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

توصيف مقرر دراسي 2018-2017
 - 1بيانات المقرر
إسم المقرر :تكنولوجيا انتاج الكتاب

الرمز الكودى1125 :

التخصص :الطباعة والنشر والتغليف

عدد الوحدات 3 :

نظرى

الفرقة/المستوى :االولي  /الفصل الدراسي
الثانى
2

عملى

1

 - 2هدف المقرر :اكساب الطالب المعارف والمهارات الخاصة بمفهوم الكتاب – الشركاء فى انتاج الكتاب –
تصنيف الكتاب – الخصائص الفنية والتكنولوجية لالنواع المختلفة للكتاب -اساليب االخراج الفني للكتاب – تقنيات
طباعة الكتاب – تقنيات تجليد وتشطيب الكتاب .
- ٣المستهدف من تدريس المقرر :فى نهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:
أ -المعلومات
والمفاهيم

أ - 1-يذكر مفهوم تصميم الكتاب .
أ -2-يذكر األسس الفنية إلخراج الكتاب .
أ -3-يشرح النظريات والطرق المختلفة لإلنتاج في صناعة الكتاب .

ب -المهارات الذهنية

ب - 1-يحلل المشاكل االخراجية المتعلقة باساليب االخراج الفني للكتاب.
ب - 2-يختار ما بين البدائل للوصول ألفضل الحلول التكنولوجية والتقنية لطباعة الكتاب.
ب -3-يستنبط عمليات اإلنتاج في مرحلة ما بعد الطبع.

جـ -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر

ج - 1-يطبق التكنولوجيا المناسبة في مجال انتاج الكتاب .
ج -2-يستخدم الكمبيوتر والبرامج المتخصصة فى انتاج الكتاب .
ج -3-يستخدم النظم المختلفة فى مراحل انتاج الكتاب .
د - 1-يطور معارفه ومهاراته بالتعلم الدائم المستمر.

د -المهارات العامة

د-2-يستخدم تكنولوجيا المعلومات.
د -3-يعمل فى فريق .

 -4محتوى المقرر

 -5أساليب التعليم
والتعلم

4

2
1

األسبوع

الموضـــــوع

2-1

التعريف بتوصيف المقرر -مفهوم الكتاب – الشركاء
فى انتاج الكتاب

6

٣

تصنيف الكتاب

٣

2

6-4

الخصائص الفنية للكتاب

6

4

2

7

الخصائص التكنولوجية للكتاب

٣

2

1

8

امتحان تحريرى أعمال سنة

٣

2

1

10-9

اساليب االخراج الفني للكتاب

6

4

2

12-11

تقنيات طباعة الكتاب

6

4

2

14-1٣

تقنيات تجليد وتشطيب الكتاب

6

4

2

15

امتحان نهاية الفصل الدراسي

٣

2

1

 -1محاضرة
 – 2مناقشة وعروض تعليمية

 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوى
محاضرات اثناء الساعات المكتبية
االحتياجات
المحدودة
 -7تقويم الطالب:
 -1امتحان نظري
أ -األساليب
المستخدمة:

عدد
الساعات

نظرى

عملى

 -٣مناقشة

مناقشة – كل محاضرة
ب -التوقيت:

امتحان تحريري -االسبوع 8
اعمال السنة ( %40مناقشة- %20
 %20امتحان تحريري أعمال سنة)

جـ -توزيع الدرجات:

 %60امتحان تحريري آخر العام .
 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
اوراق توزع علي الطالب
أ -مذكرات

ب -كتب /ملزمة

جـ -كتب مقترحة

ال يوجد


فننسنن يلينندين  ،تعرينب :محسننن رنناكر عبند العننال  ،منا ر قطننب – تصننميم الكتناب وانتاجننه – دار النشنر
للجامعات المصرية  ،مكتبة الوفاء  ،ط ،1القا رة .



د .نيفين عبد العزيز ـ منهجية تصميم وانتاج كتاب العلوم بمرحلة التعليم األساسي بمصر دراسة مقارنة مع
كتاب العلوم بمدارس اللغات العالمية بمصر ـ رسالة دكتوراة ـ 2003



واش سى سميث  ،تعريب  :عصم أبو المكنارم وخخنرون  -صنناعة الكتناب منن الم لنف إلنى النارنر إلنى
القارئ  -المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر  ،القا رة .

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

أستاذ المادة  :م.د/احمد عطية

رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.د رمضان عبد الرحمن

التاريخ 2018- 2017 :
منسق القسم  :أ.د رمضان عبد الرحمن

التوقيع :

