نموذج رقم ()21
جامؼح /أكادَمُح  :وزارة انتعهُم انعانٍ.
كلُح  /مؼهذ  :انمعهذ انعانٍ نهفنىن انتطبُقُت – انتجمع انخامس.
قغم  :انطباعت واننشر وانتغهُف.

ذىصُف مقشس دساعً ( )1028/1027
 - 2تُاواخ المقشس
انرمس انكىدي9213 :
انتخصص :انطباعت واننشر
وانتغهُف

 - 1هذف المقشس:

انفرقت/انمستىي :انثانثت /انفصم
إسم انمقرر :تك انتاج عبوات التغليف
انذراسٍ انثانٍ
عذد انىحذاث  )2( :ساعت

نظرٌ 1

عمهٍ 1

اكساب الطالب المعارف والمهارات الخاصة بتقنيات أنتاج وطباعة التغليف وخصائص تلك
العبوات ووسائل حماية وفهم طرق تشكيلها وانتاجها وكيفية تصنيع الفورم  ،واهمية
العالقة بين انتاج العبوات والتصميم البنائى للعبوات وعالقة ذلك باالقتصاد القومى وتاثير
اسلوب انتاج العبوات على المستهلك والمنتجات المختلفة.

- ٣المغرهذف مه ذذسَظ المقشس :فً نهاَت انمقرر َجب أن َكىن انطانب قادراً عهً أن:
أ  )1-يشرح القواعد التكنولوجية إلنتاج األنواع المختمفة من منتجات التغميف.
أ  -المؼلىماخ والمفاهُم أ  )2-يحدد متطمبات التصميم واإلنتاج في عمميات التعبئة والتغميف.
أ  )3-يذكر طبيعة ومواصفات مواد التغميف وخواصها

ب  )1-يختار ما بين البدائل لموصول ألفضل الحمول التكنولوجية.

ب  -المهاساخ الزهىُح

ب  )2-يخطط لعمميات التصميم واإلنتاج في التغميف.

ب  )3-ي رربط نظ ررم اإلنت رراج والنظري ررات بررالعموم التكنولوجي ررة والتطبيقي ررة المختمف ررة ب ررالخوا
المطموبة بالمنتجات واحتياجات المستهمك

جـ  -المهاساخ المهىُح
الخاصح تالمقشس

ج  )1-يطبق التكنولوجيا المناسبة في مجال إنتاج عبوات التغميف .
ج  )2-يطبق خطط العمل وبرامج ومسارات التشغيل لمراحل اإلنتاج.
ج  )3-يضع المواصفات التنفيذية إلنتاج المطبوعات المختمفة.
د - 1يمتزم بتعميمات التشغيل واشتراطات األمان .

د  -المهاساخ الؼامح

د - 2يعد التقارير الالزمة لممراحل المختمفة.

د - 3يستخدم التغذية المرتجعة لتحسين األداء

ػذد
الغاػاخ

محاضشج

دسوط
أكادَمُح/
ػملُح

2

1

1

4

2

2

5- 4

تقنيات انتاج وطباعة العبوات المعدنية

4

2

2

7- 6

تقنيات انتاج وطباعة العبوات الزجاجية

4

2

2

امتحان منتصف الفصل الدراسي

2

1

1

تقنيات انتاج وطباعة العبوات المرنة

4

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

األعثىع

مقدمة فى العبوات وخامات التغميف

2
٣- 1

8
20- 9

 - 4محرىي المقشس

المىضىع

22
21
2٣

تقنيات انتاج وطباعة العبوات الورقية
والكرتونية

طرق تشكيل العبوات وانتاج االسطمبات
والفورم
العالقة بين التصميم واالقتصاد القومى
والمستهمك والمنتج

وسائل الحماية الفيزيقية لمعبوات ول ممنتج

الجيدة

خصائص التصميم والعرض والتخزين

24

والتداول لمعبوات

25

امتحان نهاية الفصل الدراسي

 +مىاقشح االبحاث

 - 5أعالُة الرؼلُم
والرؼلم
 - 6أعالُة الرؼلُم
والرؼلم للطالب روي
االحرُاجاخ الخاصح

 - 1محاضرات مطورة

 - 2مناقشات وعروض تعميمية
 - 3اجراء بحوث

محاضرة خالل انساعاث انمكتبُت

 - 7ذقىَم الطالب:

أ  -األعالُة
المغرخذمح:

 - 1مناقشات وتقيم أداء صفي
 - 2امتحان نظري

 - 3تكاليف وواجبات منزلية
 -التقييم ( : )2مىاقشاخ وذقُُم أداء صفٍ  :اعثىػُا

ب  -الرىقُد:

 -التقييم ( : )1امرحان وظشٌ  :األسبوع 8

 -التقييم ( : )3مىاقشح االبحاث :اإلسبوع 21

2

1

1

2

1

1

 -التقييم ( : )1امرحان وظشٌ  :األسبوع 21

 -أعمال سنة ( %14امتحان نظري  -مناقشات وتقييم أداء صفي  -مىاقشح

جـ  -ذىصَغ الذسجاخ:

االبحاث)

 -امتحان نظري ( %04فى نهايه الفصل الدراسي)

 -المجموع

% 200

 - 8قائمح الكرة الذساعُح والمشاجغ:
أ  -مزكشاخ

أوراق توزع عمى الطالب

ب  -كرة /ملضمح

ال يوجد

جـ

 -كتب مقترحة



د.سمضان ػثذ الشحمه  -ذكىىلىجُا ذصمُم و اوراج ػثىاخ لرغلُف
الكشذىوُح  -داس الجضَشج للطثاػح والىشش 1009 -
د.ػثُش عُذ محمىد  -ذأثُش ػملُاخ ما تؼذ الطثغ ػلً خىاص األداء للؼثى اخ
الغزائُح المصىىػح مه الكشذىن المطىي المحلً  -سعالح ماجغرُش غُش
مىشىسج  - -قغم الطثاػح والىشش والرغلُف  -كلُح الفىىن الرطثُقُح 2999
د .ػثُش عُذ محمىد – وقل الركىىلىجُا الحذَثح لمطاتغ الرغلُف المصشَح -
سعالح دكرىساي غُش مىشىسج  - -قغم الطثاػح والىشش والرغلُف  -كلُح الفىىن
الرطثُقُح 100٣ -
مىً ػثذ الىثً ػثذ الكشَم  -دساعح مقشوح للرصمُم الثىائً والرىاظشي
للؼثىاخ الكشذىوُح  -سعالح ماجغرُش غُش مىشىسج  -قغم الطثاػح والىشش
والرغلُف  -كلُح الفىىن الرطثُقُح 1007 -
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د  -دوسَاخ ػلمُح أو
وششاخ ..........إلخ

أعرار المادج  :أ.د سمضان ػثذ الشحمه

www.packagingtechnlogy
www.packagingdigent




سئُظ مجلظ القغم الؼلمٍ  :أ.د سمضان ػثذ الشحمه

