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 (21نموذج رقم )
 المنوفية جامعة: 
 االقتصاد المنزلى   كمية: 
  المالبس والنسيج    قسم : 

 
 توصيف مقرر دراسي

1229-1212العام الجامعي  -   
 بيانات المقرر -2

 اشغال فنية  اسم المقرر : C421 الرمز الكودى :
/ الرابعة  الفرقة / المستوى :
  الثاني

 عممى                عدد الوحدات الدراسية :  نظرى    مالبس ونسيج التخصص :

 
 ىدف المقرر : -1
 
 
 
 

 
 

لممجتمع  تطبيقيةالفنية ال االشغال يقدم خدمات  2-3 (2
 والمستيمكين فى مجاالت المالبس والنسيج

 فى مجال االشغال الفنية يتصل بفعالية مع االخرين  2-4 (1

0 4 
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 ل االشغال الفنيةفى مجا يستخدم االدوات والخامات  2-5 (3
 وفقا لمتكنولوجيا الحديثة فى مجال المالبس والنسيج

 
 

يطور منتجات المالبس والنسيج السواق خاصة  2-22 (4
لمقابمة التكمفة والجودة باستخدام االشغال الفنية  مستيدفة 

 فى الخامات واالداء والجمال
يطبق عمميات التصميم والتنفيذ وانتاج المالبس  2-21 (5

باستخدام االشغال  ت لتمبية احتياجات المستيمكينوالنسجيا
 الفنية

 
 
 

 
 المستيدف من تدريس المقرر: -3

                     
  المعمومات والمفاىيم: - أ
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 تم استخدام البنود
 

 ماىية المشغولة الفنية واليدوية . يذكر (2
مستحدثة لممشغولة الفنية واليدوية الجمالية العالقات ال يذكر (1

. 
القذذيم الجماليذذة لممشذذغوالت الفنيذذة والجماليذذة فذذي مجذذال  يذذذكر (3

 المالبس والنسيج .
يميز عالقة المالبس  والمكمذالت بذالمرثرات  1-2-22-2 (4

 .من خالل االشغال الفنية التاريخية الثقافية االقتصادية  
. يحذذذذذذذذذذذدد عالقذذذذذذذذذذذة المالبذذذذذذذذذذذس والمكمذذذذذذذذذذذالت   1-2-22-1 (5

 من خالل االشغال الفنية بالعوامل البيئية
 

 : الميارات الذىنية - ب
 تم استخدام البنود

 
 
 
 
 

القدرة الذىنية عمي طرح التصورات الجمالية لتكذوين  يحمل (2
 المشغوالت اليدوية والفنية.

عمذذي اسذذتخالص حمذذول ليذذر تقميديذذة القذذدرة الذىنيذذة  يحمذذل (1
مسذذذذتمدة مذذذذن الفنذذذذون التشذذذذكيمية فذذذذي الح ذذذذارات المختمفذذذذة 

 ة والفنية.لشكل المشغولة اليدوي
الذذربط بذذين الميذذارة اليدويذذة واالسذذتجابة الذىنيذذة فذذي  يخطذذط (3

 كيفية التشكيل المجسم لممشغوالت اليدوية والفنية
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 فى االشغال الفنية يخطط مشاريع البحوث 1-1-5 (4 
يخطذذذذذط لبيئذذذذذة تعميميذذذذذة منتجذذذذذة لتميذذذذذة المعذذذذذارف  1-1-6 (5

 الشغال الفنيةالمرتبط با المرتبطة بمجال المالبس والنسيج
يقذذذذذذذذذيم منتجذذذذذذذذذات النسذذذذذذذذذيج ومذذذذذذذذذدى مالءمتيذذذذذذذذذا  1-1-22 (6

 لالشغال الفنية لممالبس  لالستخدامات المتنوعة 
االفكذذذار واالسذذذاليب المتوافقذذذة لحمذذذول يذذذنظم  1-1-22-2 (7

 باستخدام االشغال الفنية التصميم فى مجال المالبس
 
 

 
الميارات المينية  -جذ

 : الخاصة بالمقرر
 
 
 
 

تطىٌع هكىناث الوشغوىتث الٍذوٌغت  فىالوهارة الٍذوٌت  ٌستخذم (1

 . والفنٍت فً ابتكار أزٌاء جذٌذة تساهن فً الرواج اتقتصادي

 
عناصذذذذذذر التصذذذذذذميم فذذذذذذى ابتكذذذذذذار منتجذذذذذذات يطبذذذذذذق  1-3-9-2 (1

 من خالل االشغال فنية ممبسية
 .  يطبق اسس التصميم فى ابتكار منتجات ممبسية1-3-9-1 (3

 من خالل االشغال فنية
يجذذذذذذذرب التقنيذذذذذذذات الوصذذذذذذذفية المرئيذذذذذذذة المتنوعذذذذذذذة  1-3-22-2 (4
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مذذن خذذذالل االشذذذغال  الحديثذذة لتحقيذذذق تصذذميم المو ذذذة والنسذذذيج
 فنية

ات الوصفية المرئية المتنوعة الحديثة يطبق التقني 1-3-22-1 (5
 من خالل االشغال الفنية لتحقيق تصميم المو ة والنسيج

 
 لالشذذذذغال الفنيذذذذة يذذذذتقن اختيذذذذار المكمذذذذالت المالئمذذذذة  1-3-25 .2

 لممالبس لتحقيق االناقة
 
 

 الميارات العامة : - د
 تم استخدام البنود

22-21 
 
 

 
خذالل  مذنيشارك فى رفذع الذوعى الممبسذى لالسذرة  6-2—1-4 .2

 االشغال الفنية
مذن خذالل  يشارك فى رفع الوعى الممبسى لممجتمذع 1-4-6-1 .1

 االشغال الفنية
. 
 

 )التمييد لمنيج األشغال الفنية وما يت منو( . األسبوع األول2 محتوى المقرر:  -4
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 )عرض بعض الصور التي تت من نماذج  . األسبوع الثاني1
 لمشروعات في األشغال الفنية (                              

 )طرح بعض التصورات لخامات مختمفة يمكن  .األسبوع الثالث3
 توظيفيا في عمل مشغوالت فنية ويدوية(                             

 )فرز بعض التصورات الفنية التي تت من  . األسبوع الرابع4
في األشغال  أفكار لممشروعات الفنية                            

 الفنية من 
 قبل الطمبة والطالبات (                             

 )استكمال فرز األفكار المختمفة لمطمبة  .األسبوع الخامس5
  والطالبات واختيار األف ل من الناحية                               
 الوظيفية الجمالية(                              

 )إلقاء ال وء عمي العدد واألدوات المستخدمة  .األسبوع السادس6
في تنفيذ المشاريع الفنية لألشغال الفنية                               

) 
 اختبار نصفي       السابع     .األسبوع7

                          
  )استكمال تنفيذ الوحدات الفنية باستخدام لرز .األسبوع الثامن8
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 التطريز اليدوي .                               
 )تقييم مرحمي كجزء من أعمال السنة لما تم  .األسبوع التاسع9

تنفيذه في المشاريع الفنية لمطمبة                              
 والطالبات( .

 األسبوع العاشر )استكمال تنفيذ المشروعات  .األسبوع العاشر22
الفنية في األشغال الفنية لمطمبة                              

 والطالبات(
 )استكمال تنفيذ المشروعات الفنية في  .األسبوع الحادي عشر22

األشغال الفنية لمطمبة                                        
 والطالبات( .

 استكمال تنفيذ المشروعات الفنية     .األسبوع الثاني عشر21
 )التقييم القبل نيائي لممشروعات الفنية         ع الثالث عشر.األسبو 23

في األشغال الفنية لمطمبة والطالبات                                
بداء   وا 

المالحظات عمي األعمال الفنية                                
 المختمفة(

 اختبار عممي     األسبوع الرابع عشر.24
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 ميم والتعممأساليب التع -5
 
 
 

  محا رات نظرية 
 العصف الذىني 
 بحوث وتقارير 
  العروض التقديمية 
 التعليم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج 

أساليب التعميم والتعمم  -
لمطالب ذوى القدرات 

 المحدودة
 
 
 

-   
 استراتيجيات التدريس العالجي

 استراتيجيات التدريس االيجابى الفعال
عاونيالتعميم الت  

الحقائب التعميمية -  
الفيديو التعميمي -  
التعلٍن عن بعذ والتعلن الوباشر والتعلن الوذهج-  
 

 تقويم الطذذذالب :   -7
 
 األساليب المستخدمة - أ
 
 

 صفية سنة اعمال -2
 نصفي اعمال سنة اختبار -1
 اختبار عممي -3
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 التقييم األول            اسبوعي  التوقيت - ب
األسبوع السابعالتقييم الثاني             

 التقييم الثالث           األسبوع الرابع عشر
  

 توزيع الدرجات -جذ
 

 درجة 72 نياية الفصل الدراسي اختبار تطبيقى 
 درجة 32منتصف الفصل الدراسي اعمال سنة  
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 1229 ع و ىيئة التدريس لممادة .-المذكرات الجامعية  مذكرات - أ

 
 1229ع و ىيئة التدريس لممادة . -المذكرات الجامعية  كتب ممزمة - ب

 
 ------------------------ كتب مقترحة -جذ
دوريات عممية أو  -د

 نشرات ... الخ
 

 . مجمة كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية
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 ه    سحر كمال فود.د / .مأ أستاذ المادة :
 رشدي عيدا.د / رئيس القسم العممي :        


