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أ 2 -يشرح الفرق بين أساليب وطرق الطباعة المختلفة
أ - 3-يصف خطوات االعداد لكل طريقة من طرق الطباعة
أ 4-يتعرف علي االدوات واالجهزة المستعملة فى طرق
الطباعة المختلفة
أ - 5-يشرح كيفية اجراء عملية الطباعة بكل طريقة من الطرق
السابقة
أ -6-يصف التركيب العام لبعض ماكينات الطباعة المستخدمة
أ -7-يشرح مراحل التشغيل العام لبعض ماكينات الطباعة
المستخدمة
أ -8-يعدد العوامل المؤثرة على نجاح عملية الطباعة فى كل
طريقة من طرق الطباعة المختلفة

دراسة طرق ووسائل الطباعة اليدوية

الطباعة بطريقة االسطوانات النحاسية المحفورة
السليلوزية بالصبغات المباشرة

الطباعة بطريقة الشابلونات المسطحة

الطباعة بطريقة الشابلونات الدائرية

الطباعة بطريقة االنتقال الحرارى

مقدمة عن متخنات الطباعة وتقسيمها

المواد المتخنة الطبيعية والصناعية

ا مقدمة عن عمليات الطباعة
أ -المعرفة والفهم :

أ - 1-يعرف المصطلحات الخاصة بتكنولوجيا طباعة
المنسوجات

الخواص الريولوجية للمتخنات

مصفوفة مقرر (تكنولوجيا الطباعة  -متخنات
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الثانية
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مصفوفة مقرر (تكنولوجيا الطباعة  -متخنات
أ -9-يذكر أنواع المتخنات الطباعية المختلفة
أ -10-يعرف جميع خواص المتخنات الطباعية
أ -11-يشرح طرق تحضير المتخنات الستخدامها فى عجائن
الطباعة المختلفة
أ -12-يحدد العوامل المؤثرة على خواص المتخنات
ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -1-يميز بين أساليب وطرق الطباعة المختلفة
ب -2-يقارن بين أساليب الطباعة اليدوية والميكانيكية واآللية
ب -3-ينتقد كل طريقة من طرق الطباعة من خالل تحديد
مميزات وعيوب كل طريقة
ب -4-يحلل امكانيات كل طريقة من طرق الطباعة والتصميم
المراد تنفيذه كمنتج نهائى يناسب الغرض من االستخدام
ب -5-يميز بين االنواع المختلفة للمتخنات
ب -6-يقارن بين مزايا كل نوع من أنواع المتخنات ومدى
مالئمتها لعملية الطباعة

ب -7-يستنبط خواص المتخنات ومكونات عجائن الطباعة
ويفاضل بينهم لخدمة االغراض الطباعية المختلفة
جـ  -المهارات المهنية والعملية
ج-1-يعد الشابلون المسطح اعداد جيد
ج -2-يحدد العوامل المؤثرة على جودة الطباعة اليدوية

ج -3-يميزبين العجائن التى تحتوى على عدة أنواع من
المتخنات
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مصفوفة مقرر (تكنولوجيا الطباعة  -متخنات

)2

كود /

2112

الفرقة /

الثانية

ج -4-يشرح كيفيةخلط أكثر من متخن للحصول على خواص
جديدة
د .المهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1-يستخدم التكنولوجيا المتقدمة للتعرف على االحدث فى
مجال طرق واساليب طباعة المنسوجات
د -2-يقدر على حل المشكالت أثناء الطباعة باسلوب علمى
د -3 -ينقل المعرفة والخبرة المكتسبة أثناء الدراسة الى المجال
التطبيقى

أستاذ المادة :أ.د /شريف حسن عبد السالم
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