أ - 1-يذكر أنواع وخصائص مواد وخامات الطباعة
وطرق اختبارها

أ -املعرفة والفهم :

ا.-2-يحدد المواصفات الخاصة بالخامات الطباعية

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

المختلفة.

ب )1يقارن بين الخامات وخصائصها
الفيزيائية والكيميائية واألساليب والطرق
المختلفة لإلنتاج .
ب )2يحدد المواصفات المرتبطة بالمنتج
الطباعى
ب )3يختار الخامات المناسبة لالنتاج
الطباعى .
جـ  -المهارات المهنية والعملية
ج – )1يستخدم التحليل االحصائي لتقييم
الخامات الطباعية بانواعها وتصنيفاتها
المختلفة بما يتوافق مع المواصفات القياسية .
.
ج )2يفحص الخامات الطباعية.
ج )3يستخدم بعض االجهزة واساليب

الفحص للخامات الطباعية.

إعالم الطالب بتوصيف المقرر
– مقدمة عن الخامات المستخدمة فى نظم الطبع المختلفة
المكونات األساسية للورق الطباعى  ،أنواع الورق الطباعى  ،الخواص الميكانيكية والفيزيقية
للورق وطرق إختبا
الخواص الكيميائية والبصرية للورق وطرق اختبارها( -تقييم التقاريرومناقشتها )
المكونات األساسية لألحبار الطباعية  ،أنواع األحبار الطباعية طبقآ لخواصها الفيزيقية  ،وأنواع
األحبار طبقآ لطرق جفافها .
الخواص الفيزيقية والكيميائية لألحبار الطباعية
امتحان منتصف الفصل الدراسى
الخواص البصرية لألحبار الطباعية
أنواع األسطح الطباعية المستخدمة فى طرق الطباعة التصادمية  ،وأهم الخواص المميزة لهذه
الخامات وطرق اختبارها ( -تقييم التقارير ومناقشتها )
الوسائط المطاطية – انواعها – التركيب البنائى – اهم المواصفات المميزة للوسائط الطباعية – طرق
اختبارها – اساليب المناولة والتخزين ( -تقييم التقارير ومناقشتها )
محلول ماء الترطيب – المكونات األساسية – المواصفات األساسية – مواصفات الماء المستخدم فى
عمليات التجفيف – طرق اإلختبار المختلفة لمراقبة جودة محلول الترطيب)

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس
مصفوفة مقرر  : /خواص مواد طباعة وطرق إختبارها كود 1132 /

امتحان نهاية الفصل الدراسي

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أغسطس 2009

الفرقة  /الولى

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أغسطس 2009

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس
مصفوفة مقرر  : /خواص مواد طباعة وطرق إختبارها كود 1132 /
د .المهارات العامة والقابلة للنقل:
د )1يستخدم تكنولوجيا المعلومات.
د. )2يكسب الطالب مهارات البحث العلمى
و حل المشكالت.
د ) 3يعمل فى فريق .

استاذ المادة  :أ.د رمضان عبد الرحمن
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.د رمضان عبد الرحمن

الفرقة  /الولى

