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( 12نموذج رقم )   

2014/2015توصيف المقرر  

 العام الجامعي 

 

. ...........................بنهاجامعة / أكاديمية :........  

......................الفنون التطبيقيةكلية / معهد :...........  

....)الئحة قديمة ( ....المالبس الجاهزةقسم : ................  

 يدراستوصيف مقرر 

 بيانات المقرر  -1

 ثالثةالالفرقة / المستوي: الحاسب اآللىاسم المقرر :  3403 الرمز الكودي:

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

 

اف هداأل -2

 :العامة للمقرر

 

 

 تعريف الطالب بالبرامج المستخدمة فى اعداد الباترونات . -

 يوروكادبنظام الطالب عريف ت -

 رسم الباترونإكساب الطالب القدرة علي  -

 عمل تدريج المقاساتإكساب الطالب مهارة  -

ادوات  -قص وتركيب أجزاء الباترون  -رسم الباترونادوات تعريف الطالب ب -

  - عالمات الحياكة فنيات الباترونمثل ادوات  - الباترون تدريج ادوات  - القياس

 عمل البنسة –فتح وقفل الكالونة  – سماح الحياكة

 

 من المقرر :  ةالمستهدفالنتائج التعليمية   -3

 :أن ن يكون الطالب قادرا عليفي نهاية المقرر يجب أ

 :المعرفة والفهم-أ

 

 . يوروكادبرنامج  يسمي •

 .مكونات بيئة عمل البرنامج يحدد •

 مهارات رسم الباترونات بالكمبيوتر.  يذكر •

 هارات تدريج الباترونات بالكمبيوتر .م يصف •
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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 •

 خطوات التشغيل الصحيحة. تبعي •

المهنية  المهارات-جـ
  والعملية:

 
 

 

 

  المختلفة بإستخدام برنامج يوروكاديرسم باترونات النماذج  . 

 يكرر  -يقوم بعمل التماثل المطلوب  -يعدل فى الباترونات ) يختبر الدورانات
 األجزاء المطلوبة( . 

 .يضيف سماحات الحياكة 

 لباترون. يكتب البيانات على أجزاء ا 

 .يدرج الباترونات بالمقاسات المطلوبة 

العامة  المهارات –د 

  والقابلة للنقل:

 .ينافش النظم العالمية للباترونات 

 .يتطور مع االصدرات الحديثة لبرامج الباترونات 

 محتوي المقرر -4

 )الهيكل(

 

 

 

 

 

 
 األسبوع الموضوع

 كل برنامجوبرامجه المختلفه ووظيفة  يوركادالتعريف بنظام 
 األسبوع األول

األشرطة الرئيسية والفرعية  -شرح برنامج تصميم الباترون

 ووظيفة األيقونات باختصار

 األسبوع الثاني

كتابة بيانات تي شيرت و من موديلاألمام قطعة خطوات رسم  

 االقطعة عليه

 األسبوع الثالث

خطوات رسم قطعة الخلف من موديل تي شيرت وكتابة بيانات 

 قطعة عليهاال

 األسبوع الرابع

 خطوات رسم قطعة الكم وكتابة البيانات عليه
 األسبوع الخامس

خطوات عمل  -خطوات عمل جدول مقاسات لتدريج الباترون

 تدريج الباترون

 األسبوع السادس
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 قطعة ألخري نقل نقاط التدريج من
 األسبوع السابع

 امتحان أعمال سنة 
 األسبوع الثامن

 شريط األدوات األساسيشرح أيقونات 
 األسبوع التاسع

 وظائف برنامج تصميم الباترونشرح 
 األسبوع العاشر

 –أدوات رسم الباترون  –أدوات الرسم  –شرح أدوات الباترون 

أدوات القياس –أدوات التدريج   

 األسبوع الحادي عشر

الثاني عشر األسبوع اختصارات استخدام الحاسب األلي في صناعة المالبس  

 األسبوع الثالث عشر مميزات استخدام الكمبيوتر في مجال المالبس الجاهزة

 األسبوع الرابع عشر مراجعة عامة

  
 

 محاضرات نظرية                  -أ :أساليب التعليم والتعلم  -5
 (DEMOبيان عملى )  -ب

 تعليم ذاتى  -ت

 البحث واالستقصاء -ث

 الدراسة الميدانية -ج

ليم والتعلم للطالب أساليب التع -6
 ذوى القدرات المحدودة 

 ال يوجد طالب ذوي قدرات محدودة

 الب :ــتقويم الط أساليب-7

األساليب  -أ
 :المستخدمة 

  الدراسى التحصيل فى النصف األول للفصل    لتقييم         ختبار نصف الفصلا-

 ويات المقرر العملية  األداء المهارى فى محت   لتقييم            أعمال سنة       -

 لتقييم       التحصيل فى محتويات المقرر المعرفية        يرى  ختبار تحر ا -

 

 التوقيت -ب

: 

 األسبوع السابع                                                (1)التقييم

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

توزيع  -جـ 
 : الدرجات

 األسبوع السابع                                                (1)التقييم

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

  

 % 100المجموع                                                  
  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 المقررمذكرة من اعداد مدرس  - مذكرات  -أ

-   

 ال يوجد كتب ملزمة  -ب

 ال يوجد كتب مقترحة   -جـ

 

مواقع أو  أو نشراتدوريات علمية  -د
 انترنت:

Parthasarathi : Manual vs CAD/CAM system in garment 
industry, The Indian Textile Journal, February,2010 

 

http://www.audaces.com/novo/en/home/index.php 

 
http://www.vetigraph.com 

 

 

 

 

 

  أستاذ المادة :

 منى محمد سيد نصرد. م. -

 

 ياسر سهيل.د. : أرئيس مجلس القسم العلمي  

  2014/2015 : لعام الدراسيا

http://www.audaces.com/novo/en/home/index.php
http://www.vetigraph.com/

