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 كوسٌط اتصالً بصري حدٌثقٌاس مدى تحقٌق معاٌٌر جودة التعلٌم فً تصمٌم ملصق انفوجرافٌك 

 لطالب التصمٌم الجرافٌكً

Measuring the achievement of educational quality standards in designing 

an Infographic label as a modern optical communication medium for 

graphic design students 

 د. نهى صالح السٌد البسٌونً

 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجٌا-كلٌة اإلعالم وتكنولوجٌا االتصال  -المدرس بقسم العالقات العامة واإلعالن 

 جامعة البترا –كلٌة العمارة والتصمٌم  –األستاذ المساعد بقسم التصمٌم الجرافٌكً 

 

 المقدمــــــة:

أدى إلى تطورات متتالٌة فً االتصاالت االلكترونٌة وتكنولوجٌا  ٬شهدت السنوات األخٌرة تطوراً تكنولوجٌاً رقمٌاً هائلً 

  مما جعل خدمة اإلنترنت تغزو المنازل لٌستخدمها الصغٌر قبل الكبٌر. ٬المعلومات

هذه التطورات التكنولوجٌة والعلمٌة الفائقة التً ظهرت فً هذا العصر والتً ٌسرت للباحثٌن عن المعلومات وبالرغم من 

ٕاال أنها جعلتهم فً مواجهة دائمة لهذا الكم الهائل من المعلومات والبٌانات واإلحصاءات الصعبة الناجمة عن هذه  ٬الكثٌر

لذا كانت هناك حاجة  ٬ًة علٌهم فً فهم وإدراك وتحلٌل هذه المعلوماتالتطوارت٬ التً جعلت األمر أكثر تعقٌداً وصعوب

 التصور الذهنً تخاطب اتصالٌة كعملٌة البصري ٌعتمد على التفكٌر ٬ماسة إلى البحث عن وسٌط لتصمٌم المعلومات

ٌما ٌعرف التً ٌتخٌلها المتلقً لفهم وإدراك وتحلٌل المعلومات ف الذهنٌة الصور أجل تنظٌم من العقل٬ً وذلك

مما جعل التصمٌم  ٬٬ أو التمثٌل البصري للبٌانات رغبة فً تبسٌط وتٌسٌر استٌعابها Infographicباالنفوجرافٌك 

  .أهمٌة اآلن البصري من المتطلبات األكثر

 قسةم  –ةالثانٌة الفرقةة لطلب تُدرس التخصص التى مواد متطلبات أحد "الرسوم التوضٌحٌة التقلٌدٌة والرقمٌة" مادة وتعد

جامعة البترا٬ وتسعى هذه المادة إلى تعلٌم الطلب تقنٌات وأنمةاط الرسةوم  –كلٌة العمارة والتصمٌم  – التصمٌم الجرافٌكً

كما تسعى إلى تقوٌة  ٬وطرق توظٌفها فً مشارٌع جرافٌكٌة ٬التوضٌحٌة كأحد أشكال االتصال البصري فً الفن والتصمٌم

 وتصور أشٌاء من الواقع أو الخٌال إلثراء مخرجات التصامٌم الجرافٌكٌة.   ٬لتمثٌ ٬مهارات الطلبة فً محاكاة

وتوجٌه  ٬وتطبٌق تقنٌاتها فً خدمة العملٌة التعلٌمٌة ٬وحتً تؤدي المادة دورها فً مواكبة اتجاهات التصمٌم الحدٌثة

مقترح ٌقوم الطلب من خلله الباحثة بوضع  تقوم مخرجات هذه العملٌة التعلٌمٌة بما ٌتناسب مع متطلبات السوق٬

بداٌة من تحلٌل المعلومات ٬ وتنظٌم األفكار٬ وتحلٌل األشكال ٬   ٬بتصمٌم رسوم إٌضاحٌة رقمٌة لملصق انفوجرافٌك

ووضع تصورات التصمٌم ٬ وصوال إلى التكوٌن النهائً للتصمٌم ٬ ثم تقوم بقٌاس ما حققه  كل طالب فً التصمٌم النهائً 

٬ مخرجات المهارات الذهنٌة  Knowledge and Understanding فة والفهم )االستٌعاب(من: مخرجات المعر

(Intellectual Skills   ٬ مخرجات المهارات المهنٌة والعملٌة )(Professional and Practical Skills)  ٬

 . (General and Transferable Skills)ومخرجات المهارات العامة والقابلة للنقل 

  


