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 أهداف المادة :

 اعداد الطالب فنياً على التصميم الصحفي وتصميم االعالن واخراجه .  الهدف العــــام :
 صحفي والتصميم االعالني اكتساب الطالب المهارة في التصميم ال الهدف الخاص :

. 

 المفردات النظرية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول ماهي التصميم الصحفي .

 الثاني  التطور التاريخي للتصميم الصحفي .

 الثالث اهم االسس الفنيه للتصميم الصحفي .

 الرابع تبوغرافيه التصميم الصحفي .

 الخامس والسادس ة .قواعد االخراج الصحفي ، االنظمه التصميمي

 السابع والثامن العناوين في الصحف والمجالت .

 التاسع و العاشر االخراج الصحفي للصور والرسوم .

 الحادي عشر زيارة علمية .

 تصميم الصحف النصفية .
الثاني والثالث 

 عشر

 تصميم رأس الصحيفه وفق االنظمه التصميمية .
الرابع والخامس 

 عشر

 جله ) الغالف ، الصفحات الداخلية ( .طرق اخراج الم
السادس والسابع 

 عشر

الثامن والتاسع  طرائق تبويب المواضيع واختيار العناوين والصور .
 عشر

 العشرون  الخ ( .… تصميم االعالنات الصحفيه ) مجلة ، جريده 

 طرق تصميم واخراج االعالنات في المجله والصحيفه .
الحادي  والثاني و 

 العشرونالثالث و

 الرابع والعشرون زيارة علمية .

 االخراج الصحفي بالطرق التقليديه .
الخامس  
والسادس 
 والعشرون

 طرق االخراج الصحفي بالتقنيات الحديثه )الحاسوب( .
السابع  والثامن 

 والعشرون

 العمليات التكميلية لالخراج الصحفي .
التاسع والعشرون 

 والثالثون

 
 
 



 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 التعرف على المستلزمات واالدوات الضرورية بمادة التصميم الصحفي ، واالطالع 
 على تفاصيل المادة .

 االول

 الثاني  الصحفي .عرض نماذج لتطور التاريخي للتصميم 

 الثالث عرض نماذج توضح االسس الفنيه للتصميم الصحفي .

 الرابع .. الخ ( . CDالتعرف على تبوغرافيه التصميم الصحفي )عرض وسائل ، 

 الخامس والسادس تطبيقات متنوعه في التصميم الصحفي )االعداد للصحيفه( .

 السابع والثامن يسه للصحف والمجالت .تطبيقات متعدده لتصاميم العناوين الفرعيه والرئ

 التاسع و العاشر تطبيقات متنوعه لالخراج الصحفي للصور والرسومات .

 الحادي عشر زيارة علمية .

 الثاني والثالث عشر تطبيقات متعددة لتوظيف العناوين في الصحف النصفيه 

 رابع والخامس عشرال تطبيقات متعدده لتصميم رأس الصحيفه وفق االنظمه التصميميه 

 السادس والسابع عشر طرق االعداد واخراج المجله )الغالف ، الصفحات الداخلية( . تطبيقات عملية .

 الثامن والتاسع عشر تطبيقات عملية لطرائق تبويب المواضيع واختيار العناوين والصور 

 ون العشر تطبيق لطرق تصميم االعالنات الصحيفه )مجله ، جريده ... الخ ( 

 الحادي  والثاني و الثالث والعشرون تطبيقات لطرق تصميم واخراج االعالن في المجله والصحيفه 

 الرابع والعشرون زيارة علمية

 الخامس  والسادس والعشرون تطبيقات عن االخراج الصحفي بالتقنيات الحديثه )الحاسوب(

 السابع  والثامن والعشرون سوب(تطبيقات عن طرق االخراج الصحفي بالتقنيات الحديثه )الحا

 التاسع والعشرون والثالثون انهاء العمليات التكميلية لالخراج الصحفي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


