نموذج رقم ()21
جاهؼح /أكادَوُح  :وزارة التعليم العالي.
كلُح  /هؼهذ  :المعهذ العالي للفنىن التطبيقيت – التجمع الخامس.
قغن  :الطباعت والنشر والتغليف.

ذىصُف هقشس دساعً – 0218/0217
 - 1تُاًاخ الوقشس
إسم المقرر :نظم وتشريعات وقوانين

الرمس الكىدي4023 :

تغميف

التخصص :طباعت ونشر وتغليف

 - 0هذف الوقشس :

عذد الىحذاث  )2( :ساعت

الفرقت/المستىي :الثالثة /الفصل الدراسي
األول

نظري 1

عملي

1

اكتساب ال طالب المهارات المعرفية والعممية بقوانين التعبئة والتغميف

وقواعد واالشتراطات الصحية لعبوات التغميف.

- ٣الوغرهذف هي ذذسَظ الوقشس:
أ .1.يذكر القوانين والتشريعات المرتبطة بالتجارة الدولية لمتعبئة والتغميف.
أ  -الوؼلىهاخ والوفاهُن

أ .0.يسترجع المراحل التاريخية لمتعبئة والتغميف.

أ .4.يعرف القوانين التي تنظم عممية الوقاية من التموث البيئي.
ب .1.تحمي ل أسباب المشاكل التى تواجه التجارة الدولية لمنتجات التعبئة والتغميف

ب .0.تصني ف النظم والقواعد واإلشتراطات الصحية لتعميمات المناولة والتعبئة
ب  -الوهاساخ الزهٌُح

والتخزين والتداول لألغذية المختمفة.

ب .4.يحمل المواصفات الفنية لممواد والخامات لمنتجات التعبئة والتغميف في
التجارة الدولية.
ج .1.يوظف الدراسات النظرية في التعرف عمي إجراءات األمن والسالمة لمحد من
جـ  -الوهاساخ الوهٌُح
الخاصح تالوقشس

التموث البيئي لمتعبئة والتغميف.

ج .0.يحمل المعمومات ومتطمبات مراحل المناولة والتعبئة والتخزين والتداول
لألغذية المختمفة.

ج .4.يضع المواصفات التنفيذية والقوانين والتشريعات لمنتجات التغميف المختمفة.

د .1.يعد التقارير الالزمة لممراحل المختمفة.
د .0.يعمل في فريق ويتخذ القرار.

د  -الوهاساخ الؼاهح

د .4.يجيد احدي المغات األجنبية الرئيسية.
األعثىع

الوىضىع

1

مدخل تاريخى
قوانين التعبئة والتغليف المصرية والعربية
واألجنبية
القوانين والتشريعات التى تحكم التجارة
الدولية للتعبئة والتغليف
امتحان منتصف الفصل الدراسي
النظم والقواعد واإلشتراطات الصحية
لتعليمات المناولة والتعبئة والتخزين والتداول
لألغذية المختلفة

3- 0
7- 5
8

 - 4هحرىي الوقشس

12- 9
- 11
14
13
15

 - 5أعالُة الرؼلُن
والرؼلن
 - 6أعالُة الرؼلُن
والرؼلن للطالب
روي االحرُاجاخ
الخاصح

القوانين التى تنظم عملية الوقاية من التلوث
البيئى
القوانين التى تنظم عملية الوقاية من التلوث
البيئى
 +مناقشة األبحاث.
امتحان نهاية الفصل الدراسى

 - 1محاضرات مطورة

ػذد
الغاػاخ

ًظشٌ

دسوط
أكادَوُح /ػولُح
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 - 2مناقشات وعروض تعميمية
 - ٣اجراء بحوث

هحاضشج خالل الغاػاخ الوكرثُح وذقغُوهن إلٍ هجوىػاخ صغُشج

 - 7ذقىَن الطالب:
 - 1مناقشات وتقييم أداء صفي.
أ  -األعالُة الوغرخذهح:

 - 0امتحان نظري

 - 4تكاليف وواجبات منزلية
 - 1التقييم ( : )2مناقشاث وتقييم أداء صفي  :أسبوعياً
ب  -الرىقُد:

 - 0التقييم ( )1امتحان نظري  :اإلسبوع 8

 - ٣التقييم ( : )3تكاليف وواجباث منسليت :اإلسبوع 21
 - 4التقييم ( )1امتحان نظري  :اإلسبوع 21

 أعمال سنة ( %14امتحان نظري  -مناقشات وتقييم أداء صفي -جـ  -ذىصَغ الذسجاخ:

تكاليف وواجبات منزلية)
 -امتحان نظري ( %04فى نهايه الفصل الدراسي)

-

الذسجح الكلُح %122

 - 8قائوح الكرة الذساعُح والوشاجغ:

أ  -هزكشاخ

ال َىجذ

ب  -كرة /هلضهح

ال َىجذ

جـ  -كرة هقرشحح

قوانين حماية الممكية الفكرية  -رسالة عممية

د  -دوسَاخ ػلوُح أو
ًششاخ ..........إلخ

أعرار الوادج  :م.دً /صش هصطفٍ هحوذ

سئُظ هجلظ القغن الؼلوٍ  :أ.د سهضاى ػثذ الشحوي

