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توصيف مقرر دراسي 2018-2017
 - 1بيانات المقرر
الرمز الكودى02-1201 :

إسم المقرر :نظرية األالت

التخصص :الطباعة والنشر والتغليف

عدد الوحدات الدراسية

الفرقة/المستوى :األولي  /الفصل االول
2

نظرى

-

عملى

2

 - 2هدف المقرر :اكساب الطالب المعارف والمهارات المرتبطة بالتعرف على علم نظرية اآلالت ليصبح قادرا على فهم وتحليل
نظرية اآلالت وطرق تشغيل الماكينات وآليات نقل وتحويل الحركة بأنواعها وميكانيكيات التشغيل وتصنيف أنواع الحركة في
ماكينات نظم الطباعة والتغليف.

 - ٣المستهدف من تدريس المقرر :فى نهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:
أ -1-يشرح النظريات المختلفة بانتاج االالت والماكينات .
أ -المعلومات
والمفاهيم

ا -2-يعدد االجزاء والمكونات الخاصة بماكينات الطباعة .
أ – 3-يصف التصميم البنائى لماكينات الطباعة والتغليف .

ب -1-يستنتج العالقة بين آليات تحويل ونقل الحركة في ماكينات الطباعة والتغليف وطرق
تشغيلها .
ب -المهارات الذهنية

ب -2يحلل اجزاء واليات الماكينات باستخدام طرق الرسم الميكانيكى .
ب -3يستنتج ميكانيكيات تشغيل االت الطباعة .

ج  -1-يستخدم معرفته بأساليب وطرق تشغيل الماكينات وأنواع الحركة في ضبط
جـ -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر

ماكينات الطباعة والتغليف .
ج -2-يحلل المعلومات ومتطلبات مراحل التشغيل المختلفة للماكينات .
ج -3-يستخدم ماكينات الطباعة فى عمليات االنتاج .

د -1-يطور معارفه ومهاراته بالتعلم الدائم المستمر.
د -المهارات العامة

د -2-يحلل البيانات.
د -3-يلتزم بتعليمات التشغيل واشتراطات االمن والسالمه.

الموضـــــوع

عدد
الساعات

نظرى

عملى

أسبوع

1

التعريف بتوصيف المقرر المقرر واهدافه –
اعالم الطالب بنتائج استبيان تقييم المقرر
بالعام الماضى

2

-

2

2

تعريف نظرية اآلالت .

2

-

2

4-3

طرق تشغيل الماكينات .

4

-

4

5

آليات نقل الحركة ( أعمدة اإلدارة  ،القرنات
 ،التروس  ،السالسل والجنازير  ،السيور )

2

-

2

6

آليات تحويل الحركة (الترس والسقاطة ،
الجريدة المسننة والترس  ،التوصيل
الالمركزى  ،الكامات )

2

-

2

 -4محتوى المقرر
7

أنواع الحركة فى ماكينات الطباعة والتغليف

2

-

2

8

امتحان منتصف الفصل الدراسى

2

-

2

9

زيارة ميدانية

2

-

2

ميكانيكيات التشغيل (ميكانكية التغذية بالورق
ــ وحـدة الطبع  ،ميكانيكية التحبير ،
ميكانيكية الترطيب  ،ميكانيكية تسليم المنتج)

4

-

4

2

-

2

الموتـور ( أنواعه  ،طرق تشغيله  ،طرق
التحكم فى السرعات)

4

-

4

امتحان نهاية الفصل الدراسي

2

-

2

11-10

12
14-13
15

 -5أساليب التعليم
والتعلم

تقييم االبحاث

 -1-5المحاضرات.
 -2-5مناقشات وعروض تعليمية.
-3-5اجراء البحوث .
 -4-5زيارات ميدانية.

 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوى
االحتياجات الخاصة

محاضرات اثناء الساعات المكتبية.

 -7تقويم الطالب:

أ -األساليب
المستخدمة:

ب -التوقيت:

ا -1-اإلمتحان نظري
أ -2-تقييم أالبحاث والتقارير
ب -1-إمتحان نظري منتصف الفصل الدراسى األسبوع 8
ب -2-تقييم االبحاث في المحاضرة 12
ب -3-إمتحان نظري فى نهاية الفصل الدراسي االسبوع 15

اعمال السنة  ( %40اختبار تحريرى منتصف الفصل الدراسي  - %20تقييم األبحاث والتقارير %20
جـ -توزيع الدرجات) :
اختبار تحريرى آخر الفصل الدراسى %60

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:

أ -مذكرات

أوراق توزع على الطالب

ب -كتب /ملزمة

 نظرية اآلالت (أ.د .أمين شعبان) – .2000هندسة ماكينات الطباعة ( ماكينات األوفست ذات التغذية بالفرخ ) الناشر د  .ن القاهرة2003 ,

جـ -كتب مقترحة

 رسالة ماجيستير بعنوان (دراسة أثر ميكانيكية نقل الفرخ بماكينات طباعه األوفست ذاتالتغذيه بالفرخ على األداء األمثل مع التطبيق على ماكينات هايدلبرج -مانروالند) للدارسة سارة
ابراهيم عبد الرحمن 2014-
- Helnut Kipphan Ed., Hand Book of Print Media, Technologies and
Production Methods. Springer, Berlin, 2001
Operating Maintenance Model for Modern Printing Machines, Csaba
Horváth,2008.
The Printing Process Sheetfed and heatset web offset printing
technology,UNIVERSITY OF MIAMI ,2013

-

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