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تاريخ إقرار التوصيف2002/6/1 :

القسم الذي يتبعه المقرر المالبس والنسيج

أ -معمومات أساسية:

اسم المقرر:تاريخ أزياء الشعوب

الرمز الكودي:

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

2

نظري

الفرقة /المستوي:اولى ماجستير
4

عممي و  /أو تمارين

4وحدة

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر Aims

أُ َذسك اىطبىت وَيٌ ثبىغَبد اىفُْخ واىزقُْخ
ألصَبء اىشؼىة وَغزفُذ ٍْهب فً رطىَش
االقزجبعبد ثأّىاػهب اىَخزيفخ ىزصٌَُ األصَبء
رجؼب ىالرجبهبد اىحذَثخ فٍ اىزصٌَُ

-1اىَخشجبد اىزؼيَُُخ اىَغزهذفخ ٍِ رذسَظ اىَقشس:
Intended Learning Outcomes

أ -المعرفة و الفهم

Knowledge and Understanding

أ .1.أُ َؼشف ٍبهُخ األصَبء فٍ اىؼصىس اىقذََخ واىىعطً وػصىس اىْهضخ ...إ لخ
أ .1.أُ َزمش عَبد األصَبء فٍ اىشؼىة اىَخزيفخ...إلخ
أ .3.أُ َؼذد ٍَُضاد األصَبء ػيً ٍش اىؼصىس ىإلعزفبدح ٍْهب فً اىزصٌَُ اإلثزنبسي فً
رصٌَُ اىَالثظ
ب -القدرات الذهنية
ة .2.أُ َحيو اىقٌُ اىفُْخ واىىظُفُخ ىيَالثظ ػيً ٍش اىؼصىس
ة .1.أُ َْغت اىزصََُبد اىحذَثخ إىً أصىىهب اىزبسَخُخ وٍصبدسهب اىشؼجُخ
Professional Skills
جـ -المهارات المهنية
ج.2.أُ َشعٌ األصَبء اىزبسَخُخ فٍ اىؼصىس اىَخزيفخ ىيشؼىة ٍزْىػخ
ج.1.أُ َصٌَ أصَبء ٍغزىحبح ٍِ األصَبء اىزبسَخُخ (.اإلقزجبط )
ج.3.أُ َىظف األصَبء اىَغزىحبح ٍِ اىزبسَخ ىىظبئف ٍؼُْخ
General Skills
د -اىَهبساد اىؼبٍخ

Intellectual skills

د .2.اُ َنزغت اىَهبسح ػيً إػبدح ّغت اىزصََُبد اىحذَثخ إىً جزوسهب اىزبسَخُخ وفً ّفظ
اىىقذ رزىىذ ىذَه اىقذسح ػيً اإلثذاع وإثزنبس أَّبط ٍيجغُخ جذَذح ٍغزىحبح ٍِ األَّبط
اىزبسَخُخ

 ٍحزىٌ اىَقشس Syllabusأوال  :اىَحزىي اىؼيًَ
اإلعجىع
االوه
اىثبًّ
اىثبىث
اىشاثغ
اىخبٍظ
اىغبدط
اىغبثغ
اىثبٍِ
اىزبعغ
اىؼبشش
اىحبدي ػشش
اىثبًّ ػشش
اىثبىث ػشش
اىشاثغ ػشش

اىَىضىع
دراست فن األزياء فى العصر الفرعىني
األزياء في العراق القذيم
األزياء في العصر اليىنانىى الرومانى
األزياء في العصر القبطي
 .األزياء في العصر االسالمى
أزياء العصىر الىسطى في أوروبا
اختبار النصفي
سماث االزياء فى الهنذ
 .األزياء في الصين
االزياء فى جنىب افريقيا
العىامل المؤثرة على تصميم األزياء على مر العصىر.
األزياء الحذيثت وأصىلها التاريخيت.
مراجعت
اختبار

ػذد
اىغبػبد
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

اىىحذاد
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

 -4أعبىُت اىزذسَظ واىزؼيٌ
Teaching and learning methods

 .4أ  .المحاضرة

 .4ب .المناقشة

 .4جـ .البيان العممى

 -5أعبىُت اىزذسَظ واىزؼيٌ ىيطالة روٌ اىقذساد اىَحذودح
Teaching and Learning methods for disables
َزٌ رىل أثْبء اىَحبضشح وثذوُ فصو اىطيجخ ثؼضهٌ ػِ ثؼض ػِ طشَق
.5أ .أػطبئهٌ وقذ أضبفٍ .
.5ة .أػطبء األٍثيخ واىزذسَجبد .
.5ج .اىزنشاس و اىَشاجؼخ اىَغزَشح

 -6أعبىُت اىزذسَظ واىزؼيٌ ىيطالة اىَزَُضَِ
َزٌ رىل أثْبء اىَحبضشح وثذوُ فصو اىطيجخ ثؼضهٌ ػِ ثؼض ػِ طشَق
.6أ .رشجُغ اىقشاءاد واألطالع ػيٍ اىَشاجغ األجْجُخ .
.6ة .رشجُغ أعزخذاً اىَصطيحبد فٍ مزبثخ اىَىضىػبد

 -7رقٌُُ اىطالة

:Students assessmen

أ -األعبىُت اىَغزخذٍخ

Tools

...1اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي

...2اختبار عممي لقياس الجانب المهارى

اىزقٌُُ اىْظشي
ً

اإلعجىع

ّىع االٍزحبُ

اىذسجبد

2
1
3

اىغبدط
اىشاثغ ػشش
اىْهبئً

شفىي
رحشَشي
رحشَشي

ػشش دسجبد
ػشش دسجبد
ثَبّىُ دسجخ

د – ّظبً رحذَذ اىزقذَشادGrading system

اىْغجخ اىَئىَخ
أقو ٍِ %45
ٍِ  :%45اقو ٍِ%60
ٍِ  : %60اقو ٍِ%70
ٍِ  : %70اقو ٍِ%00
ٍِ  : %00اقو ٍِ%00
أمثش ٍِ %00
 -0قبئَخ اىنزت اىذساعُخ واىَشاجغ
أ -مذكرات

اىزقذَش
ضؼُف جذا
ضؼُف
ٍقجىه
جُذ
جُذ جذا
إٍزُبص
:List of references

Course notes

اىَزمشاد اىزً َؼذهب اعزبر اىَبدح اىقبئٌ ثبىزذسَظ
ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books
ج -كتب مقترحة
Recommended books

الكتب التى تتحدث عن تاريخ األزياء عمى مر العصور وذلك عمى حسب المتاح فى

المكتبات العمة ومكتبات الكميات
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ

Periodicals, web sites.. etc.
المجالت العممية لكميات اإلقتصاد النزلى جامعة حموان /جامعة المنوفية
المجالت العممية لكمية الفنون التطبيقية جامعة حموان

 -9االٍنبُّبد اىَطيىثخ ىيزذسَظ و اىزؼيٌ
 .1داتا شى
 .2رحالث ميذانيت للمتاحف المتخصصت
منسق المقرر(أستاذ المادة ) :د/إسالم عبد المنعم
رئيس القسم:ا.د /نشأت نصر الرفاعي
التاريخ :الفصل الدراسي االول 2102/2102

