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 : اهداف المادة
تعريف الطالب بعمليات الطباعة الميكانيكية للمطبوعات الورقية بانواعها وتهيئة المطبوع وحسب مراحل  الهدف العام:

يذ اكتساب الطالب المهـــــــــــــــاره عن استخدام اجهزة الطباعة الميكانيكية والقدرة على تنف الهدف الخاص لطباعة .
 وتقديمه بشكله النهائيالمطبوع 

 النظريةردات ــــــــــــــــالمف

 االسبوع تفاصيل المفردات

 : أ( الطباعة المسطحه ) اوفسيت (

 االول مقدمة تاريخية )عن تطور الطباعة قديماً وحديثاً( الطباعة المسطحه .

 الثاني انواع مكائن الطباعة الحديثه )اوفسيت(

 الثالث و الرابع انواعها( –االحبار الطباعية)تركيبها 

 الخامس و السادس انواعه( –قياساته  –الورق)تصنيعه 

 السابع انواعها( –االفالم الطباعية )تركيبها 

 الثامن الشبكات الطباعية 

 التاسع انواعها( –محاليل االظهار ) تركيبها 

 العاشر يرها للطباعه(االلواح الطباعيه )تركيبها وتحظ

 الحادي عشر زيارة علمية 

 الثاني عشر الطباعة باالسود )الطباعة بلون واحد(

 الثالث عشر الطباعة الملونه)الطباعة بلونين او اكثر(

 الرابع و الخامس عشر العمليات التكميلية )قص ، تكسير ، خياطة ، تتيل ... الخ (

 ( الطباعة النافذه :ب

 السادس عشر خيه عن تطور الطباعة )بالشاشه الحريرية(مقدمة تاري

تعريففف بففالمواد والخامففات الداخلففه فففي عمليففة الطباعففة بالشاشففة الحريريففة )االطففار 
 السكويج )ساحبة الحبر( (.  –والنسيج وانواعه  -وانواعه 

 الثامن عشر السابع و

ه بالمواد الحاسه أ( تحضير االطار ، ب(نشر الشاشه على االطار ، ج( طالء الشاش
 ، د( تصوير الشاشة                                                           النهائي .

 والتاسع عشر
الحادي  و العشرون

 والعشرون

 الثاني والعشرون تحضيرها . –افالم التحسيس للشاشه الحريرية والمادة الخامسه 

لحريريفة )انواعهفا ، المفواد الداخلفة ففي االحبار الطباعيفة الخاصفه بطباعفة الشاشفه ا
 تركيبها ، المذيبات الخاصه بها( .

الثالث والرابع 
 والعشرون

 الخامس والعشرون معدن ، زجاج ( –خشب  –قماش  –انواع السطوح المراد الطبع عليها )ورق 

 السادس والعشرون زيارة علمية

ة الفلم المحسس بالمواد الخاصه لتهيئة االطار طريقة الطباعة يدوياً وميكانيكياً ، ازال
 لفلم اخر للطبع .

السابع و الثامن 
 والعشرون

 التاسع والعشرون الطباعة بلون واحد .

 الثالثون شفاف ( 1/2 –الطباعة باكثر من لون ) صولد 



 
 

 االسبوع العملية المفردات

 : أ( الطباعة المسطحه ) اوفسيت (

 االول مقدمة تاريخية )عن تطور الطباعة قديماً وحديثاً( الطباعة المسطحه .

 الثاني انواع مكائن الطباعة الحديثه )اوفسيت(

 الثالث و الرابع انواعها( –االحبار الطباعية)تركيبها 

 الخامس و السادس انواعه( –قياساته  –الورق)تصنيعه 

 السابع انواعها( –االفالم الطباعية )تركيبها 

 الثامن الشبكات الطباعية 

 التاسع انواعها( –محاليل االظهار ) تركيبها 

 العاشر ظيرها للطباعه(االلواح الطباعيه )تركيبها وتح

 الحادي عشر زيارة علمية 

 الثاني عشر الطباعة باالسود )الطباعة بلون واحد(

 الثالث عشر الطباعة الملونه)الطباعة بلونين او اكثر(

 الرابع و الخامس عشر العمليات التكميلية )قص ، تكسير ، خياطة ، تتيل ... الخ (

 ( الطباعة النافذه :ب

 السادس عشر يخيه عن تطور الطباعة )بالشاشه الحريرية(مقدمة تار

والنسيج  -تعريف بالمواد والخامات الداخله في عملية الطباعة بالشاشة الحريرية )االطار وانواعه 
 السكويج )ساحبة الحبر( (.  –وانواعه 

 الثامن عشر السابع و

شه بالمواد الحاسه ، د( تصوير أ( تحضير االطار ، ب(نشر الشاشه على االطار ، ج( طالء الشا
 الشاشة                                                           النهائي .

 و العشرون والتاسع عشر
 الحادي والعشرون

 الثاني والعشرون تحضيرها . –افالم التحسيس للشاشه الحريرية والمادة الخامسه 

الحريريففة )انواعهففا ، المففواد الداخلففة فففي تركيبهففا ، االحبففار الطباعيففة الخاصففه بطباعففة الشاشففه 
 المذيبات الخاصه بها( .

 الثالث والرابع والعشرون

 الخامس والعشرون معدن ، زجاج ... الخ ( . –خشب  –قماش  –انواع السطوح المراد الطبع عليها )ورق 

 السادس والعشرون زيارة علمية

لفة الفلفم المحسفس بفالمواد الخاصفه لتهيئفة االطفار لفلفم اخفر طريقة الطباعة يفدوياً وميكانيكيفاً ، ازا
 للطبع .

 السابع و الثامن والعشرون

 التاسع والعشرون الطباعة بلون واحد .

 الثالثون شفاف ( 1/2 –الطباعة باكثر من لون ) صولد 

  
 

 


