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 التصميم الجرافيكى التخصص
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 تصميم التغليفمادة: اسم ال

 

 1102321المادة: رقم 

 
 
 

 

 

ه المىىادةو وبجىى  ال فىىاا  لي ىىا تعطىىى نةىىخة وامىىدة مىىم خطىىة المىىادة لكىىل ذالىى  مةىىجل فىىي  ىى 

 فاا ب ا لغابات استخدام ا في المةتقبل.متواال
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 معلومات المدرس .1

 د.آبات الفقرا:   اسم المدرس 1

 B-330:  . رقم المكت 2

 06/4790222     :   . رقم ال اتف3

 aalfakrah@meu.edu.jo: . البربد االلكتروني4

 ر -ن  2:00-1:00: . الةا ات المكتبية5

 

 مكان وموعد المادة .2

 مث 15:30- 13:00 : م اضرة ووقت ا. أبام ال1

 AB-05 :  . مكان القا ة2

  AB-05 :      . مختبر المادة )إن وجد(3

 المصادر والمراجع .3

 

 1892د. فرج غبو  لم  ناصر الفم جزئيم جامعة بغداد  .1

 2001 دلي  بد ال ادي . مبادئ التصميم واللون . مكتبة المجتمع العربي  مان  .2

  1881دبة التصميم. ال يئة المصربة لكتاب القا رة د.  مر النجدي . أبج .3

 2003دراسة جمالية د. رمضان الصباغ / دار الزرقاء االسكندربة  – ناصر العمل الفني  .4

 2002 ال للنشرو القا رة   مكتبة الفنون التشكيلية ؛ -جو انس إبتيم  -التصميم والشكل   .5

 

 مراجع اجنبية: .6

7. Design from – Van Nasrrand R. Company 1975. London 

8. Graphic Design: The New Basics By Ellen Lupton, Jennifer Cole Phillips 

9. PACKAGING THE BRAND –GAVIN AMBROSE 2011 

 

 ةمراجع اجنبية متوفرة بالجامع

 

10. THE LITTLE BOOK OF RECIPES . DAVID.E.CARIER  

11. HDI. NEWYORK 2004 

12. BIG BOOK”GREEN DESIGN ERIC BENSON. LONDON 2000 

13. THE BIG BOOK OF TAGS AND LABELS  

14. PACKING DEMO GRAPHIC M. HAMPSHIRE 

15. http://www.packagedesignmag.com/ 

16. http://en.wikipedia.org/wiki/Packaging_and_labeling  

 

 

 المادة:وصف  . 4

 :وصف المقررال .1

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%215782346%7E%213%7E%213%7E%211%7E%216%7E%21
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%215782346%7E%213%7E%213%7E%211%7E%216%7E%21
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%215782346%7E%213%7E%213%7E%211%7E%216%7E%21
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%215782346%7E%213%7E%213%7E%211%7E%216%7E%21
http://www.packagedesignmag.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Packaging_and_labeling
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وتدربب م  لى مبادئ تصميم التغليف للمنتجات الصنا ية ,ت دف   ه المادة إلى تعربف الطالب 

الكية المتنو ة ب يث بغطي ذلك كافة العوامل التصميمية والتنفي بة المؤثرة  لى اختيار واالست 

المةت لك لمنتج دون أخرو و رض نماذج مم التصميمات التغليف الناج ة وغير الناج ة وبيان 

 .الفوارق بين ما. وتدرب  الطالب  لى تنفي  نماذج مبةطه مم تصميمات التغليف

 األ داف: .2

 لطال   لى مف وم التةوبق وسيكولوجية التصميم والتغليف واال النتعربف ا

تعربف الطال   لى انماذ وانواع وخامات تصميم التغليف الخاص بالصنادبق واالكياس و بوات المنتجات 

  البالستيك والكرتون والزجاج ... الخ 

 بعد التخرج بربط الطال  بيم   ا المقرر والمقررات االخرى وبوافه في دراسته و مله

تعربف الطال   لى اسس وقوانيم و المات وانواع واسالي  التغليف والتةوبق وك لك االشارات  -

 والرموز العالمية وأسس تصميم التغليف والتخزبم والش م .

 بتعرف الطال   لى المةتجدات العالمية والمتغيرات في  الم التصميم والش م والتخزبم . -

ة  ناصر التغليف ابتداء مم البطانة وانت اء بالكرتون ذو االمجام بتمكم الطال  مم تصميم كاف -

ادوبي  –الكبيرة وقابليت ا للش م والتخزبم مم خالل برامج التصميم )ادوبي الفوتوشوب 

 اليةتربتور(

 بتمكم الطال  مم الربط مع قوانيم البيئة في تصميمات مدبثه للبيئة جمالياً وص ياً. -

 

 :للمادة نتاجات التعلم .1

 
 (Knowledge and Understandingالمعرفة والفهم  )

 وإستخدام ا فى التصميم . (Photoshop – Illustrator )ف م الجوان  المتقدمة في  برنامج  .2

 م ارة اإلدراك وم اكاة األفكار واإلنجاز . .3

 ف م أبعاد التصميم وابجابياته وسلبياته الفنية واالتصالية . .4

 (Cognitive Skillsالمهارات المعرفية ) 
 . لم توى األكادبمي للمادة وت قيق أ داف ا بناءاً  لى إمكاناته العقلية والثقافيةلاستيعاب الطال   .5

 أن بكون الطال  ملماً بالجوان  العلمية في   ا المجال . .1

 أن بتعرف الطال   لى المةتجدات العالمية في   ا المجال . .7

 

 (.Practical/ Professional / IT Skills etc)المهارات العملية والمهنية والتقنية إلخ  
 أن بكون الطال  ملماً بالجوان  العملية وقادراً  لى األداء ببرامج التصميم الجرافيكى . -7

 .اإلستفادة مم الخبرات العملية في مجال العمل بم نة التصميم  أن بكون الطال  قادراً  لى اإلبداع في   ا المجال و -9

 ال  قادراً  لى معرفة امتياجات سوق العمل والتميز في   ا المجال. ان بكون الط -8

 تنمية م ارات اإلتصال البصري لدى الطال  والتواصل مع كل ما  و جدبد في مجال التصميم . - 10

 

 (Cognitive Skills) المهارات الذهنية -

أشكال و ناصر تةا د  لى إنجاح اكةاب الطال  القدرة  لى الب ث والوصول إلى معلومات التصميم مم  -11 .8

 التصميم

 مخرجات التعلم للبرنامج:  . 6
 توايف البرمجيات ال دبثة فى إخراج التصاميم الجرافيكية . -1

 تطبيق األفكار اإلبدا ية لتطوبر تصاميم جدبدة . -2

 ت ليل النوامى الجمالية فى األ مال الفنية والتصميمية . -3

 .تقييم األفكار اإلبدا ية والتصميمية  -4

 التواصل باألفكار التصميمية والبصربة مع المجتمع . -5
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 توايف الم ارات التقنية فى التصاميم والرسومات . -1

 العمل بروح الفربق الوامد . -7

 

 أساليب تدريس المادة . 7
 يمكن أن تشمل أساليب التدريس، ولكن ال تقتصر على:

  الم اضرات. 

 ( عرض اعمال احترافية عن طريق جهاز العرضdata show)   بتم ا طاء الم اضرات داخل مختبر

وبقوم الطال  بتنفي  جزء مم التماربم خالل   -ال اسوب مم خالل ذرح موضوع الم اضرةو وتنفي  بعض األمثلة و رض ا

 الم اضرة والجزء اآلخر في المنزل.
  .مناقشة ومل المشكالت 

 القيام بالعدبد مم التماربم والتطبيقات. المةاق بتم مم خالل الشرح النظري والتطبيق العملي وذلك مم خالل

  سلةلة مم التماربم التي بتم تنفي  ا خالل الم اضرة أو تعطى للطلبة كواائف بيتية. .الواجبات الفردبة 
 .   Adobeمشروع المةاق : انتاج تصاميم متعددة مم خالل استعمال برامج 

  .استخدام المختبر 

  ا .وت لي التجارب الفنية المتميزة عرض  

 

 

 

 :% بالنسبة المئوية ووزنها أساليب التقويم .8
 
 

 الوصف الوزن تقييم #

 اختبار أول وثانى 40 االختبارات   .1

 اختبار  ملي 40 االمت ان الن ائي   .2

 واجبات منزلية  10 الواجبات   .3

 مشاركات داخل المختبر 10 المشاركة  .4

 100 المجموع

 

 لتنفيذ المادة: الزمني الجدول . 9
 

 

األس
 بوع

 الموضوع
المرجع في 
 الكتاب المقرر

 ( )الصفحات

رقم النتاج 
 للمادة التعليمي

رقم المخرج 
 للبرنامج 

التعريف بالمقرر نظرياً من خالل مجموعة  - 1
من العروض عن فن تصميم التغليف بكل 
أنواعه ووظائفه وكذلك العناصر الفنية 

الصورة  –اللون  -المتعددة ) النقطة والخط 
الشكل (  –فكرة التصميم  –لتيبوغرافيا ا –

مع شرح لالشكال الهندسية ثالثية االبعاد ) 
 –المخروط  –المتوازي  –الهرم  –المكعب 

الكرة ( وإنشاء تصميمات لعلب  –االسطوانة 
 مجسمة 

 -وظائف -أهمية -والتغليف التعبئة مفهوم -
 تاريخها

 

د. عمر النجدي . 
أبجدية التصميم. 
 الهيئة المصرية

لكتاب القاهرة 
1991  

 
PACKING 
DEMO 
GRAPHIC 
M. 
HAMPSHIR
E 

 
http://www.p

9 - 

http://www.packagedesignmag.com/
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ackagedesi
gnmag.com/ 
PACKAGIN
G THE 
BRAND –
GAVIN 
AMBROSE 
2011 

 
 
 
http://en.wik
ipedia.org/w
iki/Packagin
g_and_label
ing  

 
 تدريب عملي

التعرف علي  خامات التغليف والمواصفات الخاصة  2
بذلك والرموز والمصطلحات  المرتبطة بالتغليف مع 
تصميم التغليف  ) تصميم وإعادة التصميم ( الحدي 

 منتجات الشركات الغذائية
 

 -التصميم والشكل
 -جوهانس إيتين 

مكتبة الفنون 
هال   التشكيلية ؛

للنشر، القاهرة 
2002 

http://www.
packagede
signmag.co
m/ 
 
http://en.wi
kipedia.org/
wiki/Packa
ging_and_l
abeling  

 تدريب عملي

1 1 

 والتغليف التعبئة إستراتيجية - 3
تصميم أغلفة منتج منتج جمالي الحدي  -

 –شركات التجميل ) التصميم االساسي 
عبوة التخزين والشحن (  –التصميم الثانوي 

التصميمات مع من خالل إنشاء عدد من 
تحديد شعار للشركة وااللوان والتيبوغرافيا 

 والصور ... الخ

 تدريب عملي

1 1 

 التعبئة خامات اختيار في المؤثرة العوامل - 4
 والتغليف

متابعة تصميم منتج لشركات التجميل مع  -
التعرف علي امكانيات الثني واللصق ووصل 

 االطراف من خالل تنفيذ مجسمات كرتونية

 يتدريب عمل

3+1 1+1  

http://www.packagedesignmag.com/
http://www.packagedesignmag.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Packaging_and_labeling
http://en.wikipedia.org/wiki/Packaging_and_labeling
http://en.wikipedia.org/wiki/Packaging_and_labeling
http://en.wikipedia.org/wiki/Packaging_and_labeling
http://en.wikipedia.org/wiki/Packaging_and_labeling
http://en.wikipedia.org/wiki/Packaging_and_labeling
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%215782346%7E%213%7E%213%7E%211%7E%216%7E%21
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%215782346%7E%213%7E%213%7E%211%7E%216%7E%21
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%215782346%7E%213%7E%213%7E%211%7E%216%7E%21
http://www.packagedesignmag.com/
http://www.packagedesignmag.com/
http://www.packagedesignmag.com/
http://www.packagedesignmag.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Packaging_and_labeling
http://en.wikipedia.org/wiki/Packaging_and_labeling
http://en.wikipedia.org/wiki/Packaging_and_labeling
http://en.wikipedia.org/wiki/Packaging_and_labeling
http://en.wikipedia.org/wiki/Packaging_and_labeling
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 وتغليف لتعبئة البيئية المتطلبات - 5
تصميم عبوات غذائية النماط متعددة  -

لالطفال مثل ) عصائر ، شيكوالته ، شيبسي 
، مع مراعاة ميول األطفال وااللوان والرسوم 
ونوعية الخامات المستخدمة من حيث 

 سالمتها لصحة االطفال

 تدريب عملي

3+1 1+1 

كات الدهانات الموجوده في تصميم التغليف الحدي شر 1
عبوة  –التصميم الثانوي  –السوق ) التصميم االساسي 

 التخزين والشحن (

 تدريب عملي
3 4+1  

 إختبار عملي . االول االمتحان اجراء فترة   7
3+1 1+1  

تصميم التغليف منتج الحدي شركات الهواتف الخلوية  8
 –) التصميم وأعادة التصميم ( ) التصميم االساسي 

 التصميم الثانوي (

 تدريب عملي
3+1 1+1  

تنفيذ المجسم الخاص بتصميم منتج شركات الهواتف  9
الخلوية من خالل طباعة التصميم ولصقة علي المجسم 

 الخاص بالمنتج 

 تدريب عملي
3+1 1+1  

تصميم التغليف منتج الحدي شركات األتصاالت )  10
 –ي التصميم وإعادة التصميم ( ) التصميم االساس

 التصميم الثانوي (

 تدريب عملي
3+1 1+1  

متابعة تصميم منتجات شركة االتصاالت  من خالل  11
 طباعة التصميم ولصقة علي المجسم الخاص بالمنتج

 تدريب عملي
3+1 1+1  

 أختبار عملي  الثاني االختبار اجراء فترة 12
3 4+1  

دراسة ألسس تصميم الغالف من خالل إنشاء تصاميم  13
فة ورقية وكرتونية مسطحة أو مجسمة بلون او ألغل

أكثر من لون ذات صلة بالتغليف أو دعاية للمنتج 
كروت  -الحدي شركات الحاسوب) شعار النتج 

التصميم االساسي للمنتج  –غالف كتالوج  –شخصية 
 –الواجب التصميم الثانوي علبة الشحن والتخزين  –

 غالف كتيب للمنتج (

 
 
 

الواجب الحادي 
 عشر

3 4+1  

تنفيذ المجسم الخاص بتصميم منتج شركات الحواسيب  14
من خالل طباعة التصميم ولصقة علي المجسم الخاص 

 بالمنتج

 
الواجب الثاني 

 عشر
3 4+1  

  مراجعات نظرية علي ما سبق 15
3 4+1  

 االختبار النهائي العالمات وتسليم النهائي األختبار اجراء فترة 11
3 

4+1 +3 
 

 
 مادةسياسات ال .11

 تثبت مة  تعليمات منح الدرجة العلمية )البكالوربوس والماجةتير( / دليل الطال . -

 بج  توضي  ا للطلبة في اللقاء األول.  -

 :  مضور الطالب كل الم اضرات كاملة الحضور .0

 :  مرمان مم درجة الواج التأخير.9

 

 االمتحانات .3
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   لتأكد مم:بقوم المراق  بقراءة جدول توزبع المراقبات بشكل دقيق ل 

 .مو د االمت ان وتاربخه 

 .اسم المادة ورقم القا ة االمت انية 

 .توزبع الطلبة والتنقالت والدمج مع االمت انات األخرى 

 

بعلم مدرس المادة أسماء الطلبة المةموح ل م بالتقدم لالمت ان  لى باب القا ة قبل االمت ان بربع سا ة 

 ( المعد مم دائرة القبول والتةجيل.F136م )مةتخدماً نموذج كشف العالمات الفصلية رق

 ب ضر المراقبون إلى قا ة االمت ان قبل مو د االمت ان بعشرة دقائق.

 بتفقد المراقبون قا ة االمت ان قبل دخول الطلبة تفادباً لوجود أّي كتابة  لى المقا د أو ال ائط.

 بنظم المراقبون جلوس الطلبة بشكل بجنّ  مدوث ماالت الغش.

كىىد المراقبىىون مىىم  ىىدم وجىىود ذلبىىة م ىىروميم مىىم أداء االمت ىىان الن ىىائي وذلىىك قبىىل توزبىىع أسىىئلة بتأ

 االمت ان  م ذربق قراءة أسماء الم روميم.

 التأّكد مم  وبات الطلبة الجامعية وفي مال  دم إبراز الطال  لل وبة بتم إبالغ رئيس الجلةة االمت انية.

 نموذج إثبات شخصية للطال  مم دائرة القبول والتةجيل.بقوم رئيس الجلةة االمت انية بطل  

 التأكيد  لى الطلبة كتابة االسم والرقم الجامعي قبل البدء باإلجابة  م أسئلة االمت ان.

 بوزع المراقبون األسئلة بعد التأكد مم  وبات الطلبة وأسمائ م.

قة ال ضور لالمت ان وأن االسم المثبت التأكد مم أن كافة الطلبة قاموا بتةجيل أسمائ م والتوقيع  لى ور

  لى ال وبة  و نفةه المةجل في ورقة ال ضور وك لك  لى ورقة اإلجابة لالمت ان.

 ال بجوز اإلجابة  لى أي أسئلة مم قبل المراقبيم.

بلتزم المراقبون ذيلة فتىرة االمت ىان بالتواجىد داخىل القا ىة ومرا ىاة  ىدم تىرك قا ىة االمت ىان لمراقى  

 وامد.

بةلم المراقبون أوراق اإلجابات بعد االنت اء مم االمت ان مباشرة إلى رئيس الجلةة االمت انية مع التأكىد 

 مم أن أوراق االمت ان كاملةو وأن العدد بتطابق مع  دد الطلبة الموقعيم مضوراً.

ج تقربر بقوم رئيس الجلةة االمت انية بتةليم أوراق اإلجابات إلى  ميد الكلية وبتم تعبئة نموذ

 (.F087جلةة امت ان ن ائي رقم )

 

 الواجبات والمشاريع: .4

 تسليم الواجبات العملية في المواعيد المحددة

 

 حضور االمتحانات والتقيد بالمواعيد: .5

إمضار الطال  لكافة المةتلزمات التي قد ب تاج ا في االمت ان )أقىالمو آلىة ماسىبةو ... الىخ(و  .0

 وبمنع االستعارة مم الزمالء.

 بةمح للطال  دخول قا ة االمت ان بعد مرور ربع سا ة مم وقت االمت ان.ال  .9

 ال بةمح ألي ذال  مغادرة قا ة االمت ان قبل مرور نصف وقت االمت ان. .0

 

 الغش وعقوبته: .6

تعربف الغش:  و م اولة ال صول  لى العالمات بطربقة غيىر مشىرو ة بىأي وسىيلة كانىت ومن ىا مىا 

 بأتي:

 مد الطلبة أثناء االمت ان.النةخ والنقل مم أ .1

 استعمال بعض الوسائل اآلتية: .2

المىىىواد المكتوبىىىة  لىىىى قصاصىىىات ورقيىىىةو واألدوات المةىىىتخدمة فىىىي االمت ىىىانو ومالبىىىس  أ.

 الطال و والمقا د الدراسيةو والجدران واألرضيةو والجةد.
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 المواد المةجلة وتنقل مم خالل سما ة األذن أو سما ة البلوتوث. ب.

 د األج زة الم مولة مع الطال .وجو ج.

التعاون غير مةموح مىع أمىد الطلبىة خىالل االمت ىان إمىا مباشىرة أو مىم خىالل أي وسىيلة أخىرى  .3

 سواء داخل القا ة أو خارج ا.

 انت ال شخصية ذال  آخر ألداء االمت ان بدالً منه سواء مم داخل الجامعة أو مم خارج ا. .4

 ل  آخر  لى ورقة االمت ان.قيام الطال  بكتابة اسم ذا .5

 م اولة الطال  تةرب  األسئلة خارج قا ة االمت ان. .1

 سرقة م توبات أمد االمت انات أو بيع ا أو شراؤ ا. .7

 أي شكل أخر مم أشكال الغش لم ب كر سابقاً. .9

 

 في مال تم ضبط ذال  خالل استخدام أمد الوسائل الةابقة ذكر ا فإن اإلجراءات تتم كاآلتي:

 س   المادة المكتوبة أو الوسيلة المةتخدمة إن أمكم والتوقيع  لى ورقة االمت ان. أ.

 إبقاء الطال  في قا ة االمت ان والطل  منه إكمال االمت ان بشكل ذبيعي. ب.

 بقوم المراق  بتعبئة نموذج "ضبط مالة غش". ج.

مع ذال  آخىر بشىكل مباشىر  في مال ضبط الطال  في م اولة للغش مم خالل النقل أو التعاون د.

 بقوم المراق  بكتابة التقربر بشكل فوري.

 إذا تةب  الطال  بأي إرباك في قا ة االمت ان بةتد ى األمم الجامعي إلخراجه مم القا ة.  ـ.

 بقوم العميد بت وبل جميع نماذج ضبط مالة غش إلى لجنة تأدب  الطلبة  لى مةتوى الجامعة. و.

 

 

 


