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 1الصفحت 

 
  

 الوقررنوىذج وصف 

 (األكادَوٍ()هراجعت البرناهج العالٍ )هراجعت أداء هؤسساث التعلُن 

  وقرروصف ال

من اجل بناء وعمل نماذج لمنتجات متنوعة وتفعيل اسخدامها مرة ثانية  اعادة تصميم وفق دراسة تصميم التعئبة والتغليف 
 حاصل وتقليل التلوث في البيئة مبدا االستدامة من اجل تدوير المنتجات وتقليل الهدر ال

 

 خبيؼخ ثغذاد / كهُخ انفُىٌ اندًُهخ  انًؤضطخ انزؼهًُُخ .1

 لطى انزصًُى انمطى اندبيؼٍ / انًركس  .2

  D3خ وانزغهُف /انزؼجئرصًُى  / ريس انًمرراضى  .3

   انجرايح انزٍ َذخم فُهب  .4

 دواو رضًٍ   شكبل انحعىر انًزبحخا .5

 ضُىٌ    انفصم / انطُخ  .6

 150   د انطبػبد انذراضُخ )انكهٍ(ػذ .7

  2018/ 2/ 15 ربرَخ إػذاد انىصف  .8

 نًمررأهذاف ا .9

  اغالع انطهجخ ػهً اهًُخ انزؼجئخ وانزغهُف ثشكم ػبو 

  رذرَت انطهجخ ػهً رضى انًخططبد االونُخ نؼًم انًدطًبد 

  ػًم ًَبرج يصغرح نهزؼجئخ وانزغهُف 

 

  ٍثُبء واػذاد يغهفبد يزؼذدح ويزُىػخ رثػ انًهبراد انؼًهُخ وانُظرَخ ف 

 

 وغرائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى يخرخبد انزؼهى   .10



  
 2الصفحت 

 
  

  االهذاف انًؼرفُخ-أ

 انىلىف ػهً اهى رصًًُبد انًُزدبد  .1

 االغالع ػهً انزصًًُبد انًزُىػخ نالشكبل انًُزدبد انًزبحخ  .2

 

 

 

 انخبصخ ثبنجرَبيح االهذاف انًهبرارُخ–ة 

 نزصبيُى انًؼهجبد  ػًم يخططبد يزُىػخ .1

 ثُبء ًَبرج افزراظُخ نًُزدبد يىخىدح  .2

اػبدح رصًُى انؼذَذ يٍ انًُزدبد وثُبء رصبيُى خذَذح رزالءو يغ يزطهجبد انطىق وانحفبظ ػهً  .3

 انًُزح 

اػبدح رذوَر ػهت انًُزدبد يرح ثبَُخ نزالءو اضزخذاو اخر نسَبدح انًُفؼخ انىظُفُخ واندًبنُخ  .4

 انزهىد انجُئٍ .نهًُزح وانزمهُم يٍ 

 

 غرائك انزؼهُى وانزؼهى      

  ثُبء خرائػ نهًُزدبد 

 . االغالع ػهً ًَبرج يزبحخ واػبدح ثُبءهب ثزصبيُى خذَذح 

  اخزجبر انطهجخ ويؼرفخ انمذراد االثذاػُخ نجُبء يدطًبد رزالءو وغجُؼخ انًُزح وفك يزطهجبد

 انطىق .

 

 غرائك انزمُُى      

 انذرش انًشبركخ فٍ لبػخ  

 رًبرٍَ وواخجبد ثُزُخ 

 اخزجبراد اضجىػُخ وَهبئُخ والبيخ ورظ

 

 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ-ج

     ًاثبرح روذ انزُبفص ثٍُ انطهجخ يٍ خالل ػًم ًَبرج افزراظُخ نًُزدبد يزُىػخ وحثهى ػه

 زَبدح انًمذرح االثذاػُخ فٍ انزخُم وانزصًُى .

  يُزدبد انطهجخ يٍ اخم انُهىض ثروذ انزُبفص البيخ ورظ ػًم ويؼبرض فُُخ نؼرض

 وانزؼرَف ثٍُ انطهجخ ثبهى يخرخبد رصًًُبد انزؼجئخ وانزصًُى .

 

 

 

     

 

 



  
 3الصفحت 

 
  

    

 

 
 

 

 يهبراد انزفكُر –د 

  وانزحهُم رًُُخ لذرح انطهجخ ػهً انًالحظخ 

  اػبدح رصًُى ًَبرج يىخىدح 

 بدح االضزخذاو يرح ثبَُخ ػًم ًَبرج يصغرح الشكبل يخزهفخ نًدطًبد لبثهخ الػ 

  ركهُف انطهجخ ثبَدبد ثذائم ػًهُخ نًُزدبد 

 ثُُخ انجرَبيح  .11
 انشهبداد وانطبػبد انًؼزًذح .12

 اضى انًمرر أو انًطبق الرتميز انًطزىي / انطُخ
وانىحذاد انطبػبد 

 انًؼزًذح

 

/انًرحهخ ضُىٌ

 انثبنثخ 
D3 

رصًُى انزؼجئخ 

 وانزغهُف
 ضبػخ 150

  

  ثكهىرَىش رصًُى

 
 

  
 

 
  

 

 
   

    

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   



  
 4الصفحت 

 
  

 
 

 انزخطُػ نهزطىر انشخصٍ .13

 
  زيادة قابلية الطلبة العملية والنظرية واملهاراتية يف جمال تصميم واخراج مصممات التغليف  

 

 انًؼهذ(أو األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ  غ)وظيؼُبر انمجىل  .14

 
  اختبارت العملية واختبارات شفهية ملعرفة قدرات املختلفة للطلبة 

 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجرَبيح .15

  Packaging &dielines 2 

  مبادي تصميم اجملسمات 

  جملة الورق 

 Papercraft 

  مواقع انرتنيت متعددة 

 



  
 5الصفحت 

 
  

 هخطط ههاراث الونهج

 ت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُنَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابل

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر انطُخ / انًطزىي

 أم اختُارٌ
 الوهاراث العاهت والونقىلت ههاراث التفكُر الوهاراث الخاصت بالوىضىع الوعرفت والفهن

) أو( الوهاراث األخري 

بقابلُت التىظُف  الوتعلقت

 والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

انثبنثخ رصًُى 

 D3 غجبػٍ 
تصميم التعبئة 
 والتغليف 

 / / // / / / / / / / / / / / / / /   اساسي
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 ثُُخ انًمرر .1

ع
جى

ض
أل

ا
د 

ػب
طب

ان
 

 يخرخبد انزؼهى انًطهىثخ
اضى انىحذح / انًطبق أو 

 انًىظىع

غرَمخ 

 انزؼهُى
 غرَمخ انزمُُى

 َظرٌ انًبهُخ ,انًؼًُ ,االشكبل  انزصًُى انثُبئٍ االثؼبد  5 1
 شرذ وػرض

 ًَبرج

2 5 
رطجُمبد فٍ انزصًُى 

 انثُبئٍ االثؼبد 
 يزُىػخ  بدرًبرَُ ػًهٍ  ػًم ًَبرج يزُىػخ 

3 5 
فٍ رًبرٍَ يزُىػخ 

 انزصًُى انثبٍَ االثؼبد
 يزُىػخ بدرًبرَُ ػًهٍ  رطجُمبد يزُىػخ 

 َظرٌ  انًفهىو ,ػرض اشكبل +ػًهٍ انزصًُى انثالثٍ االثؼبد  5 4
شرذ واضزؼراض 

 اشكبل  

5 5 
رصًُى  رًرَُبد يزُىػخ 

  االشكبل انثالثُخ االثؼبد
 يزُىػخ  بدرًبرَُ ػًهٍ  رطجُمبد يزُىػخ

6 5 
رصًُى  رًرَُبد يزُىػخ 

 االشكبل انثالثُخ االثؼبد
 رًبرَُبد يزُىػخ ػًهٍ  رطجُمبد يزُىػخ

 ايزحبٌ شهرٌ   ػًهٍ +َظرٌ  ايزحبٌ شهرٌ  5 7

 انزغهُف  5 8
نؼجىح شرذ يفهىو انزغهُف .ا

 .انغالف انخبرخٍ 
 َظرٌ 

اضزؼراض 

يؼهىيبد وػرض 

 ًَبرج 

9 5 
ػًم ًَبرج رطجُمُخ نجؼط 

 انًُزدبد انًزذاونخ 
 رًرَُبد يزُىػخ  ػًهٍ  رطجُمبد يزُىػخ 

11 5 
ػًم ًَبرج رطجُمُخ نجؼط 

 انًُزدبد انًزذاونخ
 رًرَُبد يزُىػخ  ػًهٍ  رطجُمبد يزُىػخ 

11 5 
بد اهًُخ انزغهُف  وانخبي

 انًطزخذيخ فٍ انزغهُف 
 َظرٌ +ػًهٍ

َظرٌ 

 +ػًهٍ

شرذ وػرض 

 رطجُمبد 

 ػًهٍ  رطجُمبد يزُىػخ  افكبر خذَذح فٍ انزغهُف  5 12
رًرَُبد 

 رطجُمُخ 

 ػًهٍ  رطجُمبد يزُىػخ  افكبر خذَذح فٍ انزغهُف  5 13
رًرَُبد 

 رطجُمُخ

 ػًهٍ  رطجُمبد يزُىػخ  افكبر خذَذح فٍ انزغهُف  5 14
رَُبد رً

 رطجُمُخ

 ايزحبٌ شهرٌ  َظرٌ +ػًهٍ  ايزحبٌ شهرٌ  5 15

16 5 
شرذ اَىاع انىرق 

 انًطزخذو فٍ انزغهُف 
 شرذ واضزؼراض ورطجُك 

َظرٌ 

 +ػًهٍ

رًرَُبد 

 يزُىػخ 

17 5 

شرذ ااَىاع انكبررىٌ 

وانهىاصك انًطزخذيخ فٍ 

 انؼًهُخ انزصًًُُخ نهًُزدبد 

 شرذ واضزؼراض ورطججُك 
َظرٌ 

 ٍ+ػًه

رًرَُبد 

 يزُىػخ 

اضزؼراض َظرٌ شرذ رفصُهٍ نهخرائػ انهُذضُخ ثطػ ورفرَذ انًؼهجبد  5 18



  
 7الصفحت 

 
  

 

 انجُُخ انزحزُخ  .2

 انكزت انًمررح انًطهىثخ -1

      
 اليوجد كتب مقررة 

 انًراخغ انرئُطُخ )انًصبدر( -2

3- Packaging &dielines 2 

 مبادي تصميم اجملسمات  -4

 جملة الورق  -5

6- Papercraft 
 

انهُذضُخ انًُزظًخ 

 )اضطىاَخ(

 اشكبل يزُىػخ  +ػًهٍ  انهُذضُخ انًُزظًخ 

19 5 

ثطػ ورفرَذ انًؼهجبد 

انهُذضُخ انًُزظًخ 

 )اضطىاَخ(

شرذ رفصُهٍ نهخرائػ انهُذضُخ 

 انهُذضُخ انًُزظًخ 

رٌ َظ

 +ػًهٍ 

اضزؼراض 

 اشكبل يزُىػخ 

21 5 
ثطػ ورفرَذ انًؼهجبد انهُذضُخ 

 انًُزظًخ )هرو(

وظغ يخططبد هُذضُخ 

 نالشكبل 

َظرٌ 

 +ػًهٍ 
 رًبرٍَ رطجُمُخ  

21 5 
ثطػ ورفرَذ انًؼهجبد انهُذضُخ 

 انًُزظًخ )هرو(

وظغ يخططبد هُذضُخ 

 نالشكبل 

َظرٌ 

 +ػًهٍ 
 رًبرٍَ رطجُمُخ  

22 5 
فرَذ انًؼهجبد انهُذضُخ ثطػ ور

 انًُزظًخ )هرو يمطىع (
وظغ يخططبد هُذضُخ 

 نالشكبل

َظرٌ 

 +ػًهٍ 
 رًبرٍَ رطجُمُخ

23 5 
ثطػ ورفرَذ انًؼهجبد انهُذضُخ 

 انًُزظًخ )هرو يمطىع (
وظغ يخططبد هُذضُخ 

 نالشكبل

َظرٌ 

 +ػًهٍ 
 رًبرٍَ رطجُمُخ

24 5 
ثطػ ورفرَذ انًؼهجبد انهُذضُخ 

 يمطىع ( انًُزظًخ )هرو
وظغ يخططبد هُذضُخ 

 نالشكبل

َظرٌ 

 +ػًهٍ 
 رًبرٍَ رطجُمُخ

25 5 
خصبئص انخبيبد 

 انًطزخذيخ فٍ انزغهُف 
 شرذ واضزؼراض ًَبرج رطجُمُخ 

َظرٌ 

 وػًهٍ
 شرذ رفصُهٍ 

 ايزحبٌ شهرٌ   َظرٌ وػًهٍ  ايزحبٌ شهرٌ  5 26

 رًبرٍَ حرح يزُىػخ  5 27
 رأهُم انطهجخ نالثزكبر فٍ رصبيُى

 يغهفبد خذَذح 
 رًبرٍَ رطجُمُخ  ػًهٍ 

 رًبرٍَ حرح يزُىػخ  5 28
رأهُم انطهجخ نالثزكبر فٍ رصبيُى 

 يغهفبد خذَذح
 رًبرٍَ رطجُمُخ ػًهٍ 

 رًبرٍَ حرح يزُىػخ  5 29
رأهُم انطهجخ نالثزكبر فٍ رصبيُى 

 يغهفبد خذَذح
 رًبرٍَ رطجُمُخ ػًهٍ 

 بٌ شهرٌ ايزح  ػًهٍ + َظرٌ  ايزحبٌ شهرٌ  5 31



  
 8الصفحت 

 
  

انكزت وانًراخغ انزٍ َىصً ثهب  -ا 

 )انًدالد انؼهًُخ , ....(

 Packaging &dielines 2 

 ادي تصميم اجملسمات مب 

  جملة الورق 

 Papercraft 
        

انًراخغ االنكزروَُخ , يىالغ  -ة

 االَزرَذ,.....
 مواقع انرتنيت متعددة

 

 

 

  خطخ رطىَر انًمرر انذراضٍ -12

 

 

 

 

 

 


