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توصيف مقرر دراسي ()2017-2018
-1بيانات المقرر
الرمز الكودى2104 :

الفرقة/المستوى :الثانية  /الفصل الدراسي

إسم المقرر :اإلخراج الصحفى (للجرائد)

التخصص :الطباعة والنشر والتغليف

نظري

عدد الوحدات3 :

األول والثاني
0

عملي

3

 - 2هدف المقرر :إكساب الطالب المهارات المعرفية والعملية ألهم الخصائص الفنية والتكنولوجية للجرائد

واستخدام أساليب ومذاهب اإلخراج الصحفي وأفضل برامج النشر لتحقيق جودة اإلخراج ومعالجة النصوص

والصور والرسوم بالطرق اإلليكترونية.

-٣المستهدف من تدريس المقرر :فى نهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر على أن:
أ -المعلومات
والمفاهيم

أ -1-يحدد الخصائص الفنية للعناصر التيبوغرافية والجرافيكية للصحيفة اليومية المطبوعة.
أ -2-يذكر األسس الفنية لالخراج الصحفي الجرائد.

أ -3-يذكر أساليب ومذاهب اإلخراج الصحفي للجرائد.
ب -1-يختار العناصر التيبوغرافية والجرافيكية المالئمة لطبيعة المادة التحريرية.

ب -المهارات الذهنية

ب -2-يحل مشكالت اإلخراج الصحفي للجرائد(توزيع العناصر على الصفحة) باستخدام االسلوب العلمي
المتسلسل.

ب -3-يحلل تأثير المشكالت االنتاجيه والتصميمية على جودة اإلخراج الصحفي للجرائد.
ج -1-يستخدم برامج وانظمة النشر في اعداد التصميم الصحفي بما يحقق الجودة وراحة القارئ.
جـ -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر

ج -2-يطبق تكنولوجيا المزج بين االخراج الفني للصحف واالخراج الفني لصفحات الويب علي الصفحه
االولي والصفحات الداخليه باللغه العربية واالنجليزية
ج -3-يبتكر اسكتشات تصميمات تحمل الصفات الجمالية والوظيفية.
د -1-يعمل في فريق .

د -المهارات العامة

 -4محتوى المقرر

د -2-يستخدم تكنولوجيا المعلومات.
د -3-يستخدم التغذية المرتجعه لتحسين التصميمات.

األسبوع

الموض ـ ــوع

عدد
الساعات

نظري

عملي

1

التعريف بالمقرر واهدافه واعالم الطالب بنتائج
استبيان تقييم المقرر للعام الماضي

٣

٣

3-2

الخصائص الفنية والتكنولوجية للجرائد

6

6

الخصائص الفنية للعناصر التيبوغرافية
والجرافيكية للصحيفة اليومية المطبوعة

12

12

تقييم المشروعات التصميمة

٣

٣

برامج النشر اإللكترونى

18

18

تقييم منتصف الفصل الدراسي األول

٣

٣

 17-14أساليب ومذاهب اإلخراج الصحفي

12

12

 22-18أساليب اخراج صفحات الويب ودراسة أوجه
االتفاق واالختالف مع االخراج الفني للصحف

15

15

٣

٣

21

21

٣

٣

7-4
8
14-9
15

23

تقييم المشروعات

 29-23تطبيق المزج بين االخراج الفني للصحف
واالخراج الفني لصفحات الويب علي الصفحه
االولي والصفحات الداخليه باللغه العربية
واالنجليزية
30

 -5أساليب التعليم
والتعلم

 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوى

تقييم نهائي لملف االنجاز (لجنة ثالثية)

 مناقشات وعروض تعليمية. مشاريع تطبيقية. محاضرات. -عروض تعليمية ونماذج لمشاريع سابقة خالل الساعات المكتبية.

االحتياجات الخاصة

 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب
المستخدمة:

 .1تكاليف وواجبات منزليه
 .2تقييم المشروعات التصميمية.
 .3تقييم نهائي لملف اإلنجاز (لجنة ثالثية).

اسبوعيا
 .1تكاليف وواجبات منزليه:
ً
ب -التوقيت:

 .2تقييم المشروعات التصميمية:األسبوع ( .)23 ،15 ،8
 .3تقييم نهائي لملف اإلنجاز (لجنة ثالثية) :األسبوع (.)30

جـ -توزيع الدرجات:

 .1تكاليف وواجبات منزليه:

.%20

 .2تقييم المشروعات التصميمية:

.%20

 .3تقييم نهائي لملف اإلنجاز (لجنة ثالثية).60% :
%100

االجمالي
 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
أ -مذكرات
ب -كتب ملزمة

 عروض لنماذج أعمال الطالب في السنوات السابقة.اليوجد
 -1د .فؤاد احمد سليم  ،العناصر التيبوغرافية في الصحف المصرية ،رسالة دكتوراه،

كلية اإلعالم – جامعة القاهرة.2002-

 -2د.محمد محروس شحاته قياس القدرة المؤسسية وفعالية االنتاج الجراء التحسين

المستمر وضمان جودة االداء في المؤسسات الصحفية ،رسالة دكتوراه ،جامعة حلوان -

.2012
جـ -كتب مقترحة

3-Arnold Edmund, Functional Newspaper Design, New York Harper
& Row Pub,2001.
4-Hutt Allen, Newspaper Design, )London: Oxford University
Press,2003.
5- The Best of Newspaper Design, Society for News Design,
USA, 2006
6 - The newspaper designers hand book seven edition.

د -دوريات علمية أو
نشرات ..........إلخ

أستاذ المادة :م.د /أحمد عطية

http:/www.people.virginia.edu/asek-dledif345Hagon.doc.
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.د /رمضان عبد الرحمن

