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تمهيد وتعريف بمحتوى المقرر وتوصيفه
ماهية التغليف
مستويات التغليف
وظائف العبوة
الهدف واهمية التعبئة والتغليف
تصميم العبوة أو الغالف
التغليف كوسيلة لالتصال بالمستهلك +
امتحان منتصف الفصل الدراسي
العالمة التجارية
اختيار تصميم الغالف
سياسة التغليف  - +تطوير الغالف
ووظيفة التخزين
طرق تخزين  +حجم المخزن

إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي

اختبار عملي

اختبار شفوي

المباشر
الغير
الذاتي
التجريبي

مباشر

مشاريع تطبيقية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

محاضرات

العالقة بين شكل العبوات وفراغ التخزين
 شحن ونقل المنتجات  -استخدام الكمبيوتر فى عمليةالتخزين
اختبار نهاية الفصل الدراسي

51

الملبسية

51

فى تعبئة وتغليف المنتجات

51

أ 1-يحدد األساليب المستخدمة

51

أ -المعرفة والفهم :
التعليم
التعليم
التعلم
التعلم
والتعلم التفاعلي

المالحظة

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية التعليم
التقويم

الختامي

المقابالت

الموضوعات في األسبوع
استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

التقويم الشخصي للطالب

المعهد العالى للفنون التطبيقية

مصفوفة مقرر ( تعبئة
وتغليف)

كود 1111 /
الفرقة (االولى

ملف اإلنجاز

وزارة التعليم العالى

/األول)

التجمع الخامس

أساليب وطرق التقييم

التقويم البنائي أو التكويني

أو النهائي

وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية

التجمع الخامس

أ 2-يحدد المواصفات
والمعلومات الواجب
مراعتها فى عبوة
المالبس الجاهزة
أ 3-يشرح مهام إدارة
المخازن وطبيعة نشاطها
فى الهيكل التنظيمى
للمنشأة الصناعية
ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب 1-يطبق أفضل الحلول
المناسبة للتغلب على
مشاكل التغليف فى
األسواق المحلية
والدولية.
ب )2-يختبر ويقترح نظريات
االت التغليف الصناعية
الذكية وأساليب كل نوع
من انواعها المختلفة و
يختار بين وظائفها
المختلفة بما يتناسب مع
التصميم المطلوب تنفيذه.

مصفوفة مقرر ( تعبئة

وتغليف)

كود 1111 /

الفرقة (االولى

/األول)

وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية

التجمع الخامس

ب 3-يطبق نظم االنتاج
والنظريات بالعلوم
التكنولوجية والتطبيقات
المختلفة تبعا للخواص
المطلوبة بالمنتجات
واحتياجات المستهلك .
ج -المهارات المهنية :
ج 1-يستخدم األستخدام األمثل
للتغليف فى مجال
المالبس الجاهزة
ج 2-يحدد طرق العرض
الفعال لنوافذ العرض
وداخل منافذ بيع المالبس
الجاهزة
ج 3-يحدد اسلوب اداره
المخازن المختلفه
بالمنشأة
ج 4-يصمم عبوة تغليف
مالبس جاهزة طبقا
لمواصفات المنتج
د.

المهارات العامة والقابلة للنقل:

مصفوفة مقرر ( تعبئة

وتغليف)

كود 1111 /

الفرقة (االولى

/األول)

وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية

مصفوفة مقرر ( تعبئة

وتغليف)

كود 1111 /

الفرقة (االولى

/األول)

التجمع الخامس

د 1-يستخدم التغذية المرتجعة
لتحسين األداء.
د 2-يعد التقارير.
د 3-يستخدم شبكة االنترنت .
د 4-يقدم عروض فعالة .
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