
2009أغسطس   - دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما  

( 12نموذج رقم )   

 توصيف المقرر

 

................... بنها:........ أكاديمية/  جامعة  

......................الفنون التطبيقية..:......... معهد/  كلية  

........)الئحة قديمة (......المالبس الجاهزة: ................ قسم  

 دراسيتوصيف مقرر 

 بيانات المقرر  -1

 الرابعةالفرقة / المستوي: الحاسب اآللىاسم المقرر :    دي:الرمز الكو

        (3)عملي        (1)نظري عدد الوحدات الدراسية :     جاهزة مالبس  :التخصص

 

اف هداأل -2

 :العامة للمقرر

 

 

 جربرالتعريف بنظام 

 انشاء موديل جديد

 ادوات انشاء النقط

 ادوات انشاء الخطوط

 الباترون ادوات تعديل اتجاه

 ادوات انشاء وتحرير عالمات الحياكة

 ادوات تعديل النقط

 ادوات تعديل الخطوط

 ادوات انشاء وتحرير مقادير الحياكة

 ادوات انشاء وتحرير قواعد التدريج

 انشاء قاعدة تدريج

 من المقرر :  ةالمستهدفالتعليمية  النتائج  -3

 -:أن ن يكون الطالب قادرا عليفي نهاية المقرر يجب أ
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 :والفهم المعرفة-أ

 

 

 

 

 

 

 جربريُعرف برنامج  •

 .مكونات بيئة عمل البرنامجيصف  •

 يكتسب مهارات رسم الباترونات بالكمبيوتر.  •

 . يكتسب مهارات تدريج الباترونات بالكمبيوتر •

 

 المهارات الذهنية :   -ب

 

 

 

 

 

 

 

 .م الباترونات المختلفة فى العالمظيعطى أمثلة لن •

 .ووظائفهايناقش داللة رموز االيقونات  •

 .يختار األيقونة المناسبة لكل خطوة من خطوات إعداد الباترون •

 .يعطى أمثلة لطرق تدريج الباترونات •

 تبع خطوات التشغيل الصحيحة.ي •

المهنية  المهارات-جـ
  والعملية:

 
 

 

 

  جربريرسم باترونات النماذج المختلفة بإستخدام برنامج  . 

 يكرر األجزاء  -يقوم بعمل التماثل المطلوب  -عدل فى الباترونات ) يختبر الدوراناتي
 المطلوبة( . 

 .يضيف سماحات الحياكة 

  .يكتب البيانات على أجزاء الباترون 

 .يدرج الباترونات بالمقاسات المطلوبة 

العامة  المهارات –د 

  والقابلة للنقل:

 

 

 .ينافش النظم العالمية للباترونات 

 .يتطور مع االصدرات الحديثة لبرامج الباترونات 
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 محتوي المقرر -4

 

 

 

 

 

 جربرنظام ب تعريفال 
  موديل جديدانشاء 
 ادوات انشاء النقط 
 ادوات انشاء الخطوط 
 ادوات تعديل اتجاه الباترون 
 ادوات انشاء وتحرير عالمات الحياكة 
 ادوات تعديل النقط 
 ادوات تعديل الخطوط 
 ادوات انشاء وتحرير مقادير الحياكة 

  انشاء قاعدة تدريج 

 

 :أساليب التعليم والتعلم  -5

 

 

 

 

 

 محاضرات نظرية                  -أ
 (DEMOبيان عملى )  -ب

 

أساليب التعليم والتعلم  -6
 للطالب ذوى القدرات المحدودة 

 

 الب :ــالط تقويم أساليب-7
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األساليب  -أ
 :المستخدمة 

  الدراسى التحصيل فى النصف األول للفصل    لتقييم         صف الفصلختبار نا-

 األداء المهارى فى محتويات المقرر العملية     لتقييم            أعمال سنة       -

 لتقييم       التحصيل فى محتويات المقرر المعرفية        يرى  ختبار تحر ا -

 

 األسبوع السابع                                                (1)التقييم : التوقيت -ب

             12الى 2من عيبااألس    كل أسبوع                             (2م)التقيي
 نهاية الفصل الدراسى (                                      3)التقييم

 

توزيع  -جـ 
 : الدرجات

 % 10                      اختبار نصف الفصل الدراسى       

 % 30                                 أعمال سنة              

 % 60                                  ختبار تحريرى          ا

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 % 100                            المجموع                      

  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 مذكرة من اعداد مدرس المادة. مذكرات  -أ

 ملفات المساعدة المدمجة مع البرنامج

 كتب ملزمة  -ب

 
 

 ال يوجد

 كتب مقترحة   -جـ

 
 

 ال يوجد
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مواقع أو  أو نشراتدوريات علمية  -د
 انترنت:

 ال يوجد
 
 

 

 

 

 نصرمحمد سيد منى د.  أستاذ المادة :

 ياسر سهيلد.  : أ. القسم رئيس  


