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 (21نمىذج رقم )                  

 

 عبيؼخ: عبيؼخ انًُٕفٛخ

 : كهٛخ األلزظبد انًُضنٗ   كهٛخ 

 انًالثظ ٔانُغٛظ لغى : 

 

 مقرر دراسي تىصيف
 

 ثٛبَبد انًمشس -1

  خانفشلخ / انًغزٕٖ : دثهٕي االد ٔيبكُٛبد يزمذو :اعى انًمشس CP114انشيض انكٕدٖ : 

 ػذد انٕحذاد انذساعٛخ :  َظشٖ                 ػًهٗ          انزخظض : يالثظ َٔغٛظ 

 

 

 ْذف انًمشس : -2

 

 

 

 انطبنت لبدسا ػهٙ : ٌُٓبٚخ انًمشس ٚكٕث

رحذٚذ ٔرطجٛك انًؼبسف انًزخظظخ  انزٙ اكزغجٓب يٍ يًبسعزّ انًُٓٛخ فٙ  -1

 . االد ٔ انًبكُٛبديغبل 

نهزطٕساد انزكُٕنٕعٛخ  ٔػغ انخطؾ ٔ انجشايظ انًُبعجخ نحم انًشكالد ٔفمب -2

 انحذٚضخ . 

االنزضاو ثزطجٛك انُظى ٔ انزششٚؼبد ٔ انحفبظ ػهٙ انجٛئخ فٙ طُبػخ انًالثظ  -3

انغبْضح يٍ خالل االعزغالل االيضم نهًٕاسد انًزبحخ يغ انزظشف ثُضاْخ ٔ 

 يظذالٛخ .

رهجٛخ احزٛبعبد عٕق انؼًم ٔرًُٛخ انًغزًغ يٍ خالل انزؼهى انًغزًش ٔرطٕٚش  -4

 د.انزا

رغًٛغ ٔاعزخالص انًؼهٕيبد ٔرطجٛك انًُٓظ انؼهًٙ فٙ كزبثخ االٔساق انجحضٛخ  -5

 فٙ يغبل اَزبط ٔرظُٛغ انًالثظ .

1 1 
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 انًغزٓذف يٍ رذسٚظ انًمشس: -3

                   

 انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى: - أ

 

 

 

 

 

 

 انطبنت لبدسا ػهٙ اٌ : ٌثُٓبٚخ انًمشس ٚكٕ

خطٕؽ د انًزؼهمخ ثًغبال انًزخظظخ سفٔانًؼب انُظشٚبد األعبعٛخ ٚزكش1-أ

 اَزبط ٔرظُٛغ انًالثظ  يبكُٛبداالَزبط ٔ

 ٚحذد إَاع اٜالد ٔ انًبكُٛبد انًغزخذيخ فٙ رظُٛغ انًالثظ انغبْضح 2-أ

انًؼبٚٛش األخاللٛخ ٔ انمٕاػذ انمبََٕٛخ نهًًبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل اَزبط   ٚؼشف  3-أ

 ٔرظُٛغ انًالثظ  

بئم انغاليخ انظحٛخ ٔ انًُٓٛخ انًزجؼخ فٙ يظبَغ انًالثظ ؽشق ٔٔع ٚزكش 4-أ

 انغبْضح .

 انًٓبساد انزُْٛخ : - ة

 

 انطبنت لبدسا ػهٙ اٌ : ٌثُٓبٚخ انًمشس ٚكٕ

 . االصيخ نؼًهٛخ اَزبط انًالثظ انغبْضح االالد ٔ انًبكُٛبد إَٔاع ٚمزشػ   -1 -ة

 نطجٛؼخ انًُزظ.ٔفمب انًبكُٛبد رشرٛت  ٚمزشػ 2-ة 

 مٛى يخبؽش يًبسعخ انًُٓخ فٙ يغبل رظُٛغ ٔطُبػخ انًالثظ انغبْضحٚ -3ة 

 حل في ويوظفها بالتخصص الخاصة العلمية والبحوث الدراسات نتائج يحلل -4-ة

  الجاهزة المالبس انتاج  مشكالت

انًؼهٕيبد انًزحظم ػهٛٓب يٍ رظُٛغ ٔاَزبط انًالثظ ٔٚمزشػ  ٚفغش ٔٚحهم  -5-ة

 انحهٕل انًُبعجخ .

انًٓبساد انًُٓٛخ انخبطخ  -عـ

 ثبنًمشس :

 

 

 انطبنت لبدسا ػهٙ اٌ : ٌثُٓبٚخ انًمشس ٚكٕ

رظُٛغ  فٙ انًُبعجخ انمشاساد ارخبر فٙ رغبػذ انزٙ انفُٛخ انزمبسٚش ٚغٓض -1-ط

 انًالثظ انغبْضح 

 ضح ـظ انغبْـانًٓبساد انًُٓٛخ األعبعٛخ ٔانحذٚضخ فٙ يغبل رظُٛغ انًالث ٚزمٍ -2-ط

 .فٙ اَزبط انًالثظ انغبْضح انزمُٛبد انحذٚضخ فٙ ٔاٜالد ٔانًبكُٛبد ذوٚغزخ -3-ط 
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 انًٓبساد انؼبيخ : - د

 

 انطبنت لبدسا ػهٙ اٌ : ٌثُٓبٚخ انًمشس ٚكٕ

حهمبد  -ٚزذسة ػهٗ انزٕاطم انفؼبل ثإَٔاػّ انًخزهفّ ) حؼٕس َذٔاد  -1-د

انؼًالء   َمبشٛخ( ٔ ثشكم فؼبل ٔيغ َٕػٛبد يزجبُّٚ يٍ انفئبد) نمبءاد يغ

 ٔاطحبة انًظبَغ ٔرغبس انًالثظ انغبْضح ٔانًٕصػٍٛ( .

 –لٕاػذ انجٛبَبد  –انشعبئم  –ٚغزخذو يظبدس انًؼشفخ انًخزهفخ )انذٔسٚبد   2-د

انكزت .....( نهحظٕل ػهٙ انًؼهٕيبد ٔانًؼبسف انزٗ رخذو يغبل  –انًغالد 

 رظُٛغ انًالثظ انغبْضح.

غ يٍ يغزٕٖ األداء فٗ يغبل رظُٛغ ػًٍ  فشٚك ػًم ثًب ٚشف ٚؼًم -3-د

 انًالثظ انغبْضح .

 ٚذٚش انٕلذ ثكفبءح فٙ اصُبء انزغبسة انؼًهٛخ ٔانحهمبد انُمبشٛخ   -4-د

رارّ أكبدًٚٛبً ٔ يُٓٛبً ٔ ٚحذٚذ احزٛبعبرّ انزؼهًّٛٛ انشخظٛخ  نًٕاكجّ  ٚمٛى -5 -د

 انزطٕساد انؼهًّٛ فٗ يغبل رظُٛغ انًالثظ انغبْضح.
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 انًمشس:يحزٕٖ  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظري اإلسبىع
ػدد 

 السبػبث
 ػملً

ػدد 

 السبػبث

1 

 

إعزجٛبٌ لجهٗ نهًؼهٕيبد انغبثمخ+ 

دساعخ األعظ انؼهًٛخ ٔانفُٛخ 

 ٜالد فشد األلًشخ

دساعخ انًمظبد  2

انظُبػٛخ يٍ حٛش 

 االعزخذاو

2 

دساعخ األعظ انؼهًٛخ ٔانفُٛخ  2
نهًمظبد انكٓشثٛخ ثإَٔاػٓب 

 ٔكٛفٛخ رشغٛهٓب ٔطٛبَزٓب

ػًم فششخ ٔرذسٚت  2

انطهجخ ثظٕسح عًبػٛخ 

ػهٙ انؼٕٛة انُبرغخ يٍ 

ػًم انفشػ +ػًم 

 انٕطالد

2 

دساعخ رظُٛفبد انًبكُٛبد  3

انظُبػٛخ ٔثؼغ انًبكُٛبد 
انغشٚؼخ نهحٛبكخ+ األٔفش+ 

 انؼشأٖ

2 
بد اعبعٛخ ػهٙ ػًم ػُٛ

 انًُزظ انظُبػٙ انًزبػ

2 

دساعخ نًبكُٛبد شك انغٛت  4

ٔيبكُٛبد انهفك يغ انزؼشف ػهٗ 
انزكُٕنٕعٛب انحذٚضخ ثٓب+ دساعخ 

 إَٔع اإلثش ٔرظُٛفٓب رجؼب نؼًهٓب

انزذسٚت ػهٙ يبكُٛبد  2

انؼشأ٘ ٔ االصساس ٔ 

نؼًٓب ٔ ػًم ػُٛبد 

 ػهٛٓب ٔطٛبَزٓب

2 

عجك إخزجبس رحشٚشٖ نًال  5
 دساعزّ + ركًهخ نزظُٛفبد اإلثش

دساعخ يبكُٛخ االٔسنٛخ ٔ  2

رشغٛهٓب ٔطٛبَزٓب ٔػًم 

 ػُٛبد ػهٛٓب

2 

دساعخ ثؼغ انًبكُٛبد  6

انزٗ رظٓش حذٚضب  انًزخظظخ

ٔيذٖ رطٕٚشْب يضم يبكُٛبد 
ػًم انكٕنخ ٔرشكٛت انغٛت 

ٔيبكُٛخ ػًم انجُظ ٔانكغشاد 

ٔغٛشْب يٍ انًبكُٛبد انزٗ رظٓش 
 فٙ ْزا انًغبلعُٕٚب 

2 
اخزجبس ػًهٙ ػهٙ 

انًبكُٛبد ٔ انًمظبد 

 انزٙ رى دساعزٓب

2 

7 

ثؼغ األدٔاد انًغبػذح يضم 

يبكُٛخ نظك انفبصنٍٛ ٔآالد 
 انزشلٛى ٔانفالدس

رطجٛمبد ػًهٛخ العضاء  2

يٍ لطغ يهجغٛخ )انًشداد 

 االعبٔس( –

2 

8 

 –) أعغٓب  دساعخ أدٔاد انكٗ

 طٛبَزٓب( -رخظظٓب -ػًهٓب
رطجٛمبد ػًهٛخ العضاء  2

 يٍ لطغ يهجغٛخ )انغٕٛة(

2 

9 

انزؼشف ػهٗ خطٕؽ اإلَزبط 

 انًخزهفخ ٔإَٔاػٓب ٔانغشع يُٓب
رطجٛمبد ػًهٛخ العضاء  2

يٍ لطغ يهجغٛخ )االكٕال 

 ٔ انمالثبد(

2 

01 

دساعخ نًبكُٛبد فحض انًُزظ 
انُٓبئٗ ٔانًبكُٛبد انًغبػذح فٙ 

 انزؼجئخ ٔانزغهٛف

شرٛت دساعخ كٛفٛخ ر 2

خطٕؽ االَزبط ثبشكبل 

يخزهفخ رجؼب نُٕػٛخ انًُزظ 

2 
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ٔانكًٛخ انًطهٕثخ كبَزبط 

ٕٚيٙ فٙ طٕسح ػًهٛخ 

 )ٚمٕو االعزبر ثزنك ثُفغّ(

00 

دساعخ نًبكُٛبد انزطشٚض اٜنٗ 

ثإَٔاػٓب انًخزهفخ ٔانغشص+ 

 انخٕٛؽ انًغزخذيخ يؼٓب

رذسٚت انطهجخ ػهٙ ػًم  2

خطٕؽ اَزبط ثبَفغٓى 

يجغطخ ثذاخم الَزبط لطغ 

انكهٛخ )ٚمٕو انطهجّ ثٓزا 

 انؼًم(

2 

02 

سص ػذد يٍ خطٕؽ دساعخ  
( نؼذد يٍ lay outاإلَزبط )

انزظًًٛبد رجؼب العظ اَزبعٛخ 

 كم يبكُٛخ

رطجٛمبد ػًهٛخ ػهٙ فشد  2

انمًبػ ٔلظخ ٔرحؼٛشِ 

كًشحهخ فٙ االَزبط حزٙ 

انزُفٛز ٔ انزشطٛت ٔرنك 

 فٙ طٕسح يغًٕػبد

2 

03 
( LAYOUTاعزكًبل )

 نًُزغبد يخزهفخ
 2 اخزجبس رحظٛهٙ ػًهٙ 2

 

 أسبليت التؼليم والتؼلم -5

 

 يحبػشاد َظشٚخ -1

 يُبلشخ ٔػظف رُْٙ  -2

 ثحٕس ٔرمبسٚش  -3

 انزؼهى انزارٙ -4

تؼلم أسبليت التؼليم وال -6

 للطالة ذوي القدراث المحدود

 اعزخذاو ٔعبئم رؼهًٛٛخ اٚؼبحٛخ -1

 ػًم اثحبس -2

 :   تقىيم الطـــالة -7
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 اخزجبس رحظٛهٗ                     نمٛبط انغبَت انًؼشفٗ - األعبنٛت انًغزخذيخ - أ

 اخزجبس يٓبسٖ                     نمٛبط انغبَت انًٓبسٖ  -

 انزٕلٛذ - ة

 

 األعجٕع انغبثغ -

 األعجٕع انشاثغ ػشش -

 رٕصٚغ انذسعبد -عـ

 

 

 

 % 22َٓبٚخ انفظم انذساعٙ                  -

 % 12ُزظف انفظم انذساعٙ             ي -

 %  52االيزحبٌ انؼًهٙ                        -

 %  22أػًبل فظهٛخ                            -

 قبئمت الكتت الدراسيت والمراجغ : -8

 

 يزكشاد - أ

 

 انًزكشاد انزٙ ٚؼذْب االعبرزح انزٍٚ ٚمٕيٌٕ ثزذسٚظ انًبدح فٙ انمغى -

 

 

 كزت يهضيخ - ة

 

 

 كزت يمزشحخ -ـع

 

األثحبس ٔ انشعبئم ٔ انًشاعغ انؼهًٛخ ثًكزجبد انكهٛبد انًزخظظخ ) كهٛبد 

 األلزظبد انًُضنٙ ٔ كهٛخ انفٌُٕ انزطجٛمٛخ (

 

 دٔسٚبد ػهًٛخ أٔ َششاد ... انخ -د

 

 

 

 اعيا.د/ نشأت نصر الرف رئيس مجلس القسم الؼلمً :                    احمد رمزي.د/ أستبذ المبدة :

 د /شًٛبء يظطفٙ      

 

             

                   
 

 

 


