
 
 

 

 

 

 

 

 آسياّ)اإلسكوا(ّةّلغربيّ ةّواالجتماعي ّجنةّاالقتصاديّ الل ّ
ّبالشراكةّمع

ةّللتنميةّالجهوي ةّ)  (ANME)الوكالةّالوطني ةّللتحك مّفيّالط اقةّوّ(CGDRالمندوبي ةّالعام 
 

واعتمادّّّغليّفعبئةّوالت ّالت ّفيّمجاالتّّالمرأةّالريفيةّّبناءّقدراتّّورشةّتدريبيةّحولّ"

 ّ"هّاتحسينّترويجلّالمحلي ّةّللمنتوجاّتعالماتّتجاري ةّخصوصي ةّوملصقاتّبياناتّ

 شربان،ّواليةّالمهدية،ّالجمهوري ةّالتونسي ّة
ل/ديسمبر27ّّإلى25ّّخاللّالفترةّالممتد ةّمنّ 2020ّكانونّاألو 

 

 برنامجال

 2020ّديسمبركانون األّول/ 25 ،الجمعة ول:ألاليوم ا

 09:00 – 08:30 التسجيل  

   :فتتاحيةاالالجلسة 
 

 :ةكلمات ترحيبيّ

 .ة لإلرشاد الفالحي بشربانة الترابيّالخليّ  رئيس ،هللامحسن غرس  السيد -

وأهدافه  "REGEND"تقديم مشروع : سكوااإل لدى  محلي مستشار ،السيد خالد بدوي  -

المرأة وريادة األعمال في الوسط وأنشطته ذات العالقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين 

 .عةالريفي من خالل تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة الّس  

 التعريف بالمشاركين

09:00 – 09:30 

 : غليفالتّ و عبئةالتّ مقدمة عامة حول  – ولىالجلسة األ
 

 الغذائية الصناعات في مختص غليفوالتّ  عبئةالتّ  في خبير، قرفي أنيس دالسيّ
 

 .غليفعبئة والتّ تعريف التّ  -

 .غليفوخصائص مواد التعبئة والتّ وأنواع ة أهميّ -

  .الغذائية المنتوجات حفظ تقنيات -

 .بةار مواد التعليب المناسيختا يّةالتعليب: كيف وموادالتفاعالت بين المحتوى  -

 .تقديم بعض األمثلة -
 

 أسئلةّوأجوبّة

09:30 – 11:00 

 

 

 

 
 

 



  بيانات وملصقاتخصوصيّة عالمات تجاريّة  اعتماد حولتقديم عام  – ثانيةالجلسة ال

 : الغذائية المحليّة نتوجاتللم
 

 الغذائية الصناعات في مختص غليفوالتّ  عبئةالتّ  في خبير، قرفي أنيس دالسيّ
 

 تها.وأهميّ البيانات  وملصقاتالخصوصيّة التجاريّة العالمات مة عامة حول مقدّ  -

 وخصائصها.البيانات  أنواع ملصقات -

 . عليبفي تعريف المحتوى الغذائي ومواد التّ  البيانات دور ملصقة -

 .البيانات رها في ملصقةة والشروط الواجب توفّ المعايير التقنيّ  -

 األمثلة.تقديم بعض  -
ّ

 أسئلةّوأجوبّة

11:00 – 12:00 

 

 12:30 – 12:00 استراحة قهوة

 : عليب والتغليف في تونسة التّ والقوانين المنظمة لعمليّ ة المعايير الصحيّ  –  لثةالجلسة الثا
 

 الغذائية الصناعات في مختص غليفوالتّ  عبئةالتّ  في خبير، قرفي أنيس دالسيّ
ّ

 .غليفوالتّ  عليبالتّ  ةلعمليّ  مالمنظّ  القانوني اإلطار تقديم •

 .ةالمعايير والشروط الصحيّ •

 .ةالحصول على الشهادة الصحيّ كيفية •

غليف غليف وأنواع التّ ق على التّ حديد مفهوم االقتصاد الدائري المطبّت •

 .يالبيئي/اإليكولوج

 .والنماذج األمثلة بعض وتقديم تفاعلي تمرين •
 

 أسئلةّوأجوبّة

12:30 – 15:00 

 

 

 

 

     2020ّديسمبركانون األّول/ 26، السبت: اليوم الثاني

ّّ:ياإليكولوجغليفّالت ّةّوي ّالتعبئةّاإليكولوج – رابعةالالجلسة 
 

 عليبوالتّ  ،التجاريّة والملصقات العالماتأنيس الزوابي، خبير في التسويق، تصميم  دالسيّ
 ياإليكولوج غليفوالتّ 
 

 .يكولوجياإلمفهوم التغليف  •

 .غليفعليب والتّ وعالقتها بعملية التّ  مفهوم التنمية المستدامة  •

 (على البيئة األغلفة تأثيرالتقليل من ات ليّآالتصرف في النفايات، )بوة دورة حياة الع    •
 

 أسئلةّوأجوبّة

09:00 – 10:30 

 

 

 

 

 
 

 



ّ:لمنتوجلتجاريّة ة هويّ  خلق – خامسةالالجلسة 
 

عليب والتّ  ،التجاريّة الملصقاتو العالمات تصميم التسويق، في خبير الزوابي، أنيس دالسيّ
 اإليكولوجي غليفوالتّ 

 

عناصر  األلوان،ة، الشعار، الرسالة التسويقيّ)لمنتوج ل التجارّية ةهويّ المكونات  •

 .(أخرى 

 .لمنتوجالهوّية التجاريّة لفي تصميم  واأللوان األشكالدور  •

 .لعبوات حسب السياق المحليل  مالئم  تصميم  واختيارللمنتوج    التجارّية  ةهويّال  تطوير  •
 

ّوأجوبّةأسئلةّ
 

ّتطبيقي ّورشة ّهوي ّلّّتشاركيّتطويرة: ّّلة ّّتّهرساّلّختيارواّهشعارّتصميم)ّمختاّرّمنتوجتجاري ة
ّواختيارّألوانه،ّ...ّ(التسويقيةّ

10:30 – 15:00 

 

)تتخلّلها استراحة قهوة 

 بنصف ساعة(

 

 

 
 

 

     2020 كانون األّول/ديسمبر 27 األحد : لثاليوم الثا

 :المنتجاتوالعبوات وتغليف  تجهيزورشات تطبيقيّة حول  – سادسةالالجلسة 
 

عليب والتّ  التجاريّة الملصقاتو العالماتأنيس الزوابي، خبير في التسويق، تصميم  دالسيّ
 اإليكولوجي غليفوالتّ 

 

 :(تصميم أحادي اللون / األوراق المستخدمة:المواد )ّّاألولىالورشةّالتطبيقيةّّ •

علب العسل ومعجون  مثلة )البلوريّ بواتة بالعخاصّ  غلفةأو تصميم ملصقات -

 .الغالل والزيوت الروحية وغيرها(

 .النهائي جوالمنت انجاز -
 

 :(الفينيل وملصقات المستخدمة: األقمشةالخامات )ّالورشةّالتطبيقيةّالثانية •
ة )مثل علب العسل ومعجون البلوريّ بواتة بالعخاصّ غلفة أوتصميم ملصقات  -

 .والزيوت الروحية وغيرها(الغالل 

 .ج النهائيوانجاز المنت -
 

 لثالثّةتطبيقيةّاالورشةّال •

 .الورقية وغيرها باألكياس خاصة ملصقاتو غلفةأ تصميم -

 .النهائي جوالمنت انجاز -
 

 أسئلةّوأجوبّة

09:00 – 14:30 

 

)تتخلّلها استراحة قهوة 

 بنصف ساعة(

 

 

 

 

 
 

 

 15:00 – 14:30 والقيام بصورة جماعيّة تِذكاريّة شهادات المشاركةة واسناد ختام الدورة التدريبيّ 

 


