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 وحذة
 

Aims 

 

 وصف دقيق نجسم يهذف أن يتعرف انطانب إنى

اإلوسان وعالقت أعضاء انجسم ببعضها عىذ انحركت 

وتكمه أهميته في وضع انىسب انجسميت بذقت عىذ رسم 

انخطىط انبىائيت نهيكم انجسم وانتي يعتمذ عهيها في 

دراست انىمارج وتصميم األزياء  

 

: انًخشجبد انزؼهًُُخ انًغزهذفخ يٍ رذسَظ انًمشس-2

Intended Learning Outcomes 

Knowledge and Understanding 

أٌ َششح يشادم رغىس ػهى انزششَخ وانغجُؼخ انذُخ  

اٌ َؼذد أػضبء وخغىط انجغى األعبعُخ فً انزصًُى  .    2.أ

اٌ َزؼشف ػهً انؼاللبد انجغًُخ وانذشكُخ فً انجغى انجششي   .   3.أ

Intellectual skills 

أٌ َذهم انؼاللخ ثٍُ اػضبء انجغى انًخزهفخ ػُذ انذشكخ .   1.ة

اٌ َىظف َغت انجغى ػُذ انشعى نهذصىل ػهً رُبعك ثٍُ أجضائه .   2.ة

.    3.ة

Professional Skills 

أٌ َزذسة ػهً سعى انجغى وانىجه واألعشاف نجًُغ انفئبد انؼًشَخ  





 General Skillsانًهبساد انؼبيخ                                      -   د

رزكىٌ نذَه انمذسح ػهً انزؼبيم يغ كم َغت وأشكبل ودشكبد انجغى ػُذ سعى انًبَُكبٌ .  1.د

او انجغى نإلعزفبدح يُهب فً رصًُى األصَبء فً يصبَغ انًالثظ انجبهضح   

    Syllabusيذزىٌ انًمشس    - 

انًذزىي انؼهًٍ  : أوال 
َظشي اإلعجىع 

 

ػذد انغبػبد ػًهً 
َظشي     ػًهً         إجًبنً 

سعى انؼظبو انؼهىَخ يٍ يشادم انًُى االول 

انهُكم انؼظًً 

1 2 2 

إعزكًبل سعى انؼظبو  انهُكم انؼظًًانثبًَ 

انىَخ يٍ انهُكم 

 انؼظًً

1 2 2 

سعى انؼظبو انغفهُخ األعشاف انؼهُب انثبنث 

يٍ انهُكم انؼظًً 

1 2 2 

إعزكًبل سعى انؼظبو األعشاف انغفهً انشاثغ 

انغفهُخ يٍ انهُكم 

انؼظًً 

1 2 2 

األجضاء انؼظًُخ انخبيظ 

انًكىَخ نُكم انجغى 

سعى انهُكم انؼظًً 

كبيال 

1 2 2 

 2 2 1اخزجبس شفىي اخزجبس شفىي انغبدط 

سعى رششَذً نؼضالد رىصَغ انؼضالد انغبثغ 

انجغى انغفهُخ 

1 2 2 

سعى انهُكم انؼظًً رىصَغ انذهىٌ انثبيٍ 

ثبنؼضالد 

1 2 2 

إعزكًبل األجضاء انزبعغ 

انؼظًُخ انًكىَخ نُكم 

انجغى 

سعى رششَذً نؼضالد 

انجغى انؼهىَخ 

1 2 2 

سعى انًبَُكبٌ  انُغت انجغًُخانؼبشش 

 ثبنغشَمخ انهُذعُخ

1 2 2 

دساعخ َغت انجغى فً انذبدي ػشش 

أوضبع يخزهفخ 

سعى أوضبع يخزهفخ 

نهًبَُكبٌ ثبنغشَمخ 

رذشَكه + انهُذعُخ

1 2 2 

عشق سعى انىجه انثبًَ ػشش 

انًخزهفخ 

ركجُش ورصغُش 

انًبَُكبٌ 

1 2 2 

عشق سعى األعشاف انثبنث ػشش 

فً أوضبع يخزهفخ 

 

رهجُظ انًبَُكبٌ 

1 2 2 

إخزجبساػًبل عُخ انشاثغ ػشش 

رذشَشي 

إخزجبس اػًبل عُخ 

 رذشَشي

1 2 2 



انزذسَظ  وانزؼهى   أعبنُت- 4

Teaching and learning methods 

أعبنُت انزذسَظ وانزؼهى نهغالة روٌ انمذساد انًذذودح - 5

Teaching and Learning methods for disables 
َزى رنك أثُبء انًذبضشح وثذوٌ فصم انغهجخ ثؼضهى ػٍ ثؼض ػٍ عشَك  

 أػغبئهى ولذ أضبفٍ  . أ. 5

 رجغُظ انًؼهىيبد وإػغبء األيثهخ وانزذسَجبد . ة. 5

  جـ.5

انًزًُضٍَ أعبنُت انزذسَظ وانزؼهى نهغالة- 6
 َزى رنك أثُبء انًذبضشح وثذوٌ فصم انغهجخ ثؼضهى ػٍ ثؼض ػٍ عشَك 

.رشجُغ انمشاءاد واألعالع ػهٍ كم يبهى جذَذ 

.رشجُغ انذساعبد انًُذاَُخ و انًًبسعبد انُذوَخ 

 Students assessmen:  رمُُى انغالة    - 7
 Toolsاألعبنُت انًغزخذيخ            -     أ

   اخزجبس شفىٌ نمُبط انمذساد انفُُخ وانزؼجُشَخ .1

   إخزجبس رذصُهً رًهُذي نمُبط انمذسح ػهً انزذصُم   .2

 Time scheduleانزىلُذ      -     ة

انزمُُى انُظشي 
انذسجبد  َىع االيزذبٌ اإلعجىع و 

خًظ دسجبد شفىي انغبدط  1

خًظ دسجبد  رذشَشي انشاثغ ػشش  2

عزىٌ دسجخ رذشَشي انُهبئً  3

انزمُُى انؼًهً 
انذسجبد  َىع االيزذبٌ اإلعجىع و 

خًظ دسجبد شفىي انغبدط  1

خًظ دسجبد  رذشَشي انشاثغ ػشش  2

ػششوٌ دسجخ ػًهً انُهبئً  3

 

 Grading system َظبو رذذَذ انزمذَشاد– د 

انزمذَش انُغجخ انًئىَخ 

ضؼُف جذا % 30ألم يٍ 

ضؼُف % 49%: 30يٍ 

يمجىل % 64% : 50يٍ 

جُذ % 74% : 65يٍ 

جُذ جذا % 84% : 75يٍ 

إيزُبص % 85أكثش يٍ  



 :List of referencesلبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاجغ  - 8
Course notes          

انًزكشاد انخبصخ  ثبنغبدح أػضبء هُئخ انزذسَظ ثبنمغى 

Required books (Text books) 

Recommended books

 

Periodicals, web sites.. etc. 

 االيكبَُبد انًغهىثخ نهزذسَظ و انزؼهى- 

 قاعت نهتذريس .1
 معمم مجهس بأالث انعرض نعرض األعمال انفىيت انخاصت بانتريح  .2

  

 
 

 

 

 

 

 

إعالو ػجذ انًُؼى دغٍُ / د.و.أ:(أعزبر انًبدح)يُغك انًمشس

 

سشذي ػهً ػُذ /  د.أ:  سئُظ انمغى 

 

 


