نموذج رقم""12
جامعة /أكاديمية :وزارة التعليم العالي
كلية /معهد :المعهد العالي للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس
قسم :الطباعة والنشر والتغليف

توصيف مقرر دراسي ()2017-2018
 - ١بيانات المقرر
إسم المقرر :نظم وتشريعات وقوانين طباعة

الرمز الكودى2203 :

التخصص :الطباعة والنشر والتغليف

عدد الوحدات 2:

نظري

الفرقة/المستوى :الثانية  /الفصل
الدراسي األول

1

عملي

1

 - ٢هدف المقرر :إكساب الطالب المفاهيم والمهارات العملية الخاصة بقانون المطبوعات المصرية والعربية
واألجنبية ـ الرقابة على المطبوعات ـ حقوق المؤلف ـ حقوق النشر ـ حق إعادة الطبع ـ حق الملكية الفكرية.
- ٣المستهدف من تدريس المقرر :فى نهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:
أ )1-يذكر القوانين والتشريعات المختلفة بالطباعة والنشر والتغليف
أ -المعلومات والمفاهيم

أ )2-يعرف حقوق الملكية الفكرية لكل من المؤلف والناشر.

 )3-1يذكر قانون المطبوعات المصرية والعربية واألجنبية
ب )1-يصنف النظم والتشريعات ذات العالقة بالطباعة والنشر والتغليف
ب -المهارات الذهنية

ب )2-يصيغ الحلول المتعلقة بصناعة الطباعة من خالل تطبيق اسلوب التغكير العلمي المتسلسل ومدى
مالئمتها للتطبيق لوضع تشريعات طباعية.
ب )3-يفسر النظم والتشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف وحقوق النشر.

ج -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر

ج )1-يستخدم المواصفات التنفيذية للقوانين والتشريعات المرتبطة بالطباعة والنشر والتغليف.
ج )2-يستخدم النصوص القانوينة لتطبيقها وللعمل بها في مجال النشر وحقوق الطبع.
ج )3-يراجع اإلجراءات التنفيذية لمواد حقوق النشر واعادة الطبع.
د )1-يعمل فى فريق.

د -المهارات العامة

د )2-يطور معارفه ومهاراته.
د )3-يعد البحوث المختلفة.

األسبوع

الموضـــــوع

 -4محتوى المقرر
1

التعريف بالمقرر واهدافه واعالم الطالب بنتائج

عدد
الساعات
2

نظري

1

عملي

1

استبيان تقييم المقرر للعام الماضي  /مدخل تاريخي

4-2

قانون المطبوعات المصرية والعربية واألجنبية

6

3

3

7-5

الرقابة على المطبوعات

6

3

3

8

امتحان نظري منتصف الفصل الدراسي

2

1

1

9

حقوق المؤلف

2

1

1

11-10

حقوق النشر

4

2

2

مناقشات وواجبات منزلية (مناقشة أبحاث)

2

1

1

حق إعادة الطبع

4

2

2

امتحان نهاية الفصل الدراسي

2

1

1

12
14-13
15

 -5أساليب التعليم
والتعلم
 -6أسااليب التعلايم
والتعلم للطالب ذوى
االحتياجاااااااات
حدودال م

-

محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
اجراء بحوث

 -محاضرة (إعادة شرح ما يحتاجه الطالب  :خالل الساعات المكتبية) .

 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب
المستخدمة:

 .1امتحان نظري منتصف الفصل الدراسي
 .2مناقشات وواجبات منزلية
 .3امتحان نظري نهاية الفصل الدراسي
 .1تقييم ( : )1االسبوع 8

ب -التوقيت:

 .2تقييم (:)2االسبوع 12

 .3تقييم ( :)3االسبوع 15
 .1امتحان نظري منتصف الفصل الدراسي %20 :
جـ -توزيع الدرجات:

 .2مناقشات وواجبات منزلية

%20:

 .3امتحان نظري نهاية الفصل الدراسي

%60 :

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:

أ -مذكرات

أوراق توزع على الطالب

ب -كتب /ملزمة

ال يوجد

جـ -كتب مقترحة

 د/حسام لطفي -قوانين حماية الملكية الفكرية .2012- د/عادل بسيوني – تاريخ القانون المصري . رساله دكتوراه غير منشورة – دراسة الثر تطبي القوانين المنظمه لصناعة الطباعةعلي كفاءة االنتاج وسوك العاملين .

د -دوريات علمية أو
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