نموذج رقم ()12
جامعة  /اكاديمية  :وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية – التجمع الخامس
قسم  :الطباعة والنشر والتغليف

توصيف مقرر دراسى – 2018/2017
 - 1بيانات المقرر
الرمز الكودى1213 :
التخصص :الطباعة
والنشر والتغليف

 - 2هدف المقرر:

الفرقة/المستوى :األولى /الفصل
الدراسي الثانى

إسم المقرر :أمن صناعي
عدد الوحدات 2 :

نظري

1

1

عملى

اكتساب الطالب للمهارات المعرفية والعملية لمفهوم األمن الصناعى وأشكاله ومعرفة أسباب الخطر

وطرق الوقاية من المخاطر بداخل المؤسسات الطباعية.

- ٣المستهدف من تدريس المقرر :فى نهاية المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
ا - )1-يعرف نظم األمن الصناعي والسالمة البيئية فى المؤسسات الطباعية.

أ -المعلومات والمفاهيم

ا - )2-يحدد طرق تحقيق األمن الصناعي داخل المؤسسات الطباعية

ب -المهارات الذهنية

ب - )1-يصنف أساليب ووسائل األمن الصناعي.
ب- )2-يحدد المشاكل البيئية داخل المؤسسات الطباعية
ب - )3-يحدد دور المصمم فى الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع

ا - )3-يشرح اهمية الحفاظ على البيئة داخل المؤسسات الطباعية

جـ -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر

ج - )1-يطبق أساليب ونظم األمن الصناعي.
ج - )2-يحلل المعلومات ومتطلبات االمن الصناعي لمراحل التشغيل المختلفة
ج - )3-يطبق الشروط الصحية والوقاية الالزمة للعمال
.
د - )1-يلتزم بتعليمات التشغيل واشتراطات األمان والسالمة.

د -المهارات العامة

د - )2-يعمل في فريق.

د - )3-يقدر على جمع المعلومات وتحليلها .
األسبوع

 -4محتوى المقرر

2-1

الموضوع

التعريففف بتوصففيف المقففرر -مفهففوم األمففن
الصناعي فى المؤسسات الطباعية

عدد
الساعات

4

نظرى

عملى

2

2

4-٣

تصفففففنيف األمففففففن الصففففففناعى كهربففففففى –
ميكانيكى – كيماويات – غازات – حرائق)

4

2

2

6-5

اإلضاءة أنواعهفا – مفد مالئمتهفا لسقسفام
المختلففففففة بالمطبعفففففة – كيفيفففففة قياسفففففها)-
مناقشات وتقييم اداء صفى (االسبوع)5

4

2

2

الشروط الصحية والوقاية الالزمة للعمال

2

1

1

التهوية – أجهزة الوقاية من الحريق –

7

األمن الكهربى – المواد الكيماوية )

8

أمتحان منتصف الفصل الدراس ي

6

3

3

الشروط الصحية والوقاية الالزمة للعمال

9

التخزين – مالبس العمال – وسائل النقل
للخامات والمنتجات داخل الورش –

2

1

1

الخدمات)
مصادر وأسباب الخطر والضرر والحاالت

12-10

6

3

3

المرضية الناتجة وطرق الوقاية فى
المؤسسات الطباعية – تقييم التقارير

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

14-13

تطبيقات

4

2

2

15

امتحان نهاية الفصل الدراس ي

2

1

1

محاضرات  -مناقشات وعروض تعليمية – اجراء بحوث

محاضرات اثناء الساعات المكتبية

 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب المستخدمة:

ب -التوقيت:

جـ -توزيع الدرجات:

مناقشات وتقييم اداء صفى  -امتحان نظري– تقييم التقارير
مناقشات وتقييم اداء صفى األسبوع الخامس
امتحان نظري األسبوع الثامن
تقييم التقرير األسبوع الحادي عشر
امتحان نظري اخر الفصل الدراسي االسبوع 15
اعمال السنة  (% 40مناقشات وتقييم اداء صفى  -- % 5امتحان
تحريري %20
– تقييم التكليفات )%15
امتحان آخر الفصل الدراسي %60

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
أ -مذكرات

أوراق توزع على الطالب

ب -كتب ملزمة

ال يوجد

جـ -كتب مقترحة

دكتور أمين محمد شعبان فرج  -األمن والصحة والسالمة (المرشد في
صناعة الطباعة) –– روزاليوسف – 2000م.

د -دوريات علمية أو
نشرات ..........إلخ

أستاذ المادة :م.د احمد علوان

رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.د رمضان عبد الرحمن

التاريخ 2018- 2017 :

منسق القسم  :أ.د رمضان عبد الرحمن

التوقيع

