كمية االقتصاد المنزلي

جامعه المنوفية

وحدة ضمان الجودة واالعتماد

ــــــــــــــــــــــ

نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :المالبس والنسيج

القسـم الذي يتبعه البرنامج:المالبس

العام الدراسي 1023/1021.

والنسيج.

القسن الذُ يتبعو الوقزر :الوالتس والنسَج

تاريخ إقزار التٌصيف1008/6/8 :

...................

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر:تصميم أزياء صناعي

الرمز الكودي:

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

2

نظري

الفرقة /المستوي:دبمومه
2

عممي و  /أو تمارين

3

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر

Aims

Aimsالوام الطالة تاسس وكَفَح التصوَن الصناػي والقذرج ػلي التؼاهل
هغ أوراق الؼول داخل الوصنغ

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
أ.1.أى يعزف هاىيت اليصوين الصناعَ –أسست –عناصزه-العٌاهل الوؤثزة عليو
أ -المعرفة و الفهم
أ.أى يشزح خطٌاث عول هصون األسياء داخل الوصنع.
Knowledge and
أ.3.أى يفسز ًرقت العول ألٍ تصوين داخل الوصنع
Understanding
ب -القدرات الذهنية
Intellectual skills

ب.1.أى يحلل التصوين ًهتطلباتو
ب.2.أى يأخذ فَ االعتبار العٌاهل الوؤثزة علَ التصوين عنذ عول التصوين.

ج1.أى يزسن التصويواث الصناعيت (للبلٌسة).
جـ -المهارات المهنية
ج21ى يزسن التصويواث الصناعيت(للجٌنلت)
Professional Skills
ج1 .3.أى يزسن التصويواث الصناعيت(للبنطلٌى)
د -المهارات العامة

د.1.يستطيع اعذاد التصويواث الصناعيت للوالبس بأنٌاعيا
د2.يستطيع التعاهل هع أًراق العول للتصويواث الوختلفت.

هحتوى الوقرر syllbus

General Skills

النظرى
1التصوَن – أنواػح
-2أسس وػناصر التصوَن
-3هصادر تصوَن األزٍاء
-4الؼواهل الوؤثرج ػلي
التصوَن
-5هصون األزٍاء
-6خطواخ ػول هصون
األزٍاء
-7أختثار النصفي
-9-8شرح خطواخ ػول
هصون األزٍاء داخل الوصنغ
-10قسن التصوَن داخل
الوصنغ
-11ورقح الؼول داخل الوصنغ
-12أوراق ػول تصوَواخ
هختلفح
-13هراجؼح
-14أختثار

ػ
الؼولٌ
ػذدا لساػاخ
ال
4
-1رسن الوانَكاى
ساػح
4
-2رسن هانَكاى
ساػح
4
-3التلثَس
ساػح
4
-4التلثَس
ساػح
-5رسن التصوَن هسطخ(الثلوزج) 4
4
-6رسن تصوَواخ للثلوزج
ساػح
4
-7اختثار النصفي
ساػح
 -8رسن تصوَن الجونلح (صناػي) 4
4
 -9رسن تصوَواخ للجونلح
ساػح
 10رسن تصوَوالثنطلوى(صناػي) 4
ساػح
4
-11رسن تصوَواخ للثنطلوى
ساػح
4
-12تصوَن ورقح ػول
ساػح
ساػح
ساػح

-13هراجؼح
 -14اختثار

هحتوى الوقرر llbus
هحتوى

ػ
الؼولٌ
ػذدا لساػاخ
النظرى
لساػاخ
ػذدا
النظرى
ا
ساػحأنواػح -1رسن الوانَكاىساػح
 1التصوَن –
-1رسن ال4
1التصوَن – أىواعج
رسن هانَكاى ساػحالتصوَن
-2رسن ه4
وػناصر 2
-2أسس وػناصر التصوَن -2أسسساػح
التلثَس3
ساػح
األزٍاء
-3هصادر تصوَن األزٍاء -3هصادر
4
التلثَستصوَن 3
ساػح
التلثَس4
ساػح
ػلي
-4الؼواهل
4
التلثَسالوؤثرج 4
ساػح
-4الؼواهل الوؤثرج ػلي
5
التصوَن
رسن ال4هسطخ(الثلوزج)
-5رسن التصوَن
التصوَن
تص
ساػح
للثلوزج -6رسن 4
األزٍاء -6رسن تصوَواخ
-5هصونساػح
-5هصون األزٍاء
-7اختثار4
ػول 7
ساػح
-6خطواخ ػول هصون
هصون-اختثار النصفيساػح
-6خطواخ
رسن ت4
(صناػي)
 -8رسن تصوَن الجونلح
األزٍاء
-8
األزٍاء
للجونلح  -9رسن ت4
النصفي  -9رسن تصوَواخ
-7أختثارساػح
-7أختثار النصفي
ساػح
 10رسن4
ػولرسم
خطواخ 10
ساػح
ساػح
-9 -8شرح خطواخ ػول -9 -8شرح
ساػح
األزٍاء داخل الوصنغ
تصوَوالثنطلوى(صناػي) تصوَوالث4
هصون األزٍاء داخل الوصنغ هصون ساػح
التصوَن داخل
ساػحللثنطلوى-11رسن4
-11رسن تصوَواخ
-10قسنساػح
-10قسن التصوَن داخل
-12تصو
الوصنغ
-12تصوَن ورقح ػول
الوصنغ
ساػح
الؼول داخل
-11ورقح
ساػح
-11ورقح الؼول داخل
-13هراج
-13هراجؼح ساػح
الوصنغ ساػح
الوصنغ
تصوَواخاختثار
-12أوراق ػول تصوَواخ -12أوراق ػول -14
 -14اختث
هختلفح
هختلفح
-13هراجؼح
-13هراجؼح
-14أختثار
-14أختثار

 -4أسالَة التذرٍس والتؼلن .4أ.الوحاضرج
 Teaching and learningا ب الوناقشح
.4 methodsج.الثَاى الؼولي

 -5أسالَة التذرٍس والتؼلن للطالب روً
القذراخ الوحذودج
Teaching
and
Learning
methods for
.5ج.
disables

.5أ.استخذام ًسائل تعليويت ايضاحيت
.5ب.عول ابحاث

 -7تقََن الطالب

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة

Tools

......اختبار تحصيمى لقياس الجانب المعرفى
.....اختبار مهارى ..لقياس الجانب المهارى

ب -التوقيت

Time schedule

األسبوع ...السابع..........................

األسبوع ..الرابع عشر...........................

ج -توزيع الدرجات

نهاية الفصل الدراسي

22

منتصف الفصل الدراسي 12

د – نظام تحديد التقديراتGrading system

االمتحان العممي

02

أعمال فصمية

22

%

%

%
%

 -8قائوح الكتة الذراسَح والوراجغ :List of references
أ -مذكرات

Course notes

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books
ج -كتب مقترحة
Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ
Periodicals, web sites.. etc.

 -9االمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم
داتا شو

أسطوانات تعميمية

زيارات لممصانع

منسق المقرر(أستاذ المادة ) :د/عبد هللا عبد المنعم حسين
رئيس القسم:ا.د /نشأت نصر الرفاعي
التاريخ :الفصل الدراسي االول 2102/2102

