نموذج رقم ()21
جايؼح /أكاديًيح  :وسارج انتؼهٍى انؼانً.
كهيح  /يؼهذ  :انًؼهذ انؼانً نهفُىٌ انتطثٍمٍح – انتزًغ انخايض.
قغى  :انطثاػح وانُشز وانتغهٍف.
ذىصيف يقشس دساعي ()1028 - 1027
 - 2تياَاخ انًقشس
انشيض انكىدي01- 0020 :
انرخصص :انطثاػح وانُشش وانرغهيف

 - 1هذف انًقشس:

إعى انًقشس :يشاكم إَراج طثاػي
ػذد انىحذاخ  )1( :عاػح

انفشقح/انًغرىي :انثانثح  /انفصم انذساعي
انثاَي

َظشي

1

ػًهي

-

اكظاب انطالب انًؼارف وانًهاراخ انًزتثطح تانتؼزف ػهى يشاكم اإلَتاد انطثاػى وأطثاب صذوحها
وطزق ػالرها فى يزاصم انتشغٍم انتانٍح ــ يشاكم انتصًٍى وصف انضزوف وانتصىٌز وانفصم انهىَى
انًٍكاٍَكى واإلنٍكتزوَى ــ يشاكم األصثار انطثاػٍح وانًىَتاد وانظطش انطثاػى ــ يشاكم انىرق ــ
يشاكم يٍكاٍَكٍح انطثغ وتشطٍة انًُتذ انطثاػى

 - 0انًغرهذف يٍ ذذسيظ انًقشس :فى َهاٌح انًمزر ٌزة أٌ ٌكىٌ انطانة لادراً ػهى أٌ:

أ  -انًؼهىياخ
وانًفاهيى

أ ٌ - 1-شزس األطهىب وانًُهذ انؼهًً فً انتفكٍز وانتخطٍظ وصم يشاكم االَتاد فً يزال انطثاػح.
أ ٌ - 2-ذكز طثٍؼح ويىاصفاخ يىاد انطثاػح وانُشز وانتغهٍف وخىاصها.
أ ٌ - 3-شزس ػًهٍاخ االَتاد فً انًزاصم انًختهفح نهطثاػح (يزصهح يا لثم انطثغ  -يزصهح انطثغ  -يزصهح
يا تؼذ انطثغ).

ب  -انًهاساخ انزهُيح

ب ٌ - 1-ضهم انًشاكم انتصًًٍٍح واإلَتارٍح فً يزال انطثاػح وانُشز وانتغهٍف.
ب ٌ - 2-ختار يا تٍٍ انثذائم نهىصىل انً أفضم انضهىل انتكُىنىرٍح.
ب ٌ - 3-ضم يشاكم انتصًٍى واالَتاد يٍ خالل تطثٍك أطهىب انتفكٍز انؼهًً

جـ  -انًهاساخ انًهُيح
انخاصح تانًقشس

د ٌ - 1-ظتخذو انتضهٍم االصصائً وانتطثٍماخ انزٌاضٍح نتمٍٍى انخاياخ انطثاػٍح وانًُتزاخ تًا ٌتىافك
يغ انًىاصفاخ انمٍاطٍح.
د ٌ - 2-ضهم انًؼهىياخ ويتطهثاخ يزاصم انتشغٍم انًختهفح.
د ٌ - 3-ظتخذو أطانٍة انفضص وأرهشج انمٍاص وَظى انزىدج واالختثار.

د  -انًهاساخ انؼايح

دٌ - 1ؼذ انتمارٌز انالسيح نهًزاصم انًختهفح .
دٌ - 2ظتخذو تكُىنىرٍا انًؼهىياخ.
دٌ - 3ظتخذو انتغذٌح انًزتزؼح نتضظٍٍ األداء.

أعثىع

انًىضـــــىع

ػذد
انغاػاخ

يحاضشج

دسوط
أكاديًيح/
ػًهيح
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2- 1

انًشاكم انخاصح تًزصهح انتصًٍى انطثاػً

5- 3

انًشاكم انخاصح تًزاصم انتزهٍشاخ يا لثم
انطثاػٍح
انًشاكم انخاصح تًزاصم انطثاػح
انًشاكم انخاصح تًزاصم انتشطٍة يا تؼذ
نطثاػٍح (تضهٍم كم يشكهح – تضذٌذ
أطثاتها وأفضم طزق ػالرها)
ايتضاٌ يُتصف انفصم انذراطً انخاًَ

1

11- 9

اطتخذاو َظاو انًضاكاج انضذٌج

4

1

12- 11

سٌارج يٍذاٍَح  +تضج وتمزٌز

4

2

14 - 13

يزارؼح – يُالشح انثضج وانتمزٌز

4

2

15

ايتضاٌ َهاٌح انفصم انذراطً انخاًَ

2

1

6
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 - 4يحرىي انًقشس
8

 - 5أعانية انرؼهيى
وانرؼهى

 - 1- 5يضاضزاخ يطىرج
 - 2- 5يُالشاخ وػزوض تؼهًٍٍح
 3- 5ارزاء تضىث

 - 6أعانية انرؼهيى
وانرؼهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج

يحاضشج خالل انغاػاخ انًكرثيح وذقغيًهى إني يجًىػاخ صغيشج

 - 7ذقىيى انطالب:

أ  -األعانية
انًغرخذيح:

ا  - 1-تكانٍف ووارثاخ يُشنٍح
أ  - 2-ايتضاٌ َظزي
أ  - 3-يُالشاخ وتمٍٍى أداء صفً
 -التقييم ( : )2يُاقشاخ وذقييى أداء صفي  :اعثىػيا

ب  -انرىقيد:

 -التقييم ( : )1ايرحاٌ َظشي  :األسبوع 8

 التقييم ( : )3يُاقشح االبحاث :اإلسبوع 21 - 23 - 21- 22 -التقييم ( : )1ايرحاٌ َظشي  :األسبوع 21

 أعمال سنة ( %14امتحان نظري  -مناقشات وتقييم أداء صفي  -مناقشة االبحاث)جـ  -ذىصيغ انذسجاخ:

 -امتحان نظري ( %04فى نهايه الفصل الدراسي)

المجموع

% 200

 - 8قائًح انكرة انذساعيح وانًشاجغ:

أ  -يزكشاخ

أوراق تىسع ػهى انطالاب

ب  -كرة /يهضيح

انًشاكم انطثاػٍح ـ ا.د /.أيٍٍ شؼثاٌ

جـ  -كرة يقرشحح

د  -دوسياخ ػهًيح أو
َششاخ ..........إنخ

H Helnut Kipphan Ed., Hand Book of Print Media, Technologies and
Production Methods. Springer, Berlin, 2001

-

- Printing Troubleshooting
- Solving Sheet-fed Offset Printing Problems
يزهح ػانى انطثاػح (أػذاد يختهفح)

أعرار انًادج  :أ.و.د احًذ ػهىاٌ

سئيظ يجهظ انقغى انؼهًي  :أ.د سيضاٌ ػثذ انشحًٍ

