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 كراسة المادة 
Course Book 

 . اسم المادة 1 لۆژیاكنهته دیزاین و 
 التدريسي المسؤول . 2 مین ئهمهیدون حه رهم فه كرهد. ئه

 . القسم/ الكلية 3 اآلداب  -قسم اإلعالم
 akram.hamaamen@su.edu.krd االيميل:

 ( 07701995252یدون )رهم فه كره د. ئهرقم الهاتف: 
 : االتصال معلومات .4
 

 ساعات(  2)   :النظري
 ساعة(  2العملي: )

)بالسییییاعة(  الدراسییییی    وحدات. ال5
 خالل االسبوع

 . عدد ساعات العمل 6 ساعات(  4) 

 (course code)  . رمز المادة7 

 دایكبووه له 1976ساڵی  -
 خێزاندار  -
لهده  - سلێمانی  زانكۆی  زانسته  رچووی  به تییهمرۆڤایه   كۆلێژی  له راگهشی   كان  ساڵی    یاندن 

2008 -2009  . 
بڕوانامه هه  - له شی راگهبه  ر لهی ماستهڵگری   –زانكۆی جینان    –یاندن  كۆلیژی راگه  یاندن 

 . 2011لوبنان 
 2018ددین.  الحهزانكۆی سه  –كۆلیژی ئاداب    یاندن له شی راگهبه  ی دكتۆرا لهڵگری بڕوانامه هه  -
 .وهه 2000ساڵی  له -ندامی كارائه –نووسانی كوردستان ندیكای رۆژنامه ندامی سهئه -
 .وهه 2002ساڵی  نووسانی جیهانیی لهندامی كارای رۆژنامه ئه-
 رانی بیسنوور ندامی نووسه ئه -
 . ش كردووه م پێشكهبیژ وانه كی كارا و وانه یهشێوهندین كۆر و وۆركشۆپدا به چه له -
 یاندن. بواری راگه رتووك له( په7نی )خاوه -
 

 . البروفايل االكاديمي للتدريسي8
 

 یدون  رهم فه كرهد. ئه
 
 
 
 
 
 
 
 

( ت دیزاینی تایبه دیزایین بهت به كانی تایبهتیۆرییه مكهو چهدیزایین و پێناسه ك لهتایه رهسه
 (رۆژنامه 

ك بۆ میژووی دیزایینكردنی رۆژنامهتایهرهسه  
جیهاندا  دیزایینكردن له تای كاری رهسه  

می نوێدا ردهسه دیزایینكردن له  
كانی دیزایینكردن ما زانستییهبنه  
كاری دیزایینكردندا  كان له تایپۆگرافییه ستهرهكه  

 سازیخشهكانی نه قوتابخانه 

للمادة 9 الرئيسية  المفردات   .
Keywords 
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 . نبذة عامة عن المادة: 10
 يحتوي المقرر على :  ✓
 المحور النظري:   ✓
 .ويتناول أهمية التقنيات الحديثة وتاثيرها  الواقعي على العمل الصحفی  ✓
 المحور الفني:   ✓
   يكون الجانب العملي على الكيفية الالزمة في استخدام التقتيات في العملية اإلعالمية, إضافة الى تدريب الطالب ✓
 . أهداف المادة: 11
جێ  وڵی جێبهشدا ههتی زانستیهم بابه لهی كهو ئامانجانه ستنیشان بكرێن. ئهڵێك ئامانج ده كۆمه تێكی زانستی، پێویستهر بابههه)

 ڕوو: تهدا خراونه وهی خوارهم خااڵنه درێت، لهكردنیان ده 
 .كی گشتی بۆ قوتابیانیهشێوهبه  و گۆڤار ... ین و دیزانیكرنی رۆژنامه : ناساندنی ديزا كیرهسهئامانجی  -1
ساڵی زانكۆیی    4واكردنی  دوای ته  توانن له ده  و قوتابیانه (. ئایا ئه 3ستنی قوتابيانی )ی پشت بهكی: زانینی رادهئامانجی الوه -2

 ( نن .یهگه نجام دهئه كانیان به كی پرۆفیشناڵ كارهیهشێوه كار بكةن به 
 

 . التزامات الطالب:12
 التزامهم بالحضور واتمامهم لالختبارات والواجبات والتقارير المطلوبة، الخ.   -1

 التفاعل والمشاركة اإليجابية )من الطالب( . -2
 التزامهم باختبارات تطبيقية .  -3
 التزامهم باختبارات شفهية . -4
 التكليفات واألنشطة البحثية.  -5
 . طرق التدريس 13

 " في عرض المحاضرة. powerpointالعروض التقديمية "   استخدام -1
 جهاز العرض ) داتاشو(.  استخدام -2
 استخدام اللوح االبيض.  -3
 تمارين وتطبيقات. -4
 0طرح األسئلة لتقييم مدى معرفة الطلبة  واستيعابهم وتركيزهم وتحفيزهم وتنشيط ذهنهم -5
 . نظام التقييم: 14

 وتتوزع الدرجات على النحو التالي:درجة  100بصورة عامة المادة عليها 
 % 10امتحان   األول     

 %10امتحان الثاني )العملي(    
 %10امتحان الثالث    

 % 10التكليفات واألنشطة البحثية والمشاركة اإليجابية  
 %60امتحان النهائي   

 % 40النظري             
 %20العملي:            

 % 100المجموع:              
 کانی فێربوون نجامهرئهده. 15
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  – گۆڤار – ) رۆژنامه له كهر یهو ههكی زۆر جوان ئهیهشێوه  توانێت بهبێت و ده( ده وانیینی رۆژنامه فێری )ديزا تهم بابه قوتابی له 
   وهنگ بداته یدا رهكهكاره له وانه له كهر یهجوانی هه .....( فێر ببێت و به -كتيب و ناميلكه  –پرۆشۆ 

 رێكی باش ك دیزاینه یاندندا كار بكات وهكانی راگه ناڵهكه كانیدا و لهكاره وتوو لهركهونووسێكی سهرۆژنامه ببێته كات كه ش وا دهمهئه
 ة المراجع والكتب . قائم16

 (: دراسات في الفن الصحفي، مكتبة االنجلو، القاهرة، مصرية. 1972إبراهيم امام ) -1
 (: الصحافة الكردية منذ نشأتها الى العصر الحديث، مطبعة وزارة التربية، اربيل. 1998ابراهيم مال ) -2
 ية للطباعة والنشر. (: طباعة الصحف واخراجها، القاهرة، الدار القوم1965احمد الصاوي ) -3
(، االتحاد العام للصحفيين العرب، مطابع روز  8احمد الصاوي واخرون، اإلخراج الصحفي، السلسلة المهنية ) -4

 اليوسف، ب ت.  
 (: التذوق الفني والفن الصحفي الحديث، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1984احمد المغازي ) -5
احمد حسين الصاوي، محاضرات القيت في الدورة اتدريبية الرابعة التي نظمها اتحاد الصحفيين العرب بتاريخ    -6

1975  . 
خبير ومستشار التصميم الفني واإلخراج الصحفي    (: التصميم الفني للمحترفين ،  2010أحمد عبد العزيز )  -7

 مؤسس ومدير عام شركة الموهبة للدعاية واإلعالن ـ دبي . 
 الصحافة العربية نشأتها وتطورها، بيروت، منشورات دار ومكتبة الحياة. (: 1961اديب مروة ) -8
 لتوزيع. (: اخراج الصحف والمجالت، دبي، دار القلم للنشر وا1986تيسير ابو عرجة ) -9

 (: دراسات في الصحافة واالعالم، عمان، دار مجدالوي. 2000تيسير ابو عرجه ) -10
 (: الفنون الصحفية في جريدة امقطم المصرية، االردن، دار مجدالوي. 2001تيسير ابو عرجه ) -11
 (: االعالم والثقافة العربية الموقف والرسالة، عمان، دار مجالوي. 2003ابو عرجة )تيسير -12
 (: الدعاية واإلعالن، عمان دار المعتز للنشر والتوزيع. 2003رستم ابو رستم، محمد ابو جمعة ) -13
 (: تكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية الزمنية، القاهرة الدار المصرية اللبنانية.2003سعيد الغريب النجار )  -14
 رة، المصرية اللبنانية.(: مدخل الى اإلخراج الصحفي، القاه2001سعيد الغريب النجار) -15
 (: الحاسب االلي وتكنلوجيا صناعة الصحف، مصر، دار الفجر للنشر والتوزيع. 1997سمير محمد حسين ) -16
 (: تكنولوجيا النشر الصحفي، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية. 2001شريف درويش اللبان )   -17
 ق، بغداد،  المكتبة الوطنية. (: تاريخ الطباعة في العرا1976شهاب احمد حميد ) -18
 سؤال عن اإلخراج الصحفي، عمان، دار الفرقان للطباعة والنشر. 100(: 1984طلعت همام ) -19
 (: تعلم فوتوشوب حتى االحتراف، طهران، فرصاد للنشر.2006عامر محمد خير ابو ليلى ) -20
21-  ( االكت2003عباس مصطفى صادق  النشر  قواعد  االنترنيت.  ظبي،  (: صحافة  ابو  الشبكي،  الصحفي  روني 

 الظفرة للطباعة والنشر. 
(: صحافة االنترنيت: قواعد النشر االلكتروني الصحافي الشبكي، ابو ظبي،  2003عباس مصطفى صادق )   -22

 الظفرة للطباعة والنشر.  
الكمبيوتر، بيروت،  (: الصحافة والكمبيوتر.مدخل لالستقاء الصحفي بواسطة  2005عباس مصطفى صادق )   -23

 الدار العربية للعلوم. 
 (: التصوير الصحف، بغداد، دار المعرفة. 1980عبد الجبار محمود علي )  -24
 ، بيروت، دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشر.1(: مبادىء الرسم والتلوين، ط2000عبد كيوان ) -25
 بنان، مطبعة العرفان.، ل3(: تاريخ الصحافة العراقية، ط 1971عبدالرزاق الحسني ) -26
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االردن، مؤسسة  (: اإلخراج الصحفي، اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره،  2002علي نجادات )  -27
 حماده للدراسات الجامعية والنشرة التوزيع. 

 --------- 

 ر و دكتۆرا ی ماستهنامه 

(: إخراج وتصميم الصحف العراقية اليومية، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية  1996انتصار رسمي موسى)  -1
 اآلداب/ جامعة بغداد. 

(: األنظمة اللونية ودورها في تحقيق التنوع اللوني في إخراج اإلعالنات التجارية، 2007إيمان طه ياسين )  -2 
 جميلة، جامعة بغداد. رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الفنون ال

3-  ( التميمي  الى كلية  2005رفعت مطر حمد ذياب  العراقية، رسالة ماجستير مقدمة  الصحافة  المالحق في   :)
 اإلعالم/ جامعة بغداد. 

(: األساليب الفنية لإلعالن في شبكة المعلومات العالمية، رسالة ماجستير مقدمة الى 2005زينب ليث عباس )   -4
 امعة بغداد.  كلية اإلعالم/ ج

(: إشكاليات اإلخراج الفني في الصحف العراقية الحديثة اإلصدار وسبل تطويرها،  2004سهام محسن كيطان )   -5
 رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد. 

رسالة ماجستير (: اإلخراج الصحفي في الصفحات األولى في الجرائد العراقية،  1998عليه عزم تقي الخالدي)  -6
 مقدمة الى كلية اآلداب، جامعة بغداد.  

7-  ( البدايات  العراق/  في  الكردية  الصحافة  عمر،  علي  و  1939  -1914فاروق  المنشورة  ماجستير  رسالة   ،)
 المترجمة الى اللغة الكردية/ طارق كاريزي، مطبعة وزارة التربية، اربيل. 

3- ( كريم  الحميد  عبد  تطور  2007قيس  مسحية  (:  دراسة  العراقية  اليومية  الجرائد  في  الخبري  االستهالل 
 للصفحات األول من جريدتي الصباح والزمان، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية االعالم، جامعة بغداد.

(:  االخراج الصحفی فی اقلیم كوردستان، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس  2012امین )اكرم فریدون حمه -4
 لبنان.  -م، جامعة جنان  كلية االعال

فهكرهئه -5 حهرهم  )ئهمهیدون  كاریگه2018مین  ده(  و  دیزان  رۆژنامهری  لهكوردییه  رهێنانی  ر  سهكان 
 دین. الحهزانكۆی سه –یاندن شی راگهبه –ران، تێزی دكتۆرا، كۆلێژی ئاداب خوێنه

 
 . المواضيع 17 اسم المحاضر

 یدون رهفهم كره د.ئه
 المدة الزمنية 

 مجموع الساعات 
 ( ساعات 4هي )

 في األسبوع 
 
 

 وانی تایی دیزاینی رۆژنامه رهناساندنی سه   االسبوع االول:
 وانی كانی دیزاینی رۆژنامه تاییه رهما سهبنه  االسبوع الثاني:

 وانی دیزاینی رۆژنامه مكی و چهپێناسه: الثالث   االسبوع
  سازیی رۆژنامهخشهنه : الرابع  االسبوع
  سازییخشهكانی نهڵهكۆمه  -: الخامس  االسبوع
  Graphic design  گرافیک دیزاین:  السادس   االسبوع
   : Print Design  پرینت دیزاین: السابع  االسبوع
   : Interaction Design ئینت رئاکشن دیزاین : الثامن   االسبوع
   : User Interface Design  یوزەر ئینت رف یس دیزاین: التاسع   االسبوع
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 : االمتحان االول  )العملي( العاشر   االسبوع
 ( النظرياالسبوع الحادي عشر: االمتحان االول )

    User Experience Design یوزەر ئێکسپێری نس دیزاین:  عشر  الثاني   االسبوع
  Industrial Design  ئیندوستڕیاڵ دیزاین: : االسبوع الثالث عشر 
  Motion Graphics Designer  م وشن گرافیکس دیزاین ر: االسبوع الرابع عشر 

  Animator ئانیم یت ر: : االسبوع الخامس عشر 
    Interior Design ئینتێری ر دیزاین: : االسبوع السادس عشر 

 Static) ستاتیستیک ): االسبوع السابع عشر  
 سازیی رۆژنامه خشهتی نهرهمی بنهسیستهو  كانی رۆژنامه جۆره : االسبوع الثامن عشر 

 ( النظرياالمتحان الثاني ) االسبوع التاسع عشر:
 كان  گشتیه سازیهخشهنه پێكهاته :  االسبوع العشرين 

 ڵدانی  رههكانی سهسازیی و قۆناغه خشهكانی نه قوتابخانه :االسبوع الحادي والعشرين 

 رهێنانی ڕۆژنام  ن خش سازی و ده كنۆلۆژیا بۆ سودوەرگرتن ل  ته :االسبوع الثاني والعشرين 
  توخمی تایپۆگرافیای جێگیر: االسبوع الثالث والعشرين 

   توخمی تایپۆگرافیای ناجێگیر: سبوع الرابع والعشرين اال 
   كاننگهرهری : كاریگه االسبوع الخامس والعشرين 
 روونیدهری : كاریگه االسبوع السادس والعشرين 

  كی گشتییهشێوهبه رۆژنامهتوخمی تایپۆگرافیا له : االسبوع السابع والعشرين  
  سازیخشهكانی نه نامادییه   زهگهره : االسبوع الثامن والعشرين  

 الثالث  النظري: االمتحان  االسبوع التاسع والعشرين 
 : االمتحان الثاني )العملي( االسبوع الثالثون 

 : االمتحان الثاني )العملي(االسبوع الواحد والثالثون 
   التطبيقية  المواضيع. 18 

   المحاضراسم 
 یدون رهم فهكره د.ئه

 الزمنية مجموع الساعات المدة 
 ( ساعات 4هي )

 في األسبوع 

 من االسبوع الثامن يبدأ الجانب التطبيقي بالتوازي مع الجانب النظري. 
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 . االختبارات19
   نمره  5                          ؟                بكه انیكێكهی یو باس  رهێبژم نكردن یزاید یكانهییكرهما سهبنها(  

 نمره 5.                          وهنمونه  كوردستاندا به  له  تێكرده ێپ انیژنامه ۆر ینیزاید كه رهێبژم وانانه ێو پب( ئه      
 ---------------------------------- 

 نمره 5                                            ؟  بكه انیدوان یو باس  رهێبژم كانه ییژۆلۆسیما ف/ أ( بنه2پ
                                                                        وهنمونه به بكه یباس  ندا؟یزاید یكار له هیب( سومك چ       

 نمره  5
 ---------------------------------- 

 نمره  5                           ؟                بكه انیدوان یو باس  رهێبژم كانهییگرافۆبی ت سهره/ أ( كه3پ
    رێولهه یژنامه ۆر -2               ۆش ۆپر -1؟   بنوسه مانهئه  یاس یب(  ق        

 نمره A4                5 وین  -A3               5 -4بزنس كارت              -3                                    
 ---------------------------------- 

 ؟                                     بكه انیو باس  ره ێبژم داژنامهڕۆله یگراف ۆتۆف ینه ێو یكانركه/ أ( ئه4پ
 . مالحظات اضافية20

 . مراجعة الكراسة من قبل النظراء21
 


