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قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف 

يعتبر قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف من القطاعات التي تعمل وتتعاون مع جميع القطاعات االنتاجية والخدمية 
مثل الصناعات الغذائية والصحافة والنشر، باإلضافة إلى كافة المنتجات المعلبة أو المغلفة وعمليات التسويق 

واإلعالنات، حتى التفاصيل واألدوات الصغيرة التي نستخدمها يوميًا مثل البطاقة الشخصية واألوراق الحكومية 
المختلفة، فالطباعة تحاصر اإلنسان منذ شهادة الميالد حتى شهادة الوفاة، فالطباعة أحد وسائل الترويج للمنتجات، 

فمهما كان المنتج جيدًا بدون مادة مطبوعة خارجية جيدة لن يشتريه أحد. 

العاملين في مجال الطباعة يستفيدون الكثير حيث أنك بمجرد دخول المجال تبدأ في تعلم المزيد الذي  العاملين في مجال الطباعة يستفيدون الكثير حيث أنك بمجرد دخول المجال تبدأ في تعلم المزيد الذي  
يجعلك تتدرج في الرتب الوظيفية وفقًا لما تتعلمه ويزيد وضعك ومرتبك، حتى تصل إلى اإلدارة حتى لو بدأت عامالً. 

باالضافة الى ان العامل في هذا المجال يتعرض دائمًا ألشياء جديدة متعلقة بمجاالت صناعية مختلفة، على عكس 
بعض الوظائف الروتينية التي تعتمد على القيام بنفس األعمال  فيها يوميًا دون اي ابتكار، كما أنها تنمي هذا 

الحس الفني بالتعرض لتصميمات وألوان مختلفة يوميًا. 
تبدا المرتبات فى هذا القطاع (مع المبتدئين) من 800-1000 جنيه مصرى و تزيد بحسب الوقت و الخبرة و االتزام لتصل 

الى 5000 جنيه مصرى فى حاالت كثيرة. 

مواصفات فني الطباعةمواصفات فني الطباعة

- إجادة القراءة والكتابة باللغة العربية (يُفضل الحصول على شهادة التعليم األساسي كحد ادني). 
- قوة البصر. 

- صحة عامة جيدة والقدرة على  أداء مهام تحتاج لمجهود بدني. 
- إجادة أداء العمليات الحسابية األساسية. 

- القدرة على تعلم وتلقي تكنولوجيات جديدة في العمل، فكلما كان الفني طموحا، زادت فرصته    
    للترقي بسرعة. 

شروط التقدم لوظيفة في مجال الطباعة شروط التقدم لوظيفة في مجال الطباعة 

إجتماعيآ  
- ال يقل السن عن ثمانية عشر عاما  

- الئق بدنيا (القدرة على التحكم فى اليدين والقدمين) 
- قدرة بصرية جيدة ، مع عدم المعاناة من عمى األلوان .  

- القدرة على العمل فى بيئة المصنع 
- القدرة على العمل دون إشراف 

- القدرة على التواصل مع رؤسائه وزمالئه - القدرة على التواصل مع رؤسائه وزمالئه 

فنيا 
- مهارات جيدة فى القدرة على التحكم فى حركات اليدين والقدمين 

- القدرة على التركيز لفترات طويلة  
- االلتزام بمواعيد التسليم  

- القدرة على العمل منفردا وضمن فريق عمل. 

في الصفحات القادمة سوف نستعرض بعض المهن المتاحة للفنيين في مجال الطباعة والتعبئة والتغليف 



مهام وواجبات  
. تشطيب العمليات الطباعية من خالل تجهيز وتشغيل أجهزة القص والتدبيس والبصم  1

والتبطين والترقسم والعمليات التكميلية األخرى 
2. تجهيز العمليات للتشطيب باستخدام التطبيقات المختلفة 

3. متابعة جودة المنتجات النهائية 
4. المساعدة في حل المشكالت المختلفة 

5. إجراء عمليات الصيانة اليومية واألسبوعية والشهرية 
6. التواصل مع رؤسائه وزمالئه 

األدوات والتقنيات 

األدوات المستخدمة فى هذه المهنة  
- مقصات 

- مكنات تدبيس بالسلك 
- أدوات الترقيم 

- مكنات التبطين 
- مكنات البصم 

- أدوات وتقنيات الصيانة - أدوات وتقنيات الصيانة 

التقنيات المستخدمة فى هذه المهنة  
- تكنولوجيا تشطيب المطبوعات التجارية 

- تقنيات الصيانة   

فنى تشطيب مطبوعات تجارية 



مهام وواجبات 
. تجهيز وتشغيل مكنات الطباعة الرقمية عالية السرعة  1

2. تجهيز العمليات الطباعية باستخدام البرامج  
3. تجهيز وضبط وتشغيل وحدات التشطيب الموجودة في خط إنتاجي واحد مع الماكينة 

4. متابعة جودة المطبوعات والمنتجات النهائية 
5. المساعدة في حل المشكالت التقنية المختلفة 

6. طرق ورص األفرخ الورقية داخل طاوالت التغذية الخاصة بذلك . طرق ورص األفرخ الورقية داخل طاوالت التغذية الخاصة بذلك 
7. تفريغ األفرخ المطبوعة من على طاوالت التسليم 

8. إجراء عمليات الصيانة اليومية واألسبوعية والشهرية 

األدوات والتقنيات 
األدوات المستخدمة فى هذه المهنة  

- مكنات طباعة رقمية أحادية اللون ومتعددة االلوان 
- أدوات ميكانيكية 

- مجموعة من مساحيق التونر - مجموعة من مساحيق التونر 
- مجموعة من األفرخ الورقية 

التقنيات المستخدمة فى هذه المهنة  
- تكنولوجيا طباعة رقمية 

- تقنيات الصيانة   

مشغل ماكينات الطباعة الرقمية  



مهام وواجبات  
. التعرف على أنواع األحبار المستخدمة فى طباعة السلك سكرين  1

2. تكوين األلوان بخلط األحبار 
3. إعداد اإلسكويجى  (االداه المستخدمة للطبع) داخل الماسك ( خشب – 

ألمونيوم ) 
4. إعداد الماكينة اليدوية وطباعة لون واحد 

5. طباعة أكثر من لون . طباعة أكثر من لون 

األدوات والتقنيات 
األدوات المستخدمة فى هذه المهنة  

- ماكينة طباعة سلك سكرين يدوية أحادية ومتعددة األلوان  
- عدد من اإلسكويجي  

- إكسسوارات طباعة السلك سكرين 
- األدوات الميكانيكية 

التقنيات المستخدمة فى هذه المهنة  التقنيات المستخدمة فى هذه المهنة  
-- تكنولوجيا طباعة السلك سكرين  

- تقنيات الصيانة  

فنى طباعة سلك سكرين  



مهام وواجبات  

القدرة على أداء المهام والواجبات التالية بصورة كاملة  
. شد النسيج على األطر باستخدام النظم التالية   1

    -الشد اليدوي  
    -الشد الميكانيكي  

    -الشد الهوائي 
2. الطبع الضوئى بإستخدام األفالم اإليجابية  . الطبع الضوئى بإستخدام األفالم اإليجابية  

3. عمليات اإلظهار  
4. إجراء عملية الرتوش  
5. إجراء عملية التحويط 

6. إجراء عمليات إزالة اإلستنسل بعد اإلنتهاء من الطبع 

األدوات والتقنيات 
األدوات المستخدمة فى هذه المهنة 

- أدوات للتغطية اليدوية للمادة الحساسة  - أدوات للتغطية اليدوية للمادة الحساسة  
- أنظمة شد النسيج على اإلطارات المستخدمة فى طباعة السلك سكرين 

- إكسسوارات التجهيزات الفنية للسلك سكرين 
- األدوات الميكانيكية 

التقنيات المستخدمة فى هذه المهنة  
- تكنولوجيا طباعة السلك سكرين  

- تقنيات الصيانة   

فنى تجهيزات سلك سكرين 



مهام وواجبات 
1- الغسيل اليدوي إلسطوانات األنيلوكس 

2- تثبيت األكالشيه على اسطوانة اللوح الطباعى 
3- ضبط وحدة التحبير 

األدوات والتقنيات 
األدوات المستخدمة فى هذه المهنة 

- أدوات ميكانيكية - أدوات ميكانيكية 
- فرشاة من النحاس األصفر 

- مواد خاصة لعمليات التنظيف األنيلوكس 
- دكتور باليد 

- ماكينة خاصة بتركيب اللوح الطباعى 
- ماكينة طباعة فلكسوجراف 

- مساطر معدنية مختلفة المقاسات 

التقنيات المستخدمة فى هذه المهنة  التقنيات المستخدمة فى هذه المهنة  
- تكنولوجيا طباعة الفلكسوجراف 

- تقنيات الصيانة   

  

مشغل ماكينات طباعة فلكسوجراف 



فنى  تجهيزات األوفست 

مهام وواجبات  

. إستالم وفحص األفالم الخاصة بطباعة األوفست  1
2. تشغيل وحدات إخراج األفالم من الكومبيوتر مباشرة 

3. التعرف على مكونات جهاز تحضير االلواح 
4. الطبع الضوئى أللواح األوفست  

5. تجهيز وحدات إخراج األلواح من الكومبيوتر مباشرة 
6. اإلظهار – التجفيف – المعالجات النهائية المعالجات النهائية 

7. إجراء عمليات الصيانة اليومية واألسبوعية والشهرية 

األدوات والتقنيات 

األدوات المستخدمة فى هذه المهنة  
- منضدة مضيئة لفحص األفالم 

- قاطع 
- أجهزة إخراج األفالم من الكومبيوتر مباشرة  

- أجهزة تحضير ألواح األوفست يشتمل على :  - أجهزة تحضير ألواح األوفست يشتمل على :  
    وحدة الطبع الضوئى – وحدة المعالجة الكيميائية – وحدة تجفيف – وحدة التعريض النهائى 

- أجهزة إخراج األلواح من الكومبيوتر مباشرة  

التقنيات المستخدمة فى هذه المهنة  
- تكنولوجيا تحضير األسطح الخاصة بطباعة األوفست 

- تقنيات الصيانة   



فنى تجهيزات طباعة التغليف  

مهام وواجبات  

. إستالم وفحص األفالم النيجاتيف الخاصة بطباعة الفلكسو والروتو  1
2. التعرف على مكونات جهاز تحضير االلواح 

3. الطبع الضوئى أللواح الفلكسو ذات القاعدة الشفافة  
4. اإلظهار – التجفيف – المعالجات النهائية 

5. إجراء عمليات الصيانة اليومية واألسبوعية والشهرية 

األدوات والتقنيات األدوات والتقنيات 
األدوات المستخدمة فى هذه المهنة  

- منضدة مضيئة لفحص األفالم 
- مجموعة من فرش الجواش 

- قاطع  
- أجهزة تحضير ألواح الفلكسو والروتو يشتمل على :  

وحدة الطبع الضوئى – وحدة المعالجة الكيميائية – وحدة تجفيف – وحدة التعريض النهائى 

التقنيات المستخدمة فى هذه المهنة  التقنيات المستخدمة فى هذه المهنة  
- تكنولوجيا تحضير األسطح الخاصة بطباعة التغليف (الفلكسو والروتو) 

- تقنيات الصيانة   



مشغل طباعة فلكسوجراف 

مهام وواجبات 
. تدبيس صناديق الكرتون المضلع  1

2. الصيانة اليومية واألسبوعية لماكينات التدبيس 
3. تكسير الكرتون المضلع 

. الصيانة الدورية لماكينات التكسير   4

األدوات والتقنيات 
األدوات المستخدمة فى هذه المهنة  األدوات المستخدمة فى هذه المهنة  

- ماكينات التكسير 
- ماكينات التدبيس 
- ماكينات التغليف 
- أدوات ميكانيكية 

التقنيات المستخدمة فى هذه المهنة  
- تكنولوجيا ماكينات تشطيب التغليف 

- تقنيات الصيانة    - تقنيات الصيانة    

مشغل ماكينات تشطيب مطبوعات  تغليف 



مهام وواجبات  
. تركيب إسطوانة الجرافيور ، بإستخدام األدوات اليدوية واألوتوماتيكية  1

2. غسيل اسطوانة الجرافيور وإزالة الحبر المتبقى  
3. ملء حوض الحبر  

4. غسيل وتنظيف وحدة التحبير وشفرة الدكتور باليد أو وحدة الطبع عند  
     إنتهاء عملية الطبع 

5. إستبدال وتركيب الدكتور باليد . إستبدال وتركيب الدكتور باليد 
6. إحالل اسطوانة الجرافيور ، وغسلها قبل تخزينها 

7. تركيب الملفات الورقية على وحدات التغذية الخاصة بالماكينة ، وتفريغ 
الملفات المطبوعة من على وحدات التسليم. 

  

األدوات والتقنيات 
األدوات المستخدمة فى هذه المهنة  

- مكنات الجرافيور - مكنات الجرافيور 
- أسطوانات الجرافيور 

- ماكينة غسيل اسطوانة الجرافيور 
- أدوات ميكانيكية 

- مجموعة من الملفات (البكر) الورقية أو البالستيكية 

التقنيات المستخدمة فى هذه المهنة  
- تكنولوجيا طباعة الجرافيور 

- تقنيات الصيانة      

مشغل ماكينات طباعة الروتوجرافيور 



مهام وواجبات 
. إستالم وفحص األلواح الطباعية  1

2. تركيب األلواح الطباعية على االسطوانة الخاصة بها باستخدام األدوات الالزمة 
3. غسيل األلواح إلزالة الصمغ  

4. ملء خزانات الترطيب والتحبير  
5. غسيل وتنظيف وحدتي الترطيب والتحبير بعد اإلنتهاء من العملية الطباعية 

6. إزالة وتنظيف األلواح الطباعية لحفظها إلعادة إستخدامها . إزالة وتنظيف األلواح الطباعية لحفظها إلعادة إستخدامها 
7. طرق ورص األفرخ الورقية على طاولة التغذية الخاصة بالماكينة 

8. تفريغ األفرخ المطبوعة من على طاولة التسليم 

  

األدوات والتقنيات 
األدوات المستخدمة فى هذه المهنة  

- مكنات أوفست أحادية اللون ومتعددة االلوان 
- ألواح الطباعية - ألواح الطباعية 

- أدوات ميكانيكية 
- مجموعة من االحبار الملونة 
- مجموعة من األفرخ الورقية 

التقنيات المستخدمة فى هذه المهنة  
- تكنولوجيا طباعة األوفست 

- تقنيات الصيانة   

مشغل مكنات األوفست ذات التغذية بالفرخ  



مهام وواجبات  
. إستالم وفحص األلواح الطباعية  1

2. تركيب األلواح الطباعية على االسطوانة الخاصة بها باستخدام األدوات 
الالزمة 

3. غسيل األلواح إلزالة الصمغ الذي عليه 
4. ملء خزانات الترطيب والتحبير  

5. غسيل وتنظيف وحدتي الترطيب والتحبير بعد اإلنتهاء من العملية . غسيل وتنظيف وحدتي الترطيب والتحبير بعد اإلنتهاء من العملية 
الطباعية 

6. إزالة وتنظيف األلواح الطباعية لحفظها إلعادة إستخدامها 
7. تركيب الملفات الورقية على وحدات التغذية الخاصة بالمكنة 

8. تفريغ الملفات المطبوعة من على وحدات التسليم 
9. تفريغ المالزم المطوية من على وحدات الطي والتسليم 

األدوات والتقنيات 
األدوات المستخدمة فى هذه المهنة  األدوات المستخدمة فى هذه المهنة  

- ماكينات أوفست ذات التغذية بالويب أحادية اللون ومتعددة االلوان 
- ألواح الطباعية 

- أدوات ميكانيكية 
- مجموعة من االحبار الملونة 

- مجموعة من الملفات (البكر) الورقية 

التقنيات المستخدمة فى هذه المهنة  
- تكنولوجيا طباعة األوفست - تكنولوجيا طباعة األوفست 

- تقنيات الصيانة   

مشغل ماكينات األوفست ذات التغذية بالويب  



مهام وواجبات  
. تشطيب العمليات الطباعية من خالل تجهيز وتشغيل أجهزة الطي والتجليد بالسلك اللولبي  1

والتدبيس والحياكة والبشر والقص والعمليات التكميلية األخرى 
2. تجهيز العمليات لتشطيب المطبوعات باستخدام التطبيقات المختلفة 

3. متابعة جودة المنتجات النهائية 
4. المساعدة في حل المشكالت المختلفة 

5. إجراء عمليات الصيانة اليومية واألسبوعية والشهرية . إجراء عمليات الصيانة اليومية واألسبوعية والشهرية 

األدوات والتقنيات 
األدوات المستخدمة فى هذه المهنة 

- مقصات 
- ماكينات تدبيس بالسلك 

- ماكينات البشر والتغرية 
- ماكينات الحياكة 

- ماكينات الطي - ماكينات الطي 
- أدوات وتقنيات الصيانة 

التقنيات المستخدمة فى هذه المهنة  
- تكنولوجيا تشطيب المطبوعات  

- تقنيات الصيانة   
   

فني تشطيب المطبوعات  



Implemented by:

اذا كنت ترغب فى العمل فى مجال الطباعة 
والتغليف يمكنك االتصال باحد مراكز التوظيف 

التابعة للمبادرة القومية للتوظيف  
ومركز بترا للتدريب و التوظيف . 

المبادرة القومية للتوظيف: 
7 شارع مصدق الدور ال7 شقة 14 - الدقى 

3337934633379346  - 33379326
01119351456  -   01022636053  -  01200844304

www.nep-egypt.com

مركز بترا للتدريب و التوظيف: 
19 ش ميريت ميدان التحرير أمام المتحف المصري 

25744343 - 01283322043
www.petraegypt.com


