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304167 
مهارات االتصال باللغة العربية 

(4) 
7 304166  334467 

 االنجليزيةمهارات االتصال باللغة 

(4) 
3 771100 

 74414 3 (1)مهارات الحاسوب  714111  ... 7 (4)الحاسوب مهارات  744114

 4674464 3 (1)مبـادئ التصميـم  4674461  ... 7 (4)مبادئ التصميم  4674464

 334464 3 منهجية البحث 4644164  ... 7 الرسم الحر 4614367

 4614367 3 الرسم الحر والتصوير 4614361  ... 7 علم  الجمال 4614161

  7 متطلب جامعة اختياري  .. 3 متطلب جامعة اختياري

 ساعة 41: المجموع  ساعة 41: المجموع

 

 ... 3 التربية الوطنية 304664 

 ...    السنة الثانية
متطلب جامعة 

 إختياري
3 ... 

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
المتطلب 

 السابق
 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة 

 ... 3 تاريخ الفن االسالمي 4611161  - 3 تاريخ الفن الغربي 4611164

4611064 
بالحاسوب  التصميم الجرافيكي

(4) 
 4611064 3 (2)التصميم الجرافيكي بالحاسوب  4611061  ... 3

 ... 3 الخط الالتيني والتايبوجرافي 4611167  ... 3 الخط العربي والزخرفة 4611161

4611164 
التصميم وخامات  تقنيات 

 الجرافيكي
 1022601 3 تصميم الشعار وتطبيقاته 4611161  ... 3

  7 نظرية اللون وتطبيقاتها 1022705  4674461 7 المنظور والظل 4641464

6114641 
وسوسيولوجيا  سيكولوجيا

 التصميم
3 ... 

 
 ... 7 تاريخ التصميم ونظرياته 4614466

 

 ... 
متطلب جامعة 

 إختياري
3 ... 

 ساعة 41: المجموع ساعة 41: المجموع

 ...    السنة الثالثة
متطلب جامعة 

 إختياري
3 ... 

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
المتطلب 

 السابق

4617067 
التصميم الجرافيكي 

 (7)بالحاسوب
 ... 3 (1)التصميم الجرافيكي بالحاسوب  1023604  4611061 3

 ... 3 الجرافيكي نظريات ومناهج التصميم 4617161  ... 3 تاريخ التصميم الجرافيكي 1023403

 4611061 3 تصميم االعالن المطبوع 4617761  4611064 3 تصميم الصحف والمجالت 1023205

 ... 3 الرسوم التوضيحية 4617066  ... 3 الطباعة بالشاشة الحريرية 1023803

 ... 3 التصوير الضوئي والرقمي 4617163  ... 3 تقنيات الطباعة 4617161

 ... 7 متطلب تخصص اختياري
 

 4617067 7 تصميم مواقع االنترنت 4617061
 

 0 التدريب 1023402 
 80إجتياز

 ساعة

   الميداني   ساعة 41: المجموع ساعة 41: المجموع

 السنة الرابعة

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
المتطلب 

 السابق

 1024901 4 (1)مشروع التخرج  4611661  ... 3 العلوم العسكرية 304661

 ... 3 مادة حـرة ...  1022602 3 تصميم التعبئة والتغليف 4611160

 

1024901 
 (4)مشروع التخرج 
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مع /  4644164

 ساعة 66اجتياز 
  7 متطلب جامعة اختياري 

  7 متطلب تخصص اختياري
 ... ساعة46: المجموع 

 ساعة41: المجموع
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