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البريد اإللكتروني
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نر11:00/10:15:
وصف المادة :
تتناال ه هاالم دة االسة سلدصاام دةتي ا بع د دااس دالماالس داصااح دة مت ااية ااس دة ا
دةتجلليم غبرهل كلةك تي بع دةن الج دةتبيبيبام ةعتمي ام دةتفعباس ةع اع

د

باام

دة نتجال ناخ لا ه

دةتينبل دةتيعبييم دة لصولبم.
اهداف المادة :
 .1دةتااايليل عاااة

عبااام دةتيااا بع ةألشااا له د دبااام د لمااالس ناااخ لااا ه نردكااا نتتلةبااام ريااام

دليد بم دع تبيبيه صو ةتي بع ي وي ك  ،نخ دةيميي دةج لةس دةوظبفس.
.2توظباااس دن ل بااال دة لصاااو
د صتفلسة نخ تعك د ن ل بل

لاااردن دةتيااا بع دةجرد ب اااس اااس تبيبااام دةتيااا ب ل نااا

س دة ملةجل دةجرد ب بم ةعتي بع.
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مكونات المادة :
 .1الكتب المقررة( :عنوان الكتاب ،المؤلف ،الجهة الناشرة ،سنة النشر)
تيييع نج و م د لدق ظريم شللكم ةألش له دةفنبم ةعتيلنبع د دبم د لملس ( تمي م  ،تفعباس،
ل ل ختعس دش لةهل) ن جكر دة مليبر دةفنبم ةتيلنبع هلم د ش له.

د

 .2المواد المساندة (أشرطة فيديو ،أشرطة صوتية)


تيييع لج نيولة نخ نردج دجنيبم ةتي ب ل د دبم د لملس س نجله تي بع
دةميود




دةتفعبس

صلئ دةني .

تيييع لج ة نتجل تمي م تفعبس للة وق د لس س.
رض لج نخ د

له دةخلصم صتلج دة لسة ة صتفلسة لهل ن دةشرح دةت عب

ةع ردك دة ختعفم ةتي بع هلم دةن لج


دةتينبل دة وظفم لهل.

رض لج نخ دةتمي م دةتفعبس ة نتجل للة وق ن دةت عب

شرح د يجللبل

دة عيبل


دةيردءد دإلضل بم (دة تل  ،دةي ليل  ...دةخ

اساليب تدريس المادة :
ن لضرد  ،ننلقشل  ،رض تيلنبع  ،ننلظرد  ...دةخ
توزيع المادة على الفصل الدراسي:
الوظائف والتقارير
ومواعيد تقديمها
االسبوع

المادة االساسية والمساندة المطلوب تغطيتها
تمريس للاش له دةهنيصبم د دبم د لمالس نا دةرصاع دة ار لالةيعع

االول

دةرصااالم ة ج و ااام ناااخ دة ج ااا ل ( ن مااال ،دصااابود م،
نتودزي ن تبب

 ..تبيبيل

ت الليخ عاة لصاع دة ج ا ل

دة نتظ م.
شرح دة نظول دة ر نخ ل ه لا د ام لا ن اتون دةنظار
الثاني

ناااا شاااارح دة نظااااول دةخااااللجس (دة ااااودزي ,دة لئاااا ) ياااال
ز دةه(دةتوضاااابا للةرصااااع) دصاااات ردل تاااايلييل دةرصااااع دة اااار
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ك مر ام

ةع ج ل للصتخيدم دةيعع تيييع لمض د لدق ةعب
ظريم س دة جله ن دةرصع.
تياايم لمااض د لدق ةعب ا
الثالث

ك مر اام ظرياام ااس دة جااله ن ا

دةرصع .
شاارح ظااري ة اال د ش ا له د دباام د لماالس نمااليبر تي ا بع
يود د غليم .
ت عب

يود تفعبس ننظ م دةش .

سلدصاام نردكا

د غعفاام لاايء لاالةف رة

عباام دةتيا بع ةعميااود

صو ةعتل يبم للة لصل د ةس .
شاااارح تياااا بع يااااود لتوظبااااس دة لصاااال د ةااااس لر اااالن
الرابع

( )Adobe Illustratorنااا دةتبيبااام دةمع اااس عاااة ياااود
نت لدعم د يدس نخببل دةميود لودصبم لردن دة يبوتر.

الخامس

لتوظبس دة لصو

دصت له تي بع يود نت لدعم دةش

شرح ظري ة مليبر تي بع دضل م نفرسد دةتي بع ةعميوة.
دنت لن د ه
السادس

س دةرصع دة ج ل يي يلً.
دنت اااالن

عااااس عااااة دة لصااااو ( )Macللصااااتخيدم لااااردن

(.)Adobe
رض لج ةتيا ب ل
السابع

ياود

دغعفام للةت عبا

دةتوصابس

نا دةشاارح ده باام توظبااس دةفوتوغرد باال نااخ دةتي ا بع  ،لباالن
ده بام ت يباام دةيمااي دةج االةس د تياله (ننل اام دةيبا ) تيا بع
رييم رض ةع نت نخ ل ه نعيم.

الثامن

تيا بع دةتفعبااس لتوظبااس دة لصاال دنةااس لر االن ( Adobe
 )Illustratorن دةتبيبم دةم عس
تي بع ش

التاسع

تي بع دةتمي م دةتفعبس للة لصو .
تي بع ش

العاشر

هب م جييية ةعميوة.
هب م جييية ةعميوة.

تي بع دةتمي ام دةتفعباس للة لصاو نا
دةت عب ةيمض دة نتجل

ريل ً ليريلً.
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يل ام لماض دةن الج

نردجمم دة لسة  +دنت لن دل س

الحادي
عشر
الثاني

شاارح نمااليبر تي ا بع د
ااالج ةعت عبااا

عشر

ا ن عااة صاالئ دةني ا ن ا

اارض

دةتوصااابس (نااا دةتبيبااام دةم عاااس ) تيااا بع

ةعم نل دةتجلليم دة ختعفم.
الثالث

دصت له دةشرح دة للم ن دةتبيبيال دةم عبام ةتيا بع د
عة صلئ دةني لتوظبس دة لصو

عشر

ت عبا

ا ن

تيا بع دلت الل

د لل ةميود غبر تبلسيم .
الرابع

دصت له دةتبيبيل دةم عبم ةتيا بع د
ن

عشر
الخامس

ا ن عاة صالئ دةنيا

يل م لمض دةن لج تي بع ك عم د

بم ة نت نل.

نردجمم دة لسة
ااارض دةتبيبيااال دة لسيااام ناااخ لااا ه دةفيااا دةيلدصاااس نااا

عشر

دةتوصابس ةتلكباي

دة ردجمم دةنظريم دةم عبام دةت عبا

عبام

دةتي بع لللملسم دةفنبم د تيلةبم
د نت لن دةنهلئس

السادس
عشر
أساليب تدريس المادة:

ن لضرد  ،ننلقشل  ،ك دة لئ  ،ننلظرد ..دةخ
 شرح توصبس ظري عة لج .
 تبيبم

عس عة دة لصو

تل تي ب ل د دبم د لملس.

نتائج التعليم:
 -1دة مر م دةفهع Knowledge and understanding


هع دة ل دةخلصم ةعتي بع دةث دس د لملس نخ لبخ دش له دةتي بع دة ختعفم ةتبيبيه
لنجلح ن ييل ً نخ دةجل ل دةنفمس دةج لةس نمر م تبيبيه لتوظبس دة لصو .

 -2نهللد دإلسلدك ن لكلة د

لل Cognitive skills

 إسلدك دةفرق لبخ دةتي بع دة ج ع دةتي بع دة با كبفبم د هت لم ل

للل دة تعم

دةفردغ دةرؤيم نخ دكثر نخ زد يم س دةتي بع دة ج ع لجل ل دةم قل دةج لةبم
دةتش بعبم د لرن ن دة فلظ عة دةيمي دةوظبفس ةعتي بع.
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 -3نهللد د تيله دةتودص داكلسي س (ن دة يلسل د شخلم communication
)skills
عبم للصم للةتخيص دة هنم جد دةم قم Practical and/ or

 -4نهللد

) professional skills (Transferable skills
 دكت ل

زيلسة نهللد تبيبم دةتي ب ل د دبم د لملس لأصتخيدم دة لصو

لردن

دةجرد بك .
أدوات التقييم:
تقارير أو ابحاث قصيرة أو مشاريع – أمتحانات قصيرة – واجبات – تقديم شفوي لألبحاث
والتقارير – أمتجانات فصلية ونهائية.
توزيع العالمات على أدوات التقييم
أدوات التقييم

الدرجة

االمتحان االول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

40

التقارير /االبحاث  /الواجبات

20

المجموع

100

االمانة العلمية والتوثيق :
 #دصعو دةتودبم (دصلةبل توضب بم).
 #إصنلس دة يوق دةمع بم اص للهل.
 #د لملس خ دة بو د كلسي س.
*حجم العمل الملقى على عاتق الطالب ما ال يقل عن ساعتين مقابلكل ساعة تدريس.
سياسة الحضور والغياب:
ي ا ةعبلةال للةتفبال ثكثار ناخ  %15ناخ دة ال ل دة يارلة لاي ن الل شار س يييعاه
دة عبم  .إج يترتل عة دةبلةل نن
ة نت االن د ةنهاالئس ت ااون

باي

يل نخ دة لسة س كله قيوه دةم بي ةعملل ،لبن ل ي ن ناخ دةتيايم

نتااه ااس دة االسة دةياافر دةجاالنمس ااس كااله اايم قيااوه دةم بااي ةعماالل

دة رضس ث دةيهري.
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:المراجع العلمية للمادة
*الكتب
 ورقات نظرية ومدعمه بالصور لشرح االشكال الفنية للتصميمات ثالثية االبعاد ( تعبئة-1
.) وسائل النقل، اعالنات،وتغليف
 مؤسسة، ترجمة امل صادق الحسيني، مبادئ تصميم المجسمات، ووكاس وونك-2
.1981، مطبعة دار السالم،المعاهد الفنية
.1998، جامعة حلوان- كلية التربية الفنية، الفن والتصميم،  اسماعيل شوقي-3
4- Eat me: delicious, desirable, successful food packaging design,
Ben Hargreaves, Mies, Switzerland: Rotovision, 2004.
5- Successful food packaging design, Ben Hargreaves, Mies,
Switzerland: Rotovision, 2006.
6- Packaging makeovers : graphic redesign for market change ,
Stacey King-Gordon, Gloucester, Mass.: Rockport Publishers,
2005.
7- Color management for packaging : a comprehensive guide for
graphic designers , John T. Drew & Sarah A. Meyer, Mies,
Switzerland: What is packaging design?, Giles Calver, Mies,
Switzerland: RotoVision SA, 2007.
:Websites المواقع اإللكترونية
 http://www.packagedesignmag.com.
 http://www.smashingmagazine.com.
 http://dzineblog.com/2008/04/packaging-designinspiration.html.
 http://www.thecoolhunter.net/design/The-Powerof-The-Box---Powerful- Packaging-Design.
 http://www.creatingdifference.com/wmhflash.html.
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