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توصيف مقرر دراسى – 2018/2017
 - 1بيانات المقرر
الرمز الكودى1120 :

إسم المقرر :نظم صف حروف

التخصص :طباعة ونشر وتغليف

عدد الوحدات الدراسية

 - 2هدف المقرر:

الفرقة/المستوى :األولى ـ فصل أول
2

نظري

1

عملى

1

اكتساب الطالب المعارف والمهارات الخاصة بالطرز واألنواع المختلفة للحروف ،وطرق قياس الحروف ،ونظم

الصف الميكانيكى واإللكترونى للحروف ،وكيفية اختيار متغيرات نظام صف الحروف ،والنشر االلكترونى وعالقته بصف الحروف ،ومميزات

استخدام نظم صف الحروف الحديثة.

- ٣المستهدف من تدريس المقرر :في نهاية المقرر يكون الطالب قادر على أن :
أ )1يشرح القواعد التكنولوجية النتاج الحروف طباعيا قديما وحديثا.
أ -المعلومات
والمفاهيم

ب-المهارات
الذهنية
جـ -المهارات
المهنية
الخاصة
بالمقرر
د-المهارات
العامة

أ )2يذكر االسس الفنية لبناء الصفحة وفقا لقواعد التصميم الجرافيكى .
أ )3يصف النشر االلكترونى ومميزاته .

أ )4يوضح العالقة بين النشر االلكترونى و نظم صف الحروف الحديثة.
ب )1يقارن بين مميزات وعيوب الصف الصف الميكانيكى والصف االلكترونى

ب )2يختار بين نظم الجمع الساخن والبارد .
ب )3يخطط لعمليات االنتاج فى مرحلة ما قبل الطبع .

ج )1يطبق مهارات الصف اإللكترونى باستخدام الحاسب اآللى .
ج )2يصمم المطبوعات المختلفة باستخدام الخطوط العربية والالتينية.
ج )3يعد التصميم المطلوب تبعا للوظيفة واالداء المتطلب منه .
د )1يستخدم تكنولوجيا المعلومات
د )2يعمل فى فريق .
د )3يقدر على جمع المعلومات وتحليلها .

عدد
الساعات

نظرى

2-1

التعريف بتوصيف المقرر  -اهمية الحروف فى تصميم
المطبوع

4

2

2

4-3

دراسة االنواع المختلفة للخط العربى والخط الالتينى

4

2

2

7 -5

كيفية بناء الصفحة وفقا لقواعد التصميم الجرافيكى واللغة
المستخدمة فى التصميم .

6

3

3

8

امتحان منتصف الفصل الدراسي

2

1

1

10-9

دراسة البرامج المستخدمة فى صف الحروف واالخراج
الفنى للمطبوعات  -تقييم التقارير

4

2

2

8

4

4

األسبوع

 -4محتوى
المقرر

14-11

الموض ـ ـوع

تطبيقات عملية على استخدام الخطوط العربية والالتينية

عملى

فى تصميم المطبوعات المختلفة مثل البوستر – صفحة
كتاب – فالير – كارت شخصى (.تقييم مشروعات
تصميمية )

15

 -5أساليب
التعليم والتعلم
 -6أساليب
التعليم والتعلم
للطالب ذوى
االحتياجات
المحدودة

امتحان نهاية الفصل الدراسى االول

 -1محاضرات نظرية
 -2مشاريع تطبيقية
 -3اجراء بحوث

محاضرات اثناء الساعات المكتبية .

 -7تقويم الطالب:
-

أ -األساليب
المستخدمة:

-

امتحان نظرى

تكاليف وواجبات منزلية (ابحاث)
تقييم مشروعات تصميمية

2

1

1

8

ب -التوقيت:

 -1اختبار نظرى منتصف الفصل الدراسى األسبوع
 -2تكاليف وواجبات منزلية األسبوع 10-9
 -٣تقييم المشروعات التصميمية االسبوع 14 – 1٣- 12-11
 -4اختبار نظرى اخر العام %60

جـ -توزيع
الدرجات:

 -1اختبار نظرى اعمال السنة %20
 -2تقييم التكاليف المنزلية %10
 -٣تقييم المشروعات التصميمية % 10

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:

أ -مذكرات

اوراق توزع على الطالب

ب -كتب/
ملزمة

مذكرة المقرر

جـ -كتب
مقترحة

D. Wooldridge. Letter Assembly in Printing (Library of Printing Technology, London, 1972).

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

www.simple.wikipedia.org/wiki/Typesetting
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