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 1201213:المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

   الفنون والتصميم :الكلية 

  التصميم  الجرافيكي: القسم 

  تقنيات الطباعة: عنوان المقرر 
  

 وصف المساق 
 المنتجات المعدنية ويعد قطاع التغليف والتعليب من القطاعات الرئيسية المكملة للصناعات ومن اشهرها قطاع األغذية ، األدوية 

إلخ  ..... واإللكترونية
 من حيث الشكل البنائي الجرافيكي مما يعد عامل جذب  األفكارويلعب التغليف دور هام في رواج تلك القطاعات لما يتميز به من تنوع

للمستهلك ويساعد علي سرعة تداول منتجات تلك القطاعات ، ويتناول المنهج كيفية تصميم وإنتاج عبوات التغليف والتعليب بجميع 
 (الخ .............المعادن – الخامات مخلقة صناعيا – الكرتون – الورق )أشكالها ومفردتها علي خامات مختلفة 

 

 اهداف المساق 
إعطاء فكره عامة عن صناعة التغليف والتعليب والدور الهام الذي تلعبه في السوق وفكرة خاصة عن األشكال البنائية المختلفة للعبوات 

وأنواع الخامات المختلفة وكيفية إعداد تصميم جرافيكي مبتكر ومميز  
 

 : مخرجات التعلم

مع تنوع أشكال (......... مستحضرات التجميل  أوأغذيةأو أدوية )تصميم عبوات في جميع القطاعات الصناعية 
وخامات العبوات مع إمكانية تعديل الشكل البنائي للعبوات والمعالجة الجرافيكية المميزة لكل قطاع والقدرة علي 

 تكوين مجموعات من كل عائلة في كل قطاع
 المعرفة : أ 

 العبواتتعلم الطالب األسس العلميه والفنيه لكيفية تصميم  .1
 تعلم الطالب كيفية تصميم قوالب القص .2
 الفهم الصحيح لوظيفة التغليف والتعليب  من الجانب الفني والتصميمي .3
 األصول والقواعد العامة لتصميم تعليب ناجح .4
 األصول التقنية لقياسات العلب الكرتونية وانواعها .5

 التصميم: ب
 .انواع التغليف والتعليب ، وعناصر والتغليفتعليم الطالب األسس التقنية والفنية التي يقوم عليها  .1
 .البحث في نوعيات وتصنيفات المعلبات الكرتونية  المختلفة وإجادة متطلباتها .2
 تصميم تغليف لمنتجات مختلفة .3
 .إخراج المغلف من حيث اختيار األلوان وتنسيق الصور والنصوص .4
 التصميم الهيكلي للمغلفات  .5
 .لمغلفات ابداعية اكساب الطالب المهارات الالزمة لعمل التصميمات  .6

 مهارات تقنية : ج
 في تصميم قوالب القص باشكالها المختلفة (Illustrator)برنامج استخدام تعلم  .1
 في معالجة الصور في تصميم المغلفات باشكالها المختلفة (Photoshop)برنامج استخدام تعلم  .2
 تعلم تصميم وتنفيذ مجسمات لمغلفات .3
 تعليم الطالب كيفية تصميم الهياكل للمغلفات  .4

 
 :  هيكل المقرر       

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

محاظشاث َ  مشاسكت عمهٍت

 عشض مشئى

انتعشٌف بمحتُي انمقشس 

انتعشف عهً – انذساسً 

أوُاع انخاماث انمختهفت 

انمستخذمت فً انتغهٍف 

باإلظافت إنً عشض ومارد 

 مه انعبُاث كتكٌُه َكتصمٍم

 3 1 

قطاع )انمششَع األَل   مشاسكت عمهٍت  3 2 
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محاظشاث َ 

 عشض مشئى

األغزٌت فشع انمششَباث 

 (انساخىت انقٍُة َعائهتٍا

عمم ماكٍتاث مختهفت (ٌذٌَا)

األشكال نىمارد متىُعت مه 

انعبُاث َأكٍاط انتغهٍف 

َانبطاقاث انالصقت مع 

انتعذٌم عهً بعط ٌزي 

  األشكال

محاظشاث َ  مشاسكت عمهٍت

 عشض مشئى

تحٌُم تهك انىمارد كمهفاث 

سقمٍت مه خالل بشوامذ ادَب 

 (فُسمت أَ سكٍىت)اٌهٍستهٍتُس 

  3 

محاظشاث َ  مشاسكت عمهٍت

 عشض مشئى

انمعانزت انزشافٍكٍت إلحذي 

انعبُاث انتً تم تصمٍمٍا 

 (كمبٍُتش-ٌذَي)َتعذٌهٍا 

  4 

محاظشاث َ  مشاسكت عمهٍت

 عشض مشئى

متابعت انمعانزت انزشافٍكٍت 

عهً انفُتُشُب األدَب 

َتصمٍم عائهت  (اٌهٍستهٍتُس

 انمىتذ بزمٍع أشكانٍا انتغهٍفٍت

  5 

 مخشراث انمششَعتسهٍم   

 االمتحان األَل + األَل

 

  6 

محاظشاث َ  مشاسكت عمهٍت

 عشض مشئى

انمششَع انخاوً  عمم عائهت 

متكامهت إلحذي انمىتزاث 

قطاع األغزٌت قسم )انصىاعٍت 

انمششَباث انباسدة نزمٍع 

انضبادي بطعم +أوُاع انفُاكًٍ

انسائهت َانزافت مىٍا  (انفُاكًٍ

راث خامت تغهٍفٍت كشتُوٍت 

ََسقٍت َمعذوٍت َصرارٍت 

نهفشاغاث انمختهفت (َبالستٍكٍت

نهمسكه َ أبعاد قطع األحاث 

 بٍا

  7 

محاظشاث َ  مشاسكت عمهٍت

 عشض مشئى

تحٌُم تهك انىمارد كمهفاث 

سقمٍت مه خالل بشوامذ ادَب 

 (فُسمت أَ سكٍىت)اٌهٍستهٍتُس 

  8 

محاظشاث َ  مشاسكت عمهٍت

 عشض مشئى

انمعانزت انزشافٍكٍت نتصمٍم 

احذ أفشاد انعائهت انمىتذ 

انصىاعً َتطبٍق ومطٍا  

انزشافٍكً عهً بقٍت أفشاد 

انعائهت باختالف خامتٍا 

 انتغهٍفٍت  

  9,10 

محاظشاث َ  مشاسكت عمهٍت

 عشض مشئى

متابعت انمعانزت انزشافٍكٍت 

عهً انفُتُشُب األدَب 

مخشراث تسهٍم  َ(اٌهٍستهٍتُس

 االمتحان +  انخاوًانمششَع

 انخاوً
 

  11 

محاظشاث َ  مشاسكت عمهٍت

 عشض مشئى

انمششَع انخانج  ابتكاس 

ومُرد ٌذَي إلحذي انعبُاث 

 فً إحذي انمزاالث انصىاعٍت

-خضفٍت– أغزٌت )انٍذاٌا )

اَ عبُاث فً مزال   (معذوٍت

تحٌُم تهك انىمارد  َ األدٌَت

كمهفاث سقمٍت مه خالل 

بشوامذ ادَب اٌهٍستهٍتُس 

 (فُسمت أَ سكٍىت)

  12 
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محاظشاث َ  مشاسكت عمهٍت

 عشض مشئى
مراجعة كل ما سبق 

 دراسته 

  13 

 

 

 المراجع 
 
1-The Big Book of Packaging 
By Will Burke, Lisa Baer, James Pietruszynski Intended as a comprehensive resource for designers, 

creative professionals, marketers, and retailers, The Big Book of Packaging contains 384 pages of the 

most innovative packaging designs from around the world. With over 500 featured designs and profiles 

of twelve of the world's leading designers, the book is a must-have resource for anyone interested in the 

future of packaging and design. 

 

2-Package Design Book From Taschen Featuring the world's best packaging with in-depth case 

studies, Package Design Book analyses how ground-breaking designs are developed by top design and 

branding offices 

 

3- Designing Sustainable Packaging By Scott Boylston   This is a practical book on 
creating packaging prototypes that reflect sustainable and ecologically sound principles.  
It challenges the next generation of graphic designers to re-envision packaging design as a 
less environmentally destructive practice than it presently is, and examines an array of 
techniques and methodologies for creating innovative and sustainable packaging designs, 
from first concept to final production. 
4- Package Design Now By Gisela Kozak, Julius Wiedemann  No other book on the market 

explores global contemporary packaging to the extent and detail that Package Design Now! does. Practically 
everything you buy comes in some sort of package—some are just functional, while others strive to be as 
innovative, elegant, and eye-catching as possible. 

 
 

 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول   

 االمتحان الثاني   

 االمتحان الشفهي   

 عرض تقديمي   

 االمتحانى النهائي  50 حسب التقويم الجامعي

 


