
 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة التقنية الوسطى
 كلية الفنون التطبيقية 

 تقنيات اإلعالنالقسم  : 
 

 المفردات الدراسية

 

 أهداف المادة :       

 السكرين ( . –التعرف على تقنيات الطباعة ) االوفسيت   الهدف العــــام :        

 اكتساب الطالب المهارة في عمليات التصوير الطباعي والمونتاج .  الهدف الخاص :       

 

 المفردات النظرية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول ماهية التصوير الطباعي والمونتاج

 الثاني والثالث اجزائها –عيه الكاميرا الطبا

 الرابع مختبر التصوير الطباعي ومحتوياته

 الخامس المستلزمات واالدوات والمعدات الخاصه بالمونتاج

 السادس والسابع االفالم الطباعيه) انواعها ، استخداماتها (

 شرالثامن والتاسع والعا الشبكات الطباعية ) انواعها ، قياساتها ، استخداماتها (

 الحادي والثاني عشر محاليل االظهار ) تركيبها واستخدامها (

 الثالث عشر زيارة علمية 

 الصور الظلية ( –عملية التصوير بالكاميرا الطباعيه )للصورالمظيه 
الرابع والخامس والسادس 

 عشر

 مراحل تحويل الصوره الفوتوغرافيه اى طباعية ) اسود وابيض (
ع السابع والثامن والتاس

 عشر

 العشرون جهاز طبع المالبس

 الحادي والعشرون جهاز الفرز االلكتروني

 الثاني والثالث عشر فرز الصور بواسطه الجهاز االلكتروني

 الرابع والعشرون زيارة علمية

 ثالث الوان واكثر ( –المونتاج الفلمي )بلونين 
الخامس والسادس والسابع 

 والعشرون
 الثامن والتاسع والعشرون ة منه في عمل تصحيح طباعيالفوتومونتاج واالستفاد

 الثالثون االلواح الطباعيه )االسطح الطباعيه (

 
 
 

 

 عدد الساعات االسبوعية
السنه 
 الدراسية
 الثانية

 مونتاج طباعي بالحاسوب

 عدد أسم المادة
 الوحدات

 نظري عملي المجموع
Printing Photograghy and 

Montage 

 لغة التدريس االنكليزية 1 3 4 5



 لعمليةالمفردات ا

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول ماهية التصوير الطباعي والمونتاج

 الثاني والثالث اجزائها –الكاميرا الطباعيه 

 الرابع مختبر التصوير الطباعي ومحتوياته

 الخامس المستلزمات واالدوات والمعدات الخاصه بالمونتاج

 السادس والسابع فالم الطباعيه) انواعها ، استخداماتها (اال

 الثامن والتاسع والعاشر الشبكات الطباعية ) انواعها ، قياساتها ، استخداماتها (

 الحادي والثاني عشر محاليل االظهار ) تركيبها واستخدامها (

 الثالث عشر زيارة علمية 

 الصور الظلية ( –المظيه عملية التصوير بالكاميرا الطباعيه )للصور
الرابع والخامس والسادس 

 عشر

 مراحل تحويل الصوره الفوتوغرافيه اى طباعية ) اسود وابيض (
السابع والثامن والتاسع 

 عشر

 العشرون جهاز طبع المالبس

 الحادي والعشرون جهاز الفرز االلكتروني

 الثاني والثالث عشر فرز الصور بواسطه الجهاز االلكتروني

 الرابع والعشرون زيارة علمية

 ثالث الوان واكثر ( –المونتاج الفلمي )بلونين 
الخامس والسادس والسابع 

 والعشرون
 الثامن والتاسع والعشرون الفوتومونتاج واالستفادة منه في عمل تصحيح طباعي

 الثالثون االلواح الطباعيه )االسطح الطباعيه (

 
 
 
 
 

 


