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 نموذج توصٌف مقرر دراسً
 البرنامج الذي ٌتبعه المقرر: الجودة واالعتماد
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 معلومات أساسٌة: - أ
اسم المقرر: تصمٌم أزٌاء متقدم         الرمز الكودي:               الفرقة :  الثانٌة 

 ماجستٌر
 اإلجمالً  4عملً            4نظري        1عدد الساعات الدراسٌة:   

 معلومات متخصصة: - ب
 األهداف العامة للمقرر: -2

 ل وعرض أنواع المالبس المختلفة رفع ك فاءة الخرٌج فً تصمٌم وتحٌل
 .فً مجال الصناعة ومكمالتها فً إطار التقنٌات العلمٌة والعملٌة المتاحة

 
 المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة من تدرٌس المقرر: -1

 األهداف المعرفٌة:

   .أن ٌناقش فكرة التصمٌم لإلنتاج فً إطار المفهوم المعاصر للتصمٌم 

 ن ٌشٌر إلى السمات العامة والخاصة لمصمم المالبس المعاصرأ. 

  ًالمالبس (.أن ٌحدد قواعد البناء من عناصر وأسس للعمل الفن ( 

 .أن ٌعدد أنواع التصمٌم مع ذكر القواعد الخاصة بكل نوع 

 .أن ٌسترشد بالقٌاسات المعٌارٌة فً عمل التصمٌمات المسطحة 

 كذلك األقمشة والمكمالت المناسبة لها. أن ٌذكر مسمٌات المالبس وأجزائها 

  توضٌح أهمٌتها فً الصباغة والطباعة والتطرٌز.وأن ٌحدد األلوان وأنواعها 

 .أن ٌوضح معنً الموضة  والعوامل المإثر علٌها 

 .ٌات واالنترنت فً مجال تصمٌم المالبس  أن ٌوضح أهمٌة البرمج

 المهارات الذهنٌة:
 ٌم  كمنتج تنفٌذيأن ٌحلل العمل الفنً أو التصم 

  أن ٌتخٌل حركة خطوط ومساحات التصمٌم كذلك نوعٌة القماش المناسب
 له ،بناء على القٌاسات الجسمٌة المتاحة.

  أن ٌدرك قوة اللون وعالقته بالتؤثٌر السطحً للخامة من حٌث أماكن
 تواجده على التصمٌم سواء كان اللون مصبوغ أو مطبوع أو مطرز.

 األهداف المهارٌة:
 كفكر ابتكاري على المانٌكان التصمٌم المراد إنتاجه ٌرسمٌستطٌع  أن. 

  التصمٌم المسطح باألبعاد القٌاسٌة. )ٌدوٌا وعلى الحاسب اآللً( ٌرسمأن 



 المختلفة لتوزٌعها  والسطوح أن ٌتدرب على خلط األلوان وعمل التؤثٌرات
 على التصمٌم )ٌدوٌا وعلى الحاسب اآللً(

  قمشة. )ٌدوٌا وعلى الحاسب اآللً(األٌصمم نقوش ورسوم أن 

  أن ٌبتكر بعض التصمٌمات للمراحل العمرٌة المختلفة واستعراض بٌاناتها
 وتجهٌزها للعرض النهائً. )ٌدوٌا وعلى الحاسب اآللً(

 

 المهارات العامة:
"أن ٌكون قادر على تصمٌم ملبسً قابل للتنفٌذ فً ضوء األدوات التكنولوجٌة  

 لبات سوق العمل".المتاحة،وتبعا لمتط

 Syllabusمحتوي المقرر     -3
 الساعات الموضوعات النظرٌة األسبوع
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 اختبار شفوي أولً لتحدٌد مستوى فهم الدارسٌن
 مفهوم التصمٌم عامة وتصمٌم المالبس خاصة

 السمات العامة والقدرات الخاصة للمصمم
 ل الفنً أالبتكاري أنواع التصمٌم وبناء العم

 مسمٌات المالبس وأجزائها 
 الخامات واألقمشة المناسبة لصناعة المالبس

 مناقشة بعض التراجم لمصطلحات التصمٌم الفنٌة
 اللون وعالقته بمساحات وحدود الطباعة والتطرٌز

 الموضة والعوامل المإثرة على اختٌار المالبس
 ءتقنٌات الحاسب اآللً فً مجال تصمٌم األزٌا
ب العرض المختلفة لتصمٌمات المالبس  أساٌل

 استعراض بعض الدراسات السابقة فً مجال التصمٌم
 مناقشة بحوث التصمٌم

 االمتحان النهائً
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 ساعات 3

 ساعة 19 اإلجمالً 

 الساعات عات العملٌةالموضو األسبوع

2 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
9 

20 
22 
21 
23 
24 

 رسم المانٌكان وتلبٌسه فً عمل فنً مبتكر
 تخطٌط التصمٌم المسطح باألبعاد القٌاسٌة

 األلوان والتؤثٌرات المختلفة
 استخدام الحاسب اآللً فً رسم التصمٌم المسطح

 تابع استخدام الحاسب فً معالجة التصمٌم
 المناسبة وتوزٌعها على التصمٌماختٌار األلوان 

 التؤثٌرات المختلفة لسطوح الخامات واألقمشة
 اختبار أعمال السنة

 ابتكار بعض التصمٌمات المختلفة لإلنتاج الصناعً
 استعراض التصمٌم وبٌاناته للعرض النهائً

 شرح المشروع
 متابعة المشروع 

 تقوٌم المشروع
ٌقً  االمتحان التطب

 ساعات 4
 ساعات 4
 عاتسا 4
 ساعات 4
 ساعات 4
 ساعات 4
 ساعات 4
 ساعات 4
 ساعات 4
 ساعات 4
 ساعات 4
 ساعات 4
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 ساعات 4

 ساعة 56 اإلجمالً 



ب التدرٌس والتعلم    -4  Teaching and Learning Methodsأساٌل
 المحاضرة -أ 
 الحوار والمناقشة -ب 
 بحوث وتراجم ومناقشتها -ج 
 الحاسوبالبٌان العملً عن طرٌق  -د 
 االسطوانات التعلٌمٌة -ه 

 Student Assessment تقٌٌم الطالب  -5
ب المستخدمة: -أ   األساٌل

 اختبار شفوي أولً لقٌاس المعلومات التراكمٌة عن السنوات الماضٌة 

 اختبار شفوي لقٌاس القدرات التعبٌرٌة والفهم عند الطالب 

 اختبار )نظر ي وعملً( ثانوي لقٌاس االستٌعاب 

 ار تحصٌلً نهائً لقٌاس قدرات الطالب المعرفٌة و المهارٌة.اختب 

 Scheduleالتوقٌت  - ب

  األولاألسبوع 

 األسبوع الثامن 

 األسبوع الثانً عشر 

 األسبوع الرابع عشر 

 
 توزٌع الدرجات -ج

            ً10نهاٌة الفصل الدراس% 

         ً20منتصف الفصل الدراس% 

                   20  االمتحان الشفوي% 

                      ً50االمتحان العمل% 

                               20أعمال السنة% 

 نظام تحدٌد الدرجات والتقدٌرات      -د   

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول

إلى  90من  %29إلى  20من  %79إلى  70من  %69إلى  60من 
200% 

 List of Referencesقائمة الكتب الدراسٌة والمراجع  -6

  الكتب والمإلفاتRequired Books 

  كتب مقترحة من المكتبةRecommended Book 

 دورٌات علمٌة  Periodicals 

 مواقع انتر نت  Web sites 

 اإلمكانٌات المطلوبة للتدرٌس والتعلم -7
 قاعة لتدرٌس التصمٌم 

  معامل مجهزة بآالت عرض داتاشوData Show  لعرض الدروس والتصمٌمات

 .ملٌةالع

 . معامل مجهزة بؤجهزة الحاسب اآللً وعلٌها برمج تخدم مجال التصمٌم 
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