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توصيف مقرر دراسى – 2018/2017
 - 1بيانات المقرر
إسم المقرر :تجهيز سيرجراف

الرمز الكودى1114 :
التخصص :طباعة ونشر وتغليف

عدد الوحدات 2 :

نظري

الفرقة/المستوى :األولى ـ فصل دراسي ثان

1

عملي

1

 - 2هدف المقرر :اكساب الطالب المعارف والمهارات الخاصة بتقنيات تجهيز األسطح السيريجرافية

االتقليدية والرقمية.
- ٣المستهدف من تدريس المقرر :فى نهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:
أ -1-يذكر المفاهيم ومصطلحات الخاصة باإلنتاج الطباعي السيرجافي.
أ -المعلومات والمفاهيم

أ -2-يشرح نظريات التصنيع وطرق اإلنتاج في صناعة الطباعة السيرجرافية

أ -3-يذكر طبيعة ومواصفات مواد الطباعة السيرجرافية وخواصها وطرق اختبارها.
ب -1-يربط نظم اإلنتاج والنظريات بالعلوم التكنولوجية والتطبيقية المختلفة
ب -المهارات الذهنية

جـ -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر

د -المهارات العامة

بالخواص المطلوبة بالمنتجات واحتياجات المستهلك.
ب -2-يفسر عمليات االنتاج فى مراحل عملية الطباعة .
ب -3-يطور مهاره الطباعة السيرجرافيه من خالل عمليات االنتاج
ج-1-يطبق التكنولوجيا المناسبة فى مجال التصميم واالنتاج .
ج -2-يستخدم المواصفات القياسية للخامات والمنتجات .
ج -3-يستخدم الكمبيوتر والبرامج المتخصص لتجهيز السطح الطباعي السيرجرافي
د -1-يطور معارفه ومهاراته بالتعلم الدائم المستمر.
د -2-يستخدم التغذية المرتجعة لتحسين األداء من خالل استخدام اجهزة القياس
د -3-يعمل فى فريق

األسبوع

 -4محتوى المقرر

الموضوع

عدد
الساعات

نظرى

عملى

1

التعريف بتوصيف المقرر -اهمية الطباعة
السيرجرافية ومجاالت تطبيقها في الصناعة

2

1

1

3-2

اإلطارات الطباعية المستخدمة في تجهيز
األسطح السيرجرافية وأنواعها

4

2

2

6-4

األنسجة الطباعية ـ مط وتثبيت األنسجة على
اإلطارات بانواعها-

6

3

3

7

أنواع األستنسل السيرجرافي (اليدوي ـ
الفوتوغرافي  cdfبانواعه)

2

1

1

8

اختبار اعمال سنة

2

1

1

9

تقنيات النفث الحبرى

2

1

1

10

تفنيات من الحاسوب الى الشبكة
السيرجرافية

2

1

1

11

تجربة عملية لتجهيز السطح الطباعى
السيرجرافى التقليدى فى قسم طباعة
المنسوجات باالكاديمية

2

1

1

12

طريقة تجهيز السطح الطباعى السيرجرافى
الدائرى – تقييم التكاليف والواجبات المنزلية

4

2

2

13

14

زيارة ميدانية

2

1

1

15

امتحان نهاية الفصل الدراسي

2

1

1

 -1محاضرات

 -5أساليب التعليم
والتعلم

 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوى
االحتياجات الخاصة
 -7تقويم الطالب:

 -2تجارب عملية
 -3مناقشات و عروض تعليمية.
 -4زيارات ميدانية

محاضرات اثناء الساعات المكتبية

 -1إختبارات نظرية

أ -األساليب المستخدمة:

 -2تقييم التكاليف والواجبات المنزلية
 -1اختبار نظرى منتصف الفصل الدراسى األسبوع الثامن

 -2تقييم التكاليف والواجبات المنزلية اسبوع 13-12

ب -التوقيت:

 -3اختبار نظرى نهاية الفصل الدراسى باالسبوع رقم 15
 -1اعمال السنة  %40تقسم على (-1امتحان منتصف الفصل الدراسى
-2 %20تقييم التكاليف والواجبات المنزلية )%20

جـ -توزيع الدرجات:

 -2امتحان نهاية الفصل الدراسي %60

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:

أ -مذكرات

اوراق توزع على الطالب .

ب -كتب /ملزمة

ال يوجد
االنتاج الطباعي والسيرجراف – ا.د /محمود يسري احمد  /اصداركلية الفنون
التطبيقية 1955

 الميديا المطبوعة  /ا.د محمود يسرى  /كلية الفنون التطبيقية  /جامعةجـ -كتب مقترحة

حلوان 2011/
 C.W. Foster et al., Screen-Printing ElectrochemicalArchitectures, Springer Briefs in Applied Sciences and
Technology,

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

أستاذ المادة  :م .د نصر مصطفى

http://www.poconoscreen.com/DSN/wwwpoconoscre
encom/Content/P
F/VatxComc.pdf
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