نموذج رقم ()12
جامعة  /اكاديمية  :وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية – التجمع الخامس
قسم  :الطباعة والنشر والتغليف
توصيف مقرر دراسي 2018-2017
 - 1بيانات المقرر
إسم المقرر :تاريخ تغليف

الرمز الكودى1142 :
التخصص :الطباعة والنشر والتغليف

عدد الوحدات 2:

الفرقة/المستوى :األولي  /الفصل الدراسي الثانى

نظري

2

عملى

-

 - 2هدف المقرر :اكساب الطالب المعارف والمهارات المرتبطة بعلم التغليف من خالل مقدمة عن تاريخ التغليف وطرق طباعته
و خامات التغليف ومعرفة التطور التاريخي لطرق وتقنيات طباعة التغليف منذ بدء ظهوره .

 - ٣المستهدف من تدريس المقرر :فى نهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:
 -1يذكر مفردات منظومة التغليف
أ -المعلومات
والمفاهيم

 -2يشرح التطور التاريخى فى خامات المستخدمة فى صناعة التغليف .
 -3يسترجع التطور التاريخى لتكنولوجيا التغليف
-1يقارن بين الخامات التقليدية وخواص كل منهما
 -2يحدد مدى مالئمة خامات العبوات النواع الطباعة المختلفة

ب -المهارات الذهنية

 -3يربط بين االساليب المتبعة فى التنفيذ وبين ما هو مستحدث

-1يحلل مراحل تطور التغليف
جـ -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر

 -2يوظف الدراسات النظريه في التعرف علي التقنيات المستخدمة فى طباعة العبوات
 -3يطبق طرق تجهيز االسطح الطباعية السيرجرافية

 -1يطور معارفه ومهاراته بالتعلم الدائم المستمر
 -2يستخدم تكنولوجيا المعلومات .

د -المهارات العامة

 -3يعمل فى فريق

أسبوع

 -4محتوى المقرر

الموضـــــوع

عدد
الساعات

نظرى

1

االعالم بتوصيف المقرر

2

2

2

االنماط التقليدية فى التغليف

2

2

-

4-3

حاجة االنسان للتغليف منذ القدم

4

4

-

7-5

التغليف فى حياة الشعوب  -تقييم التكليفات
المنزلية

6

6

-

8

امتحان اعمال سنة

4

4

-

10-9

الخامات التقليدية والمستحدثة وخواص كل منها

6

6

-

13-11

طريقة تجهيز السطح الطباعى السيرجرافى
الدائرى

6

6

-

14

مراجعة

2

2

-

15

امتحان نهاية الفصل الدراسي

2

2

-

 -1-5محاضرات
 -2-5مناقشات وعروض تعليمية

 -5أساليب التعليم
والتعلم
 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوى
االحتياجات الخاصة

عملى

 -3-5اجراء بحوث

محاضرات اثناء الساعات المكتبية

 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب المستخدمة:
ب -التوقيت:
جـ -توزيع الدرجات:
 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:

تقييم التكليفات المنزلية
االسبوع 7-6-5
%10

أ -مذكرات

مذكرات المقرر

ب -كتب /ملزمة

.

إختبار نظرى نصف التيرم
الدراسي
االسبوع الثامن
%٣0

إختبار نظرى نهاية التيرم
الدراسي
نهاية التيرم الدراسي
%60

د /خالد طلعت رسالة دكتوراه غير منشورة (نظم تجهيز االسطح الفلكسوجرافية الرقمية واثرها على
جودة االنتاج الطباعى  /كلية الفنون التطبيقية2002 /

جـ -كتب مقترحة

جالل سالم  /التطور الفنى لمنظومة التغليف بمصر واثره على الجودة والسالمة البيئية للعبوة المحلية
المعاصرة مع التطبيق على عبوات الكرتون المجعد /رسالة دكتوراه غير منشورة 200٣/
الميديا المطبوعة  /ا.د محمود يسرى  /كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان 2011/

د -دوريات علمية أو
نشرات ..........إلخ

أستاذ المادة  :م.د خلود خالد

http://meprinter.com/ar/Topics

رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.د رمضان عبد الرحمن

التاريخ 2018- 2017 :
منسق القسم  :أ.د رمضان عبد الرحمن

التوقيع :

