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 - 1بيانات المقرر
الرمز الكودى
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التخصص :طباعة ونشر
وتغليف

 - 2هدف المقرر:

إسم المقرر :ارجونومية طباعية
عدد الوحدات
الدراسية 2

نظرى 1

الفرقة/المستوى :األولى /
فصل أول
عملي 1

اكساب الطالب مفاهيم ومصطلحات علم األرجونومية قديما وحديثا و أهمية علم

األرجونومية و المعايير الواجب توافرها لعمليات الطباعة والنشر.

- ٣المستهدف من تدريس المقرر :فى نهاية المقرر يكون الطالب قادرا على :
أ )1يشرح مفهوم الدراسات األرجونومية واهميتها.

أ -المعلومات
والمفاهيم

أ )2يذكر مفاهيم ومصطلحات علم االرجنومية .
ا )3يشرح نظريات اللون وتاثيرها ارجنوميا على المستهلك .

ب  )1يحلل ارجنوميا االداء الوظيفى للمنتجات الطباعية .

ب )2يحلل التصميم المطبوع بنائيا ً ـ جرافيكيا ً وفقا للمعايير األرجونومية

ب -المهارات الذهنية

الالزمة لعمليات الطباعة والتغليف .
ب )3يحدد العالقة بين الوظائف والخصائص المطلوبة بالمنتج الطباعى .
.

جـ -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر

ج )1يقدم الحلول التصميمية المقترحة – اسكتشات
ج )2يضع المواصفات التنفيذية النتاج المطبوعات وفقا للمعايير االرجنومية .
ج )3يعد التصميم المطبوع وفقا للمعايير االرجنومية والوظيفية

د )1يعمل فى فريق

د -المهارات العامة

د )1يستخدم شبكة االنترنت

د )٣يقدر على جمع المعلومات وتحليلها.
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الساعات
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درس عملى

2

1

1

المفهوم األرجونومى قديماً وحديثاً و
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أهمية علم األرجونومية لعمليات

4

المعايير األرجونومية التى يجب إتخاذها
فى عمليات الطباعة والتغليف(الشكل –
الحجم – اللون) -مناقشات وتقييم

الطباعة والنشر والتغليف -مناقشات
وتقييم اداء صفى

4
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اداء صفى
المعايير األرجونومية التى يجب إتخاذها
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فى عمليات الطباعة والتغليف(الشكل –

الحجم – اللون) -مناقشات وتقييم
اداء صفى
دراسة نظرية اللون
تطبيقات على نظرية اللون فى مجال
التصميم الجرافيكى  -مناقشات وتقييم اداء
صفى
دراسة استخدام التيبوغرافيا فى تصميم

المطبوعات  -مناقشات وتقييم اداء صفى
تطبيقات على استخدام التيبوغرافيا فى
تصميم المطبوعات المختلفة  -مناقشات
وتقييم اداء صفى

2
2
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2

4
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دراسة استخدام الصورة فى تصميم

المطبوعات مع التطبيق على المطبوعات

4

2

2

التجارية -مناقشات وتقييم اداء صفى
تقييم اخر الفصل الدراسى

2

1
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 -5أساليب التعليم
والتعلم
 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب
ذوى القدرات
المحدودة

محاضرات – مناقشات وعروض تعليمية  -مشاريع تطبيقية

محاضرة اثناء الساعات المكتبية

 -7تقويم الطالب:

أ -األساليب المستخدمة:

ـ مناقشات وتقييم اداء صفى .
 ملف االنجاز .-

ب -التوقيت:

-

التقييم االول  :مناقشات وتقيم االداء  :يتم خالل كل محاضرة
ملف االنجاز  :يتم تسليم ملف االنجاز خالل تقييم اخر الفصل

الدراسي

مناقشات وتقيم اداء صفى . %40

جـ -توزيع الدرجات:

تقييم نهاية الفصل الدراسى ( %60لجنة ثالثية ) .

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:

أ -مذكرات

اورااق توزع على الطالب

ب -كتب ملزمة
-1
-2

جـ -كتب مقترحة

-٣
-4
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