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نموذج رقم ()12
توصيف مقرر دراسي – 2018/2017
 - 1بيانات المقرر :
إسم المقرر :خواص مواد تغليف
وطرق اختبارها

الرمز الكودى 1133 :
التخصص  :الطباعة والنشر
والتغليف

عدد الوحدات 2 :

الفرقة  /المستوى  :األولى  :الفصل
الدراسى الثانى

نظرى

عملى

1

1

 - 2هدف المقرر :اكساب الطالب المعارف والمهارات الخاصة بصناعة التغليف من مواد وخامات – اسس الرقابة على
خامات التغليف – التحليل االحصائى لتقييم الجودة .

- 3المستهدف من تدريس المقرر :فى نهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:
أ-1-يذكر مفاهيم ومصطلحات التعبئة والتغليف .

أ -المعلومات والمفاهيم

أ -2-يذكر طبيعة ومواصفات مواد التغليف
أ -3-يحدد خواص خامات التغليف وطرق اختبارها.
ب- 1-يحدد العالقة بين الوظائف والخصائص المطلوبة للخامات المستخدمة في مجال

ب -المهارات الذهنية

التغليف.
ب 2-يحلل المواصفات الفنية والتنفيذية للمواد المستخدمة فى مجال التغليف.
ب 3-يختار الخامات وطرق االنتاج فى صناعة التغليف .
ج -1-يستخدم التحليل اإلحصائي والتطبيقات الرياضية لتقييم الخامات والمنتجات بما

جـ -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر

يتوافق مع المواصفات القياسية.
ج -2-يستخدم أساليب الفحص وأجهزة القياس ونظم الجودة واالختبار.
ج -3-يضع المواصفات التنفيذية النتاج منتجات التغليف .
د )1-يعد البحوث المختلفة فى المجال.

د -المهارات العامة

د )2-يستخدم شبكة االنترنت .
د )3-يعمل فى فريق .

األسبوع

عدد
الساعات

نظرى

1

عملى

 -4محتوى المقرر

الموضوع

التعريف بتوصيف المقرر  -أهمية التغليف –

2-1

وظائف التغليف – التغليف والمخلفات  -لماذا
ينمو التغليف بسرعة كبيرة – دور التغليف اليوم

4

2

2

– أفرع التغليف .

4-3

المتطلبات الالزمة الختيار خامات التغليف -
العوامل التى تؤثر على اختيار خامات التغليف

4

2

2

التغليف المرن – الورق  -أفالم البالستيك -

7: 5

الرقائق المعدنية  -الكرتون المطوى – الكرتون المضلع

6

3

3

8

امتحان منتصف الفصل الدراسي

2

1

1

9:10

الخشب – الجوت – الزجاج – المعادن

4

2

2

:11
14
15

األجهزة المستخدمة فى اختبار الخامات – طرق االختبار

– تطبيقات رياضية  -مناقشة االبحاث ()12-13
امتحان نهاية الفصل الدراسي

 -5أساليب التعليم والتعلم

محاضرات–اعداد بحوث – مشاريع تطبيقية.

 -6أساليب التعليم والتعلم
للطالب ذوى االحتياجات
الخاصة

محاضرات اثناء الساعات المكتبية .

8

4

4

2

1

1

 -7تقويم الطالب:
 – 1امتحان نظرى منتصف الفصل الدراسى

أ -األساليب المستخدمة:

 – 2تقييم األبحاث

 – 3امتحان نظرى نهاية الفصل الدراسى.
 – 1امتحان منتصف الفصل الدراسى االسبوع العاشر

ب -التوقيت:

– 2مناقشة االبحاث االسبوع الثانى عشر والثالث عشر
 – 3امتحان نظرى نهاية الفصل الدراسى االسبوع الخامس عشر ()15
– 1اعمال السنة  % 20(% 40امتحان منتصف اللفصل الدراسي و

جـ -توزيع الدرجات:

 %20تقييم البحث)

( %60 – 4امتحان اخر الفصل الدراسى)

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -مذكرات
ب -كتب ملزمة

أوراق توزع على الطالب
ال يوجد

2

 -1محمدد عطيدا الفرحداتى د مددخل تلدى تكنولوجيدا التعبئدة والتغليددف د دار
الهداية للنشر والتوزيع . 2001

 -1محمدددد عطيدددا الفرحددداتى د طباعدددة التغليدددف وأثرهدددا علدددى البيئدددة د دار

الهداية للنشر والتوزيع . 2008

-2

جـ -كتب مقترحة

-3

رسالة ماجيستير بعنوان (أهمية تستخدام األحبدار الذكيدة فدى صدناعة
الطباعة والتغليف)  -نرمين محمد خيرت عبد الحفيظ 2008,

رسددددالة ماجيسددددتير بعنددددوان (دراسددددة تحليليددددة للمعالجددددات الطباعيددددة

للخامات البالستيكية المانعا إلستخدامها فى تغليدف المنتجدات الغذائيدة

المصرية) – يحى ابراهيم محمد 2013,
5-Ron Goddard . “ Packaging materials “ Pira - the research
association for paper and board , printing and packaging industries ,
UK , 2000.
6- Packaging Encyclopedia , 2000

د-

http://meprinter.com/ar/
دوريات علمية أو نشرات ..........إلخ

أستاذ المادة :م.د مجدى عزت عبد القادر
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التوقيع :
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