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 - ١بيانات المقرر
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الرمز الكودى1139 :
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 - ٢هدف المقرر:

عدد الوحدات 3 :

الفرقة/المستوى :األولى /الفصل الدراسي الثاني
نظرى

1

اكساب الطالب المعارف والمهارات المرتبطة بقياسات الحساسية والكثافة الفوتوغرافية والقياسات الفيزيائية والكيميائية

والميكانيكية للخامات الطباعية .

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

أ - 1-يذكر أنواع القياسات الفوتوغرافية والطباعية
أ - 2-يذكر طبيعة ومواصفات اجهزة القياس للخامات الطبيعية .
أ -3-يذكر طبيعة ومواصفات مواد وخامات الطباعة .
ب - 1-يختار نظم القياس والتحكم وفقا لنوع الخامات والعمليات االنتاجية المستخدمة

ب -المهارات الذهنية
جـ -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر

ب - 2-يربط بين المعرفة العلمية واالستخدام العملى ألجهزة القياس
ب -3-يطوع التكنولوجيات الحديثة فى القياس
ج - 1-يستخدم أجهزة القياس.
ج - 2-يحلل النتائج والبيانات فى القياسات المختلفة.

ج -3-يستخدم نظم الجودة واالختبار لتحليل نتائج القياسات .
د - 1-يجمع البيانات ويحللها .

د -المهارات العامة

عملى

2

د -2-يعمل فى فريق .
د – 3-يستخدم شبكة االنترنت .

الموض ـ ــوع

عدد
الساعات

نظرى

2-1

التعريف بتوصيف المقرر  -أنواع القياسات المختلفة

6

2

4

4-3

أجهزة القياس – تقييم التقارير

6

2

4

6-5

إجراء قياسات الحساسية والكثافة الفوتوغرافية

6

2

4

7

إجـ ـ ـراء القياس ـ ــات الفيزيائي ـ ــة والكيميائي ـ ــة والميكانيكي ـ ــة
للخامات الطباعية

3

1

2

8

امتحان منتصف الفصل الدراسي

3

1

2

9

إجراء القياسات الجوية المالئمة للخامات الطباعية -
تقييم التقارير

3

1

2

12-10

كيفية أداء العمل

9

3

6

14-13

تقييم التقارير -مناقشات وتقييم اداء صفى

6

2

4

15

امتحان نهاية الفصل الدراسي

3

1

2

األسبوع

 -4محتوى المقرر

عملى

محاضرات

 -5أساليب التعليم

والتعلم

مناقشات وعروض تعليمية
تجارب معملية
اجراء بحوث

 -6أساليب التعليم

والتعلم للطالب ذوى

محاضرات اثناء الساعات المكتبية

االحتياجات الخاصة
 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب
المستخدمة:

ب -التوقيت:

امتحان نظرى
تقييم التكاليف المنزلية
التقييم األول  -:اإلمتحان النظرى فى اإلسبوع الثامن من بداية الدراسة
التقييم الثانى  -:مناقشات وتقييم اداء صفى فى اإلسبوع الثالث عشر و الرابع عشر من الدراسة
التقييم الثالث  -:تقييم التقارير ومناقشاتها فى اإلسبوع الثالث و الرابع والتاسع و الثالث عشر والرابع
عشر
التقييم الرابع  -:اإلمتحان النظرى فى نهاية الفصل الدراسى

اختبار نظرى منتصف الفصل الدراسى %٢0
جـ -توزيع الدرجات:

مناقشات وتقييم اداء صفى %١0

تقييم التقارير %١0

امتحان آخر الفصل الدراسي %60

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:

أ -مذكرات

أوراق توزع على الطالب

ب -كتب /ملزمة

ال يوجد
-

جورج نوبار سيمونيان (د)  :المواصفات القياسية العالمية لصناعة الطباعة (أكاديمية هايدلبرج للطباعة ،
ط ،1القاهرة ) 2002

 -رسالة ماجيستير بعنوان (تطور نظم الجودة فى المطابع الحكومية لطباعة األفرخ بطريقة

جـ -كتب مقترحة

الليثواوفست مع التطبيق على الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية) .٢006-

 -رسالة ماجيستير بعنوان (التقنيات الحديثة لنظم التحكم وضبط الجودة فى ماكينات طباعة الليثو

اوفست ذات التغذية بالفرخ واثرها على جودة المطبوعات) للدارسة منى محمود على .٢008 -

Colour Measurement and Print Quality Assessment in a Colour Managed
Printing Workflow, Peter Nussbaum, 2011
www.printingpapermeasurements.com
www.printinginkmeasurements.com

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

http://meprinter.com/ar/
http://www.pneumacon.fi/Portals/21/Tiedostot/Deprag%20D3022E%20Measurement
%20Devices.pdf
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