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تعريف الطالب يفهىو انريثىغرافيا ذطثيقاذها .

ان يتعرف الطالب ػهً أسس ذىظيف انذرف انؼرتً انالذيُي فً انفُىٌ انثظريح انًرئيح .
ادراك انطانة نهرأثيراخ انُفسيح انرً يذذثها إخريار شكم انذرف نرىطيم انرسانح
بعد اكمال الطالب لدراسة هذه المقرر يكون الطالب قاد اًر عمى:

يحدد أسس ذىظيف انذرف فً انفُىٌ انثظريح انًرئيح

يستخدم الطالب الحروف والزخارف المناسبة لتصميم محتوى بصري

وصف المقرر

طريقظ التدريس
طريقظ التقويم
أهم المراجع

زمن المحاضرة
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ذؼريف انريثىغرافيا و انظفذاخ  :ذؼريف انظفذح  -ذرقيى انظفذح -انهىايش االػًذج -
قىاييس تُاء انظفذاخ انذرف  :ذؼريف انذرف و كيفيح ذظًيًه  -خظائض انذروف -
انًسافح تيٍ انذروف  -انذروف االسرهالنيح  -ػالياخ انرشكيم  -نىٌ انذرف  -ذشريخ
انذرف االجُثي  .جىدج انظىرج و ػالقرها تانُفسيح انرقًيح َ .ظريح ػًم انظىرج انرقًيح
 جىدج انظىرج  -اإلشارج انرقًيح  -انرقُيح فائقح انجىدج  -انرىظيف االتذاػي نهركُىنىجياانرقًيح .
محاضرات نظرية  +تطبيقات عممية
طريقظ التقويم  :االمتحان (نظري -عممي)
 .1فُسُد تهيريٍ :ذظًيى انكراب واَراجح (ذرجًح ػثذانؼال قطة) دار انُشر
نهجايؼاخ انقاهرج
 .2انرايثىغرافي ػهى وجًال  .تساو يذًذ انظىي – دار انثذايح – خثراء انكراب
االكاديًي -انقاهرج
 .3دنيم انًظًى انجرافيكي اني انريثىغرافيا – اتراهيى يذًذ انقظاص دار جرير
نهُشر وانرىزيغ –ػًاٌ (ط)1

موضوع المحاضرة
تعريف التيبىغرافيا
نًذح ذاريخيح ذثيٍ ذطىر انريثثىغرافيا  .يجاالخ إسرخذايها .
انًثادئ انرً ذرثؼها انريثىغرافيا (انىضىح اإلَقرائيح ).
إهًيح اتراز انذرف ( انريثىغرافيا وذىظيفها فً انرظًيى انثاتد انًرذرك
ذيثىغرافيا انُض .
الصفحاث  :ذؼريف انظفذح
ذرقيى انظفذح -انهىايش االػًذج  -قىاييس تُاء انظفذاخ
الحرف  :تعريف الحرف و كيفية تصميمه

خظائض انذروف  -انًسافح تيٍ انذروف  -انذروف االسرهالنيح  -ػالياخ انرشكيم -
نىٌ انذرف  -ذشريخ انذرف االجُثي
امتحان اعمال السنة
جىدة الصىرة و عالقتها بالنفسيت الرقميت
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َظريح ػًم انظىرج انرقًيح
جىدج انظىرج
 .اإلشارج انرقًيح  -انرقُيح فائقح انجىدج
انرىظيف االتذاػي نهركُىنىجيا انرقًيح
انماط الحروف
أ -اَىاع انخطىط انؼرتيح
ب -اَىاع انخطىط االجُثيح
خ -انؼىايم انري ذؤثر ػهً يسر انقراءج
اَىاع انسخارف واالسالييح
الفقراث
أ -دجى انفقرج
ب -انًسافح تيٍ انسطىر
خ -طريق يذازاج انُظىص
ز -اذجاج انكراتح
التيبىغرافيا الرقميت
أ -انًقذيح
انفىَط FONT
ب-
ػائهح انذروف
خ-
انفىَطاخ انرقًيح
ز-
رحلة علمية (للمطبعة)

