قسم الطباعة والنشر والتغليف

1028 - 1027

مصفوفة مقرر ( هندست ماكيناث طباعت)

كود  1313 /الفرقة  /الثالثة

أ  -المعرفة والفهم :

أ  - 1-يشرح اننظرياث انمختهفت نطرق اإلنتاج في
صناعت انطباعت.
أ  - 2-يشرح عمهياث االنتاج في انمراحم انمختهفت
نهطباعت
أ  - 3-يصف انتصميم انبنائي نماكيناث نظم انطباعت
وانتغهيف وصيانتها ميكانيكي اً وكهربي اً وانكتروني اً
ب  -املها رات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب  - 1-يستنتج انعالقت بين أنياث تحىيم ونقم انحركت
في أالث انطباعت وطرق صيانتها
ب  - 2-يحهم أجزاء وأنياث انماكيناث انطباعيت.
ب  - 3-يطىر مهارة انطباعت من خالل عمهياث
االنتاج.
ج ـ  -املها رات املهنية والعملية
ج  - 1-يست خدم أجهزة وماكينات الطباعة المختلفة
التقليدية والرقمية.
ج  - 2-يحلل المعلومات ومتطلبات مراحل التشغيل
المختلفة
ج  - 3-يطبق برامج ومسارات التشغيل لماكينات
الطباعة.
د .املها رات العامة والقابلة للنقل:
د  - 1-يلتزم بتعليمات التشغيل واشتراطات األمان.
د  - 2-يجيد ادارة الوقت.
د  - 3-يعمل في فريق ويتخذ القرار.
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نبذة عن التطور التاريخي لماكينات الطباعة الليثوغرافية
وتصنيف ماكينات الطباعة

الطرز المختلفة لوحدات الطبع (ماكينات الطباعة ذات التغذية
باألفرخ – ماكينات التغذية الشريطية)

التصميم البدائي لوحدة التغذية واالليات والميكانيكيات المكونة لها
(الطاولة المستوية – الطاولة المائلة)

التصميم البنائي لوحدة الطبع (اسطوانة السطح الطباعي – اسطوانة
الوسيط المطاطي – اسطوانة الكبسة)

التصميم البنائي النظمة التحبير

التصميم البنائي ألنظمة الترطيب

التطورات التكنولوجية ألنظمة التحبير وأنظمة الترطيب ووحدات
التعطية
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امتحان منتصف الفصل الدراسي
زيارة ميدانية  +بحث وتقرير
التصميم البنائي لوحدات التجفيف وأنظمة التسليم
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51

االنظمة المتنوعة للتحكم وتشغيل ماكي
ات الطباعة
زيارة ميدانية  +بحث وتقرير

الطرز المختلفة لماكينات الطباعة الشريطية (الصحف –
المجالت)

التصميم البنائي لماكينات الطباعة الشريطية

زيارة ميدانية  +بحث وتقرير
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51

51
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امتحان نهاية الفصل الدراسي

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر

51

الموضوعات في األسبوع

قسم الطباعة والنشر والتغليف

1028 - 1027

مصفوفة مقرر ( هندست ماكيناث طباعت)
أستاذ المادة  :أ.د رمضان عبد الرحمه

كود  1313 /الفرقة  /الثالثة

رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.د رمضان عبد الرحمه

