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(21نمىذج رقم )  

 خبهؼخ / أكبدٗو٘خ : خبهؼخ الوٌْف٘خ

 

 كل٘خ / هؼِذ : كل٘خ األلزظبد الوٌضلٔ   

 لغن :    الوالثظ ّالٌغ٘ح 

 

مقرر دراسي تىصيف  
 

 ث٘بًبد الومشس -1

 الفشلخ / الوغزْٓ : دثلْم  اعن الومشس : طجبػخ      CP111الشهض الكْدٓ : 

 الْحذاد الذساع٘خ :  ًظشٓ                 ػولٔ         ػذد  الزخظض : هالثظ ًّغ٘ح 

 

 

 ُذف الومشس : -2

 

 

 

 ثنهبية المقرر يكىن الطبلت قبدرا علي:

رحذٗددذ ّريج٘ددك الوؼددبسف الوزخظظددخ  الزددٖ اكزغددجِب هددي هوبسعددزَ الوٌِ٘ددخ فددٖ  -1

ركٌْلْخ٘ددب طجبػددخ رٌو٘ددخ ّػددٔ اليددالة ثاُو٘ددخ الزؼددشف ػلددٔ  هدددبا اليجبػددخ

 الوٌغْخبد

المذسح ػلٖ حل الوشكالد ّارخبر المشاساد ضوي فشٗدك ػودل ثبعدزخذام الْعدب ل -2

 هدبا اليجبػخ. الزكٌْلْخ٘ب الحذٗثخ فٖ 

 الحذٗثدخ االردبُدبدػدي  هغبػذح اليالة ػلٔ رحظ٘ل لغظ ّافش هي الوؼلْهبد -3

 فٖ اليجبػخ ثيشق طذٗمخ للج٘ئخ.

وٖ فدٖ كزبثدخ االّساق الجحث٘دخ ردو٘غ ّاعزخالص الوؼلْهبد ّريج٘ك الوٌِح الؼل -4

 الزؼشف ػلدٔ طدشق اليجبػدخ الحذٗثدخ ال٘ذّٗخفٖ هدبا اعبل٘ت ّرمٌ٘بد اليجبػخ 

ثبلؼدب ي ّ األحجبس الوغدزخذهخ فدٖ خبطخ ال الؼلو٘خالوؼبسف اليبلت كْى لذٕ ل٘

 طجبػخ الوٌغْخبد.
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خ هددغ اعددزخذام  اٙالد ّ ثددشاهح الزكٌْلْخ٘ددب الحذٗثددخ فددٖ هدددبا اليجبػددخ هزوب دد٘ -5

 هزيلجبد الغْق الوحلٔ 

 بالمصانع   الؼول هدبا فٖ الؼول فشق ّل٘بدح الفؼبا الزْاطل ػلٔ المذسح اكغبة-6
 قتطاقي  المساتم  الاتعل  خال  ما  المجتماع قتنمياة العما  ساق  احتياجاا  تلبية -7

 .لدى الطالب الذا 
                    الوغزِذف هي رذسٗظ الومشس: -3

 لوفبُ٘ن:الوؼلْهبد ّا - أ

 

 

 

 

 

 

 

 ثنهبية المقرر يكىن الطبلت قبدرا علي ان :

عدبل٘ت اليجبػدخ ثب الوزؼلمدخ الوزخظظدخ ّالوؼدبسف ّاالعبعد٘بد الٌظشٗدبد ٗزكش .1أ

 الزمل٘ذٗخ ّ الحذٗثخ.

 اليجبػخ الزمل٘ذٗخ )ال٘ذّٗخ ّ األل٘خ( طشٗمخ ٗششذ . 2أ

)ال٘ذّٗدخ الٌغ٘د٘خ الوخزلفَ يجبػخ ػلٖ الخبهبد لل ّالوبكٌ٘بد اٙالد أًْاع ٗحذد. 3أ

 ّ األل٘خ(

 فددٖ ث٘ئ٘ددب ّالوزْافمددخ اليجبػددخ ػول٘ددخ فددٖ الوٌِ٘ددخ الغددالهخ ّّعددب ل طددشق ٗددزكش .4أ
 ..الدبُضح الوالثظ طٌبػخ

 الطباعة مجا  في المهنية للمما سة القانقنية قالققاعد األخلقية المعايي  يحدد  .5أ
طباعااة قانعساااك ذلااا علاا  انتااا  ياا بط بااي  جااقدا المما سااا  المهنيااة  فااي ال 6أ

 الملبك الجاهزا 
 

 الوِبساد الزٌُ٘خ : - ة

 

 

 

 ثنهبية المقرر يكىن الطبلت قبدرا علي ان :

ثيجبػخ الخبهبد الٌغ٘د٘خ الوخزلفَ ) اليج٘ؼَ٘ ّ  الخبطخ الوشكالد ٗحلل 1ة

 الظٌبػَ٘ ّ الوخلْطَ( . 

طباعااة  مهنااة مما سااة فااي قالماسينااا  اآلال  باسااتخدا  المتعلقااة المخاااط  يقااي  2ة
  الجاهزا الملبك

 لوشددكالد الحذٗثددخ ّالزكٌْلْخ٘ددب االلددٖ الحبعددت هغددزخذهب خذٗددذح حلددْال ٗجزكددش 3ب
 .ّالؼبلوٖ الوحلٔ الغْق ريْساد لوْاكجخلطباعة ا

 هددبا فدٖ الوٌِ٘دخ الووبسعخ ّرحغ٘ي الوشبكل حل فٖ رغبػذ الزٖ المشاسد ٗزخز 4ة
 .الطباعة

 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 ٌ٘خ الخبطخ :الوِبساد الوِ -خـ

 

 

 

 ثنهبية المقرر يكىن الطبلت قبدرا علي ان :

  ليجبػخا هدبا فٖ ّالحذٗثخ الزمل٘ذٗخ الوٌِ٘خ الوِبساد ٗيجك .1ج
 الطباعة فٖ الحذٗثخ ّالوبكٌ٘بد ّاٙالد الزكٌْلْخ٘ب ٗغزخذم2ج
 اليجبػَ ال٘ذَّٗ ّ الحذٗثخ.لؼول٘خ لؼولَ٘ ٗيجك الوِبسح ا 3ج

اليجبػخ هدبا فٖ الوٌبعجخ المشاساد ارخبر فٖ رغبػذ الزٖ ٘خالفٌ الزمبسٗش ٗدِض4 

  

 

 الوِبساد الؼبهخ : - د

 

 ثنهبية المقرر يكىن الطبلت قبدرا علي ان :

 حلمبد – ًذّاد – هؤروشاد) الوخزلفخ ثاًْاػَ الفؼبا الزْاطل ػلٔ ٗزذسة 1د
 أطحبة -الؼوالء) الوغزف٘ذح الفئبد هي هزجبٌٗخ ًْػ٘بد ّهغ فؼبا ّثشكل( ًمب ٘خ

 .(الوْصػ٘ي- الدبُضح الوالثظ ردبس - الوظبًغ
 فٖ الوٌِ٘خ ّااللزضاهبد الْاخجبد اًدبص ٗضوي ثوب اداسرَ ّٗحغي الْلذ ٗثوي 2د

 الدبُضح الوالثظ طباعة فٖ الويلْثخ ّثبلذلخ الوٌبعت الْلذ

 االطالع خالا هي الزؼلو٘خ َاحز٘بخبر ّٗحذد ّهٌِ٘ب أكبدٗو٘ب رارَ ّٗيْس ٗم٘ن  3د
 الطباعة هدبا فٖ خذٗذ ُْ هب كل ػلٖ الوغزوش

 أعضااه  باي  العلقاا  قيادع  المختلفاة المهنياة المما ساا  في العم  ف   يققد  4د
  الجاهزا الملبك طباعة مجا  في
 فاي األداء مساتقى ل فاع قالمقت حاا  المناسابة الحلاق  إيجااد فاي بفاعلياة يشا ا 5د

 .اعة الملبك الجاهزا طب مجا 
 هحزْٓ الومشس: -4

 االطبس الؼولٔ االطبس الٌيشٓ االعجْع

هفِْم ركٌْلْخ٘ب اليجبػخ ّ  االّا األسبقع

 هزيلجبد الزظو٘ن اليجبػٖ

 

أػذاد الزظو٘وبد لليجبػخ 

 ثبليشق ال٘ذّٗخ

الزؼشف ػلٖ اًْاع ػدب ي  الثبًٔ األسبقع

 اليجبػخ  

 طشق أػذاد ػدب ي اليجبػخ

اليشق الزمل٘ذٗخ فٖ اليجبػخ )  الثبلش ألسبقعا

 ال٘ذّٗخ (

اليجبػخ ثجؼض اليشق ال٘ذّٗخ 

طجبػخ  –) طجبػخ األعزٌغ٘ل 
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طجبػخ الجبر٘ك  –المْالت 

طجبػخ الشجلًْبد  -الشوؼٖ 

 الحشٗشٗخ (

اليشق األل٘خ ليجبػخ  الشاثغ األسبقع

 الوٌغْخبد

صٗبسح ه٘ذاً٘خ لوظبًغ اليجبػخ 

ش الوشاحل الوزبحخ هغ رظْٗ

 الزٖ روش ثِب ػول٘بد اليجبػخ

هشكالد الزلْس الج٘ئٖ الٌبخن  الخبهظ األسبقع

ػي اليجبػخ ثبليشق ال٘ذّٗخ ّ 

 األل٘خ

ّس خ ػول لزمذٗن حلْا 

همزشحخ للحذ هي الزلْس فٖ 

 ػول٘بد اليجبػخ

أػذاد الزظو٘وبد لليجبػخ  طشق اليجبػخ الحذٗثخ الغبدط األسبقع

ٗثخ ) ثجؼض الزمٌ٘بد الحذ

 –اليجبػخ ثبلٌمل الحشاسٕ 

 اليجبػخ الشلو٘خ(

 رم٘٘ن الزيج٘مبد الؼول٘خ الغبثمخ اخزجبس اػوبا الغٌخ   الغبثغ األسبقع

اليجبػخ ثجؼض الزمٌ٘بد  هْاطفبد أحجبس اليجبػخ الثبهي األسبقع

الحذٗثخ ) اليجبػخ ثبلٌمل 

 اليجبػخ الشلو٘خ ( –الحشاسٕ 

ردبُبد الحذٗثخ هو٘ضاد األ الزبعغ األسبقع

لليجبػخ ثيشق أهٌَ ث٘ئ٘ب ّ 

 الوشبكل الزٖ رْاخِِب

ّس خ ػول لزمذٗن حلْا 

همزشحخ لوشبكل اليجبػخ 

 ثبلزمٌ٘بد الحذٗثخ

همْهبد ًدبذ الزظو٘ن  الؼب ش األسبقع

 اليجبػٖ

ّس خ ػول لزم٘٘ن الٌْاحٖ 

الدوبل٘خ ّ الْظ٘ف٘خ 

 للزظو٘وبد اليجبػ٘خ.

 

خ الدْاًت األثزكبسٗخ فٖ دساع الحبدٓ ػشش األسبقع

 الزظو٘ن اليجبػٖ

إػذاد هششّع هٌزح هجزكش 

ثبالعزفبدٍ هي رمٌ٘بد اليجبػخ 

 ال٘ذّٗخ  ّ الحذٗثخ

هزبثؼخ الؼول ثبلوششّع  هزبثؼخ الذساعبد الجحث٘خ. الثبًٔ ػشش األسبقع



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 الزيج٘مٖ الومزشذ.  

هشاخؼَ ػبهَ ػلٖ الذساعبد  الثبلش ػشش األسبقع

 الٌظشٗخ

الذساعبد الجحثَ٘ ّ  رم٘٘ن

  الزيج٘م٘خ
 

 أسبليت التعليم والتعلم -5

 

 

 

 هحبضشاد ًظشٗخ . -

 .ػول٘خ هحبضشاد -

 ثحْس ّرمبسٗش. -

 الوٌبلشخ ّالحْاس. -

أسبليت التعليم والتعلم  -6

 للطالة ذوي القدرات المحدودة

 

 هحبضشاد ًظشٗخ. -

 لزبك٘ذ الؼولَ٘ الزؼل٘وَ٘. ػول٘خ هحبضشاد -

 ّرمبسٗشلالس بد.ثحْس  -

 الوٌبلشخ ّالحْاس. -

 تقىيم الطـــالة :   -7
 األعبل٘ت الوغزخذهخ - أ

 

  َغ ريج٘م٘ٗسبأثحبس ّ هش - َ ّػولَ٘أخزجبساد ًظشٗ

 الزْل٘ذ - ة

 

 اخزجبس ًِب ٖ   -اخزجبس ػولٔ  –اخزجبس فظلٔ 

 رْصٗغ الذسخبد -خـ

 

 

  –أخزجبساد ًظشَٗ(  –ػولٖ  -دسخَ أػوبا الغٌَ )حضْس 22

 دسخخ أهزحبى ًظشٕ أخش الؼبم.  62   -دسخَ أهزحبى ريج٘مٖ أخش الؼبم   22

 

 قبئمة الكتت الدراسية والمراجع : -8

 

 هزكشاد - أ

 

 ال ْٗخذ 

 

  ال ْٗخذ كزت هلضهخ - ة
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 كزت همزشحخ -خـ

 

 

ػلٔ هحوْد س ْاى ، –الوؼبخن الزكٌْلْخ٘خ الزخظظ٘خ  –ركٌْلْخ٘ب اليجبػخ 

  –إعوبػ٘ل  ْلٔ 

 هكزجخ الودزوغ الؼشثٔ للٌشش  –ًْس الذٗي الٌبدٓ  –خ الولًْخ اليجبػ

الوكزت الدبهؼٔ -ادسٗظ هحوْد فشج هللا  –الزشك٘ل اللًْٔ فٖ اليجبػخ 

  1ط – 2222 –الحذٗش 

 دّسٗبد ػلو٘خ أّ ًششاد ... الخ -د

 

 

األػذاد الحذٗثَ للودالد الٌغ٘د٘خ ثبلوشكض المْهٖ للجحْس ثبلذلٖ لغن 

  ّ طٌذّق الذػن ثبألعكٌذسٗخالوٌغْخبد 

 
                   / نشأت نصر الرفاعيأ.د رئيس مجلس القسم العلمً :             أ.د/أمل بسيوني عابدين أستبذ المبدة :


