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توصيف مقرر دراسي ()2018-2017
 - ١بيانات المقرر
الرمز الكودى2212 :
التخصص :الطباعة والنشر
والتغليف

الفرقة/المستوى :الثانية/الفصل

إسم المقرر :الرسم الميكانيكى
عدد الوحدات 2:

نظري

الدراسي الثاني
1

عملي

1

 - ٢هدف المقرر :اكساب الطالب المعارف والمهارات المرتبطة باألدوات المستخدمة فى عمليات
الرسم الميكانيكى ـ أساسيات رسم المساقط المختلفة لآلليات ـ نظم وأساليب الرسم الميكانيكية اليدوية
وبإستخدام الكمبيوتر  CADـ كيفية رسم األجزاء التفصيلية لآلليات المختلفة بماكينات الطباعة

- ٣المستهدف من تدريس المقرر :فى نهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قاد اًر على أن:
أ )١-يذكر أساسيات ومفاهيم الرسم الميكانيكى المختلفة لآلليات.
أ -المعلومات والمفاهيم

أ )٢-يوضح استخدام نظم الحاسبات الخاصة بعمليات الرسم الميكانيكى.
أ )٣-يشرح النظريات المختلفة المتعلقة بالتصميم البنائي لماكينات نظم
الطباعة والنشر والتغليف.
ب )١-يق أر المساقط والقطاعات لآلليات الماكينات.

ب -المهارات الذهنية

ب )٢-يق أر األيزوميترى لآلليات.

ب )٣-يحلل اجزاء واليات الماكينات باستخدام االساليب الخاصة بالرسم
الميكانيكى.

ج )١-يرسم اسكتشات يدوية للمساقط المختلفة لألليات.
جـ -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر

ج )٢-يرســـــم اسكتشـــــات يدويـــــة للمنـــــاألير األيزومتريـــــة الخـــــا
المختلفة.

بالألليـــــات

ج )٣-يستحدم الحاسب االلي والبرامج المتخصصة في رسم الصامولة المربعة
والمسدسة.

د )١-يطور معلوماته ومفاهيميه.
د -المهارات العامة

د )٢-يستخدم التغذية المرتجعة لتحسين األداء.
د )٣-يجيد ادارة الوقت.

 -4محتوى المقرر

األسبوع

الموضوع
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التعريف بالمقرر واهدافه واعالم الطالب
بنتائج استبيان تقييم المقرر للعام
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رسم المناألير األيزومترية
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رسم الدوائر فى المنظور اإليزومترى
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رسم المساقط
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رسم القطاعات
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مراجعة على ماسبق دراسته

2

٢

-

اختبار منتصف الفصل الدراسي

2

رسم الصامولة المربعة والمسدسة

2

١

الرسم التجميعى

2

١

رسم قطاعات فى ماكينات الطباعة

2

١

بعمليات الرسم الميكانيكى

4

مراجعة شاملة لما سبق دراسته

2

اختبار نهاية الفصل الدراسي
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والتعلم

الساعات

التعريف ببرامج الكمبيوتر الخاصة

-١٢

 -5أساليب التعليم
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محاضرة

تمارين تطبيقية
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 -6أساليب التعليم

والتعلم للطالب ذوى

-

العصف الذهني

-

محاضرة (إعادة الشرح خالل الساعات المكتبية ).

القدرات المحدودة

 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب
المستخدمة:

 .1مناقشات وتقييم اداء صفي

 .2امتحان نظري منتصف الفصل الدراسي
.3امتحان نظري نهاية الفصل الدراسي
 .1تقييم ( : )1أسبوعيا

ب -التوقيت:

 .2تقييم (:)2االسبوع 8
 .3تقييم ( :)3االسبوع 15
 .1مناقشات وتقييم اداء صفي

جـ -توزيع الدرجات:

 .2امتحان نظري منتصف الفصل الدراسي %20:
 .3امتحان نظري نهاية الفصل الدراسي

%60 :

المجموع

%100

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
أ -مذكرات

أوراق توزع على الطالب

ب -كتب /ملزمة

ال يوجد

جـ

 -كتب مقترحة

د -دوريات علمية أو
نشرات ..........إلخ

%20 :

أستاذ المادة  :أ.د .رمضان عبد الرحمن

رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.د .رمضان عبد الرحمن

