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توصيف مقرر دراسي ()2017-2018
 - ١بيانات المقرر:
إسم المقرر :تكنولوجيا اإلنتاج
الصحفى والنشر

الرمز الكودى2124 :

التخصص :الطباعة والنشر والتغليف

عدد الوحدات 2:

نظري

الفرقة/المستوى :الثانية /الفصل
الدراسي األول
1

عملي

1

 - ٢هدف المقرر:
اكساب الطالب المعارف والمهارات المختلفة في مجال تكنولوجيا اإلنتاج الصحفي والنشر مما يمكنه من تحديد خصائص
الورق واألحبار المستخدمة فى طباعة الصحف (جرائد  /مجالت) ،واستنتاج الفرق بين مفهوم الجريدة والمجلة ،وبين
خصائص النشر التقليدى واأللكتروني .ومما يمكنه من تحديد خصائص اإلنتاج الطباعي الصحفي في نظمه الطباعية المختلفة
 ،ومن أن يعدد نظم تشطيب الصحف وإدخال المالحق.

- ٣المستهدف من تدريس المقرر :فى نهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر على أن:
أ -المعلومات
والمفاهيم

أ )1يحدد طبيعة ومواصفات مواد وخامات طباعة الصحف (ورق  /جرائد).
أ )2يشرح خصائص النشر الصحفي التقليدى واأللكتروني والقواعد التكنولوجية النتاج وطباعة الجرائد
والمجالت.
أ )3يشرح النظريات المختلفة المتبعة في تشطيب الصحف وإلدخال الملحقات.

ب -المهارات
الذهنية

ب )1يفسر العالقة بين خصائص خامات طباعة الصحف و نظم االنتاج الطباعي الصحفي .
ب )2يفسر خصائص عمليات اإلنتاج الطباعي الصحفي في نظمه الطباعية المختلفة.
ب )3يقارن بين طرز ماكينات طباعة الصحف في النظام الواحد والنظم المختلفة.

جـ -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر

ج )1يجمع البيانات حول خامات اإلنتاج الطباعي الصحفي ونظمه.
ج )2يطبق توصيف قياسي لمراحل اإلنتاج الطباعي الصحفي المختلفه.
ج )3يضع المواصفات التنفيذية لالنتاج الصحفي والنشر (نشر تقليدي والكتروني).

د -المهارات
العامة

 -4محتوى
المقرر

د )1تحليل البيانات وإعداد البحوث المختلفه.
د )2يعمل ضمن فريق عمل.
د )3يستخدم شبكة االنترنت.

الموضـــــوع

عدد
الساعات

محاضرة

التعريف بالمقرر واهدافه واعالم الطالب بنتائج استبيان
تقييم المقرر للعام الماضي  /خصائص ورق طباعة الصحف

4

2

2

4-3

خصائص احبار طباعة الصحف

4

2

2

5

التصنيف العلمى للمجالت والجرائد

2-1

2

1

1

النظم الطباعية المتبعة فى طباعة الصحف (أوفست –

4

2

8

اختبار منتصف الفصل الدراسي

2

1

1

9

زيارة ميدانيه

2

1

1

10

خصائص طباعة المجالت والجرائد

2

1

1

11

مناقشة تقارير الزيارة الميدانية

2

1

1

12

خصائص النشر اإللكترونى

2

1

1

13

نظم تشطيب الصحف

2

1

1

14

نظم إدخال الملحقات  /مناقشة البحوث

2

1

1

2

1

1

7-6

 -5أساليب
التعليم والتعلم

-

15

فلكسو)

امتحان نهايه الفصل الدراسي

محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
زيارات ميدانية
اجراء بحوث

 -6أساليب
التعليم والتعلم
 محاضرات (خالل الساعات المكتبية) .للطالب ذوى
القدرات
المحدودة
 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب
المستخدمة:

 .1امتحان نظري منتصف الفصل الدراسي
 .2مناقشات وواجبات منزلية (مناقشة ابحاث /مناقشة تقارير الزياره الميدانية)
 .3امتحان نظري نهاية الفصل الدراسي
 .1تقييم ( : )1االسبوع 8

 .2تقييم (:)2االسبوع 14، 11
ب -التوقيت:

-

مناقشة تقارير الزياره المدانية  :االسبوع 11

-

مناقشة األبحاث  :االسبوع 14

 .3تقييم ( :)3االسبوع 15
 .1امتحان نظري منتصف الفصل الدراسي %20 :
جـ -توزيع
الدرجات:

 .2مناقشات وواجبات منزلية
مقسمة الي :
-

مناقشة تقارير الزياره المدانية %10 :

مناقشة األبحاث %10 :

%20:

2

 .3امتحان نظري نهاية الفصل الدراسي

%60 :

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
أ -مذكرات

أوراق توزع علي الطالب

ب -كتب ملزمة

ال يوجد

جـ -كتب
مقترحة

 مروة إبراهيم سليمان (د)  -تطور تقنية طباعة الصحف اليومية ودورها في تدعيم موقف اإلعالنالتجاري أمام منافسة وسائل اإلعالن اإللكترونية (دراسة حالة على صحيفة األهرام في الفترة من 1960
إلى  ، )2000رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية الفنون التطبيقية  /جامعة حلوان .1999 ،
أحمد أحمد علوان(د)  -مشاكل طباعة الصحف اليومية مع التطبيق فى مجال طباعة الليثو أوفستالشريطية بجريدة األهرام  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية الفنون التطبيقية  /جامعة حلوان ،
.1999
م/محمد جمال محمد عبد المقصود -تاثير تطور تكنولوجيا الطباعه على تصميم وطباعه الصحفاليومية .2005-
م/مروه محمد كمال الدين-دراسة مكانية استخدام الطباعه الرقمية فى طباعه الصحف المصرية.2006- م/محمد عبد المحسن عرفه -استخدام تقنيات اإلخراج الصحفى واإلنتاج الصحفى المتطوره فىالمؤسسات الصحفية المصرية (دراسه حاله على مؤسسه روز اليوسف).2010 -
 د/محمد محروس شحاته -قياس القدرة المؤسسية وفاعلية اإلنتاج إلجراء التحين المستمر وضمان جودةالداء فى المؤسسات الصحفية.2012-

د -دورياااات
علميااااة أو
نشرات ...إلخ

COLORMAN. “The high-end system for newspaper offset”. (Germany:
MAN Roland).
www. MAN Roland.com

أستاذ المادة  :أ.د /رمضان عبد الرحمن

رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.د /رمضان عبد الرحمن

-

