أ -المعرفة والفهم :

ا- )1-يتعرف على الخامات المختلفة التى يمكن الطباعة
عليها
(ا- )2-يوضح الفرق بين طريقة طباعة القطعة الواحدة
والطباعة المستمرة.

أ– )3-يستخرج فصل االلوان للتصميم المطروح

(أ– )4-يتعرف على أنواع المواد الحساسة ودهان
الشابلونات وطريقة تجفيفها.

(أ- )5-يوضح عملية التصوير من حيث االجراءات
االحتياطية لنجاحها وكذلك التوقيت

(أ– )6-يعرض باقى االجراءات لتجهيز الشابلونات لعملية
الطباعة

ب -المهارات الذهنية :

(ب)1-
 -يستنتج حل مشاكل التصميم.

ب - )2-يصوغ عملية اختصار من خالل الدمج أثتاء
عملية الربط

(ب - )3-يميز أرقام الحرير المناسبه لكل لون وإن كان
سمك الخطوط مختلف
ب - )4-يختار التوقيت المناسب لعملية التصوير

(ب - )5-يميز بين العجائن المختلفة وظروف استخدامها
وارتباطها بنوع المنتج المطبوع
جـ  -المهارات المهنية والعملية

التعريف بالمادة وتوصيف المقرر
طرح ومعالجة الفكرة التصميمية األولى
اختيار مجموعة من الخامات المختلفة للطباعةا
فصل التصميم األول
إعداد الشابلونه وتصوير الفيلم الطباعى
عمل تجارب ومرياجات لونيه
تقييم على ما سبق
أختيار التصميم الثانى وشرح التكرار الرباع
عملية ربط التصميم والحذف واإلضافة
ا اعداد الشابلونات والتصوير
تجهيز األلوان للطباعه
أختبارات عمليات الربط
عمل مرياجات لونيه
تقييم المرياجات وأختيار المرياج المناسب
عمل المشروع النهائى بأستخدام التكرار الرباعى
استخدام التاثيرات اللونية فى الطباعة
تطبيق عملية طباعة القطعة الواحدة
تقييم لكل ما سبق
اجراء عمليات طباعة فى فريق عمل
التقييم قبل النهائى

محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني
التعلم اإللكتروني
العصف الذهني
إمتحان نظري

تقييم مشروعات تصميمية

تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
اختبار شفوي

مصفوفة مقرر ( طباعة المنسوجات)
كود /
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اختبار عملي
المالحظة
المقابالت
التقويم الشخصي للطالب
ملف اإلنجاز

قسم طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز 2018-2017 -

الفرقة  /الثانية

قسم طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز 2018-2017 -

مصفوفة مقرر ( طباعة المنسوجات)
(ج- )1-يستخدم التصميم المناسب لكل خامة والعكس
صحيح طبقا للنواحى الوظيفية
ينظم عجائن االلوان(ملونات –أصباغ)(ج)2-
المناسبة لكل خامة.

(ج)3-

-يحسب عملية الطباعة بنجاح من خالل ظبط

زوايا الراكل.
د .المهارات العامة :

(د- )1-يعمل فى فريق عمل مع االخرين
(د - )3-يحل المشكالت الخاصة بالمنتج

أستاذ المادة :م.د/ايمان صالح حامد

كود /

2113

الفرقة  /الثانية

