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       :معمومات أساسية- أ

: اسم المقرر
إختيار المالبس  

الثالثة :المستوي/ الفرقة   HEE(32)4 :الرمز الكودي

 الساعات/ عدد الوحدات
 : الدراسية

 أو تمارين/  و عممي 6 نظري 2
5 

 وحذات
 يجمالاإل

: معمومات متخصصة- ب
 Aimsأ٘ذاف اٌّمشس - 1

 
٠ٙذف ٘زا اٌّمشس إٌٝ سفغ وفبءح أداء اٌطٍجخ ِٓ ز١ث اٌمذسح 

ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌطشق اٌزىٌٕٛٛخ١خ اٌسذ٠ثخ ٌؼًّ اٌجبرشٚٔبد 

 ِٚٓ ز١ث اٌمذسح ػٍٝ  ٌٍجبرشٚٔبد اٌشخبٌٝ ثأشىبي ِخزٍفخ

اٌزؼبًِ ِغ اٜ ٚسلخ ػًّ رسًّ فٝ ط١برٙب اٜ ٔٛع ِٓ أٛاع 

 .اٌّٛد٠الد ٚرٛص١فٙب 

:اٌّخشخبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ ِٓ رذس٠ظ اٌّمشس-2  

Intended Learning Outcomes 

 Knowledge and Understandingالمعرفة و الفهم                    -      أ

    (specification)أن يشرح الطالب كيفية التعامل مع ورق التوصيف الخاص بالموديالت . 1.أ

أْ ٠ؼذد اٌطبٌت طشق ػًّ اٌجبرشْٚ سخبٌٟ  .  2.أ

اْ ٠زوش اٌطبٌت و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ طشق إػذاد اٌجبرشْٚ اٌزىٌٕٛٛخ١خ   .   3.أ

 

 Intellectual skillsالقدرات الذهنية                                      -    ب

اْ ٠ذسن و١ف١خ  رٕف١ز اٌجبرشْٚ ثألً خٙذ ِّىٓ  .  1.ة

أْ ٠ٛظف اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌسذ٠ثخ ٌخذِخ ػًّ اٌجبرشٚٔبد اٌشخبٌٝ  .  2.ة

اْ رىْٛ ٌذ٠ٗ اٌّٙبسح فٝ اٌزؼبًِ ِغ وً أٛاع اٌجبرشٚٔبد  .  3.ة

 Professional Skillsالمهارات المهنية                             -    جـ

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٜ ٔٛع ِٓ اٌجبرشٚٔبد ٚرؼذ٠ٍٙب رجؼب ٌّزطٍجبد اٌؼ١ًّ   1.  جـ



إجراء التعديالت المطموبة فى اقل وقت ممكن موفرا الجهد والوقت الخاص بعمل . 2. جـ
. الباترون 

   
    

 General Skillsاٌّٙبساد اٌؼبِخ                                      -  د

اٌزؼبًِ ِغ وً أٛاع اٌزٛص١فبد ٚاٚساق اٌؼًّ ٌٍجبرشٚٔبد فٝ وبفخ ِدبالد رص١ٕغ . 1.د

اٌّالثظ اٌدب٘ضح    

   اٌفصً اٌذساعٟ اٌثبٟٔ  Syllabusِسزٛٞ اٌّمشس    - 

 اٌّسزٜٛ إٌظشٜ  : أٚال 
ػذد اٌّٛضٛع اإلعجٛع 

اٌغبػبد 

 2اٌزؼشف ػٍٝ أٔٛاع اٌّالثظ اٌشخبٌٝ  االٚي 

 2اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح ػٍٝ إخز١بس اٌّالثظ اٌشخبٌٝ اٌثبٔٝ 

دساعخ رٛص١ف ٌؼًّ ثٕطٍْٛ سخبٌٝ  ِغ اٌزؼشف ػٍٝ اٌثبٌث 

خذٚي اٌّمبعبد ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٗ ٔظش٠ب  

2 

 2دساعخ إعزخذاَ ازذ ٔظُ اٌىّج١ٛرش ٌؼًّ اٌجبرشْٚ  اٌشاثغ 

+ إخزجبس رسش٠شٜ ٌطشق لشاءح رٛص١ف أزذ اٌّٛد٠الد اٌخبِظ 

ِشاخؼخ طش٠مخ ػًّ اٌجبرشْٚ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش   

2 

دساعخ و١ف١خ ػًّ  اٌزشى١الد اٌّخزٍفخ ِٓ عفشح ٚخ١ت اٌغبدط 

ٚفزسخ اٌىُ ٚاٌّشداد ػٍٝ اٌجبرشْٚ ثبٌىّج١ٛرش  

2 

اٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ ػًّ لصبد ِخزٍفخ فٝ اٌجبرشْٚ ػٍٝ اٌغبثغ 

اٌىّج١ٛرش ٚاٌزؼشف ػٍٝ طشق ػًّ اٌىّش ثطشق ِخزٍفخ 

ػٍٝ اٌىّج١ٛرش  

2 

و١ف١خ ػًّ اٌزذس٠ح ػٍٝ اٌىّج١ٛرش ٌٍجبرشْٚ رجؼب ٌدذٚي اٌثبِٓ 

اٌّمبعبد  

2 

دساعخ رٛص١ف ٌؼًّ ل١ّص سخبٌٝ ِغ + اخزجبس شفٛٞ اٌزبعغ 

اٌزؼشف ػٍٝ خذٚي اٌّمبعبد ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٗ ٔظش٠ب 

2 

 2 دساعخ و١ف١خ ػًّ رذس٠ح ٌؼذد ِٓ اٌّمبعبد ٌٍجٕطٍْٛاٌؼبشش 

دساعخ و١ف١خ ػًّ لطؼخ وبٍِخ ِٓ اٌم١ّص اٌشخبٌٝ أٚ اٌسبدٜ ػشش 

اٌجٕطٍْٛ ٚإسعبٌٙب إٌٝ اٌّبسوش ٚإسعبٌٙب إٌٝ اٌّبسوش 

2 

دساعخ و١ف١خ ػًّ اٌّبسوش ػٍٝ اٌىّج١ٛرش ٌزسم١ك أػٍٝ اٌثبٔٝ ػشش 

وفبءح رؼش١ك 

2 

 2إعزىّبي ػًّ اٌّبسوش ػٍٝ اٌىّج١ٛرش ثفششبد ِخزٍفخ اٌثبٌث ػشش 

ػٍّٝ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش + إخزجبس رسش٠شٜ ألػّبي اٌغٕخاٌشاثغ ػشش 

ٌٍٛلٛف ػٍٝ وفبءح ِٚغزٜٛ اٌطٍجخ 

2 

 



 (الفصل الدراسي الثانى  )المحتوى العممي : ثانيا ا
عدد الساعات الموضوع اإلسبوع 
عمل الباترون الخاص بالبنطمون الرجالى بطريقة الباترون الصناعى االٚي 

المستخدم فى مصانع المالبس الجاهزة 
6 

 –الكمر الممتد من الجسم  )طرق عمل الكمر بأشكال وانواع مختمفةاٌثبٔٝ 
قطعة واحدة أو )الكمر المنفصل - (الدائرى  )الكمر الكونتور

يدوى وبالكمبيوتر    (قطعتين

6 

 )طريقة عمل الجيوب الجانبية والجيوب الشق وجيوب الكارجو اٌثبٌث 
عمى الباترون يدوى وبالكمبيوتر   (الباجى 

6 

 6  فعمل تدريج لمبنطمون بإستخدام جدول المقاسات الممحق بالتوصياٌشاثغ 

قص الباترون بصورة جماعية تبعا لممقاسات الممحقة بالتوصيف اٌخبِظ 
عمى ان يقوم الطمبة بعمل الفرشة والقص بإستخدام المقص 

. الصناعى

6 

تشطيب البنطمون بإستخدام خط اإلنتاج والمكن الصناعى بواسطة اٌغبدط 
الطمبة فى صورة مجموعات والوصول بها إلى مرحمة التغميف  

6 

إستكمال عمل الطمبة فى تشطيب البنطمون والوصول به إلى مرحمة اٌغبثغ 
التشطيب والتغميف 

6 

 6عمل إختبار عممى لمطمبة لموقوف عمى المستوى الذى وصموا إليه اٌثبِٓ 

التعرف عمى طريقة عمل القميص الرجالى تبعا لطريقة الباترون اٌزبعغ 
الصناعى 

6 

 )طريقة تجهيز مكمالت القميص من جيوب وأكوال ومواد تقويةاٌؼبشش 
 (فازلين

6 

عمل تدريج لمقميص يدويا تبعا لجدول المقاسات وعمل فرشة اٌسبدٜ ػشش 
وميتراج لمموديل 

6 

بداية تشغيل القطعة صناعيا فى + إستخدام المقص لقص الفرشة اٌثبٔٝ ػشش 
صورة خط إنتاج 

6 

 6إستكمال عمل القطعة حتى مرحمةالتغميف  اٌثبٌث ػشش 

 6عمل إختبار لمطمبة فيما تم دراسته اٌشاثغ ػشش 

 



اٌزذس٠ظ  ٚاٌزؼٍُ   أعب١ٌت- 4

Teaching and learning methods 

المحاضرات  . أ . 4
تنظيم الندوات  .  ب. 4
 

أعب١ٌت اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ ٌٍطالة رٚٞ اٌمذساد اٌّسذٚدح - 5

Teaching and Learning methods for disables 
٠زُ رٌه أثٕبء اٌّسبضشح ٚثذْٚ فصً اٌطٍجخ ثؼضُٙ ػٓ ثؼض ػٓ طش٠ك  

 ص٠بدح ٔغجخ اٌسٛاس ث١ٓ األعزبر ٚ٘زٖ اٌفئخ ِٓ اٌطٍجخ. أ. 5

 اٌزشو١ض ػٍٝ رٛض١ر اٌّؼٍِٛبد ثأوثش ِٓ طش٠مخ ززٝ رصً اٌّؼٍِٛخ ِٓ أوثش ِٓ خٙخ. ة. 5

  اإلػزّبد ثصٛسح وج١شح ػٍٝ اٌصٛس اٌزٛض١س١خ ززٝ رىْٛ اٌّؼٍِٛخ عٍٙخ اٌٛصٛي إ١ٌُٙ خـ.5

. ثبٌششذ ٚاٌصٛس ٚال ٔزشن ِدبي ٌٍزخ١ً 

 

 اٌّز١ّض٠ٓ أعب١ٌت اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ ٌٍطالة- 6
 ٠زُ رٌه أثٕبء اٌّسبضشح ٚثذْٚ فصً اٌطٍجخ ثؼضُٙ ػٓ ثؼض ػٓ طش٠ك 

أ  زيادة نسبة النشاط الذهنى عن طريق بعض األسئمة التى تنمى موهبة هؤالء الطمبة . 6
وفى نفس الوقت تساعد الطمبة األخرين عمى محاولة التفكير والربط بين الشرح والتخيل فى 

بعض األحيان  
ب زيادة الرحالت الميدانية التى تنمى المتميزين وتفيد فى نفس الوقت ذوى القدرات .6

المحدودة 
  
 Students assessmen:  رم١١ُ اٌطالة    - 7

 Toolsاألعب١ٌت اٌّغزخذِخ            -     أ

 اإلخزجبساد اٌشف٠ٛخ ٌم١بط عشػخ اٌجذ٠ٙخ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزى١ف ِغ اٌدذ٠ذ ٚر١ّض اٌطٍجخ .1

 1اإلخزجبساد اٌزسش٠ش٠خٌم١بط اإلدسان اٌّؼشفٝ ٌذٜ اٌطٍجخ ٚلذسرُٙ ػٍٝ رزوش اٌّؼٍِٛبد. 2      

 اإلخزجبساد اٌؼ١ٍّخ  ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ زً اٌّشىالد اٌزٝ رٛاخُٙٙ ػٕذ اٌؼًّ. 3       

 Time scheduleاٌزٛل١ذ        - ة

اٌؼٍّٝ إٌظشٜ 
اٌثبِٓ  اإلعجٛع اٌخبِظ  اإلعجٛع 

اٌشاثغ ػشش اإلعجٛع اٌزبعغ اإلعجٛع 

 0 0اٌشاثغ ػشش اإلعجٛع 

 

 



 رٛص٠غ اٌذسخبد-    ج
  %20نهاية الفصل الدراسي        

  %10منتصف الفصل الدراسي    

  %5االمتحان الشفوي             

  %50االمتحان العممي             

  %5أعمال فصمية                

 Grading system ٔظبَ رسذ٠ذ اٌزمذ٠شاد– د 

اٌزمذ٠ش إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ 
ضؼ١ف خذا % 30ألً ِٓ 

ضؼ١ف % %49: 30ِٓ 

ِمجٛي % %64 : 50ِٓ 

خ١ذ % %74 : 65ِٓ 

خ١ذ خذا % %84 : 75ِٓ 

إِز١بص % 85أوثش ِٓ  

 

 :List of referencesلبئّخ اٌىزت اٌذساع١خ ٚاٌّشاخغ  - 8
          Course notesمذكرات -        أ

 
كتب ممزمة -       ب

Required books (Text books)     
كتب مقترحة  -       ج

Recommended books 
 الخ...دوريات عممية أو نشرات  -   د

Periodicals, web sites.. etc. 

 االِىب١ٔبد اٌّطٍٛثخ ٌٍزذس٠ظ ٚ اٌزؼٍُ- 9

 

 .وسائل عرض مخحلفة  .1

 .سبىرات مححركة  .2

عمل وحذات إوحاجية وججذيذها بصفة دورية للماكيىات وجكىن محاحة  .3

 للطلبة وليسث وحذات رات طابع خاص ال يمكه للطلبة الحعامل معها 

وجىد مايشبه المصىع المصغر يحىاجذ به عذد مه المكه والمقصات  .4

وألذوات المخحلفة بما يسمح للطلبة بقضاء فحرات مه الحمريه قبل الحىاجذ 

. فى أسىاق العمل 
:    (أعزبر اٌّبدح)ِٕغك اٌّمشس

 

/   د.أ: سئ١ظ اٌمغُ

 /    /التاريخ   


