
  



 

 
 
 
 
 

 المیداني التدریب
Internship 

 المقرر اسم

) title Course( 

461T GRPH 
 ت٤٦۱ جرف

 المقرر رمز

) code Course( 

 )تدریب ساعة۱٥  3: )
Training) (15 hours credit 3 

 المعتمدة الوحدات عدد

)hours Credit( 

 / English اللغة اإلنجلیزیة 

 of Medium( 
)instruction 

 التصمیم مجال في العمل خالل من العمل سوق في للتدرب الفرصة للطالبة المقرر یتیح
 مھارات الكتساب كامل بدوام كمتدربة الطالبة ستعمل .الرقمیة والوسائط الجرافیكي

 .جرافیكیة كمصممة مھنیا نفسھا وتطویر جدیدة
This course gives the student the opportunity to intern in the real 

labor market by working in graphic design and digital media sector. 
Student will work full time as a trainee to gain new skills and 

develop their professional self as a graphic designer.   

 للمقرر مختصر توصیف

)description Course( 

 


