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جامعة  /اكاديمية  :وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية – التجمع الخامس
قسم  :الطباعة والنشر والتغليف

توصيف مقرر دراسي 2018-2017
 - 1بيانات المقرر
الرمز الكودى1141 :

إسم المقرر :تاريخ الطباعة

التخصص :الطباعة والنشر والتغليف

عدد الوحدات الدراسية 2:

الفرقة/المستوى :األولي  /الفصل الدراسى االول
نظري

2

عملى

-

 - 2هدف المقرر  :اكساب الطالب المعارف والمهارات المرتبطة بعلم الطباعة من خالل مقدمة عن تاريخ الطباعة وطرق
التسجيل وأحبار الطباعة ومعرفة التطور التاريخي لطرق وتقنيات الطباعة المختلفة .

 - ٣المستهدف من تدريس المقرر :فى نهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:
أ -1-يسترجع مراحل التطور التاريخي لفنون وصناعة الطباعة والنشر والتغليف .
أ -المعلومات
والمفاهيم

أ – 2-يتعرف على مسارية تَطور التَجهيز ال ِطباعي .
ا-3-يشرح تاريخ نشاة الخامات الطباعية ومراحل تطورها .

ب -1-يربط بين تسلسل تطور األسطح الطباعية ومدى مالئمتها لتكنولوجيات األسطح الطباعية المتطورة .
ب -2-يحلل التطور التاريخي لماكينات الطباعة للطرق الطباعية المختلفة ومدي إرتباطها بتطور

ب -المهارات الذهنية

األسطح الطباعية .

ب -3يحدد اإلرتباط بين ماكينات كل طريقة طباعية وأخري .

د 1-يعمل فى فريق .
د -المهارات العامة

د-2-يستخدم شبكة االنترنت .
د-3-يقدر على جمع المعلومات وتحليلها .

-

أسبوع

 -4محتوى المقرر

الموضـــــوع

1

التعريف بتوصيف المقرر واهدافه –اعالم
الطالب بنتائج استبيان تقييم المقرر بالعام
الماضى

2

2

-

2

تاريخ طرق التسجيل /الكتابة

2

2

-

٣

تاريخ االحبار

2

2

-

4

تاريخ الورق

2

2

-

6،5

تاريخ التصميم الجرافيكي//وعلم التيبوغرافيا

4

4

-

7

مسارية تَطور التَجهيز ال ِطباعي  /مناقشات
وتقييم أداء صفي

4

4

-

8

إختبار ُمنتَصف الفصل الدراسي

2

2

-

14 :9

تاريخ التقنيات الطباعية:
((البارزة//الغائرة//المسطحة)) بألواحها،،
وماكيناتها /.مناقشة االبحاث

12

12

-

15

امتحان نهاية الفصل الدراسى

2

2

-

 ُمحاضرات .-

 -5أساليب التعليم
والتعلم
 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوى
االحتياجات الخاصة

عدد
الساعات

محاضرة

درس

 اجراء بحوثمحاضرات (اثناء الساعات المكتبية )

 -7تقويم الطالب:
مناقشات وتقييم أداء صفي
امتحان نظرى
تكاليف وابحاث

أ -األساليب المستخدمة:

 مناقشات وتقييم أداء صفي فى االسبوع ال7 امتحان نظرى( امتحان منتصف الفصل الدراسى )  :االسبوع 8 تكاليف وابحاث  :مناقشة االبحاث من االسبوع  9حتى االسبوع 14 -امتحان نظرى اخر الفصل الدراسى االسبوع 15

ب -التوقيت:

جـ -توزيع الدرجات:

 % 40اعمال سنة ( %10مناقشات وتقييم أداء صفي –  % ٣0اختبار منتصف الفصل الدراسى )
 %60امتحان نهاية الفصل الدراسى

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
أ -مذكرات

مذكرات المقرر

 كتب ملزمة-ب
Helmut kipphan. "Handbook of print media", Springer – Verlag Berlin Heidelberg.
New York ISBN 3-540-67326-1/2001

 كتب مقترحة-جـ

The History of Printing - A Potted Version (by Pam Killalea) , 2012
http://www.nashiri.net/index.php/articles/general-articles/3597-2010-03-03-02-56-27v15-3597
http://rafed.net/turathona/32-33/32-3.html
http://www.mtsujournalism.org/vcom_materials/history/print_timeline.pdf
https://www.researchgate.net/publication/237820330_Paper_Printing_and_the_Printi
ng_Press
http://www.hrc.utexas.edu/educator/modules/gutenberg/books/printing/

د رمضان عبد الرحمن. أ: رئيس مجلس القسم العلمي

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

 خلود خالد/د. م: أستاذ المادة

