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 هدف المقرر : -1

 

 

 

 

 ثُهبَخ هذا انًمزر َكىٌ انطبنت لبدرا ػهً اٌ

نهًغزًغ وانًظزههكٍُ   االسَبء رصًُى َمذو خذيبد  1-2

 فً يغبالد انًالثض وانُظُظ

رجطخ ثزصًُى انًز َظزخذو االدواد وانخبيبد  1-5

وفمب نهزكُىنىعُب انؾذَضخ فً يغبل انًالثض  االسَبء

 وانُظُظ

َزفهى انًظئىنُبد انًهُُخ واالخاللُخ واالػزجبراد  1-8

1 1 
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 االسَبء ثزصًُى انًزرجطخ انضمبفُخ وانًغزًؼُخ

َطىر يُزغبد انًالثض وانُظُظ الطىاق خبصخ  1-11

الداء يظزهذفخ نًمبثهخ انزكهفخ وانغىدح فً انخبيبد وا

 االسَبء ثزصًُى انًزرجطخ وانغًبل

َطجك ػًهُبد انزصًُى وانزُفُذ واَزبط انًالثض  1-13

نزهجُخ اؽزُبعبد  االسَبء ثزصًُى انًزرجطخغُبد وانُظ

 انًظزههكٍُ
 

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم: - أ
 

 

 

 

 

 

 

 

  -ثُهبَخ دراطخ انًمزر َكىٌ انطبنت لبدرا ػهٍ أٌ:

 

ركُىنىعُب رصًُى االسَبء ثبطزخذاو يفهىو  َزؼزف ػهٍ (1

واَىاع انجزايظ ًؾبكبح انواهًُزهب فً  ورطىرهب  انؾبطت

 االطبطُخ وانجذَهخ

أهًُخ انجزايظ فٍ سخزفخ انًالثض يٍ )غجبػخ،   َشزػ (3

 رطزَش، نُشر(

ػهً انًالثض واأللًشخ  انززكُت االطزجذانٍ ألعشاءَىظؼ  (2

ادواد بطزخذاو ث .ؾبطت كبعزاء َظبػذ ػهً االثزكبران

 وانًغًىػبد انهىَُخنهًكىَبد  انجُبء 

َؼذد وطبئم انؼزض االنكززوَُخ نهزىاصم وانؼزض  (2

 وانزظىَك.

 

 ثزصًُى انًزرجطخ انؼهًُخ انًصطهؾبد  َذكز 3-1-3-1 (5

 رطجُمبد واطبطُبد وانُظُظ انًالثض ثزخصص  االسَبء

 انؾبطىة

 

 انًزرجطخ  انزكُىنىعُخ انًصطهؾبد َىظؼ3-1-3-3 (6
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 واطبطُبد وانُظُظ انًالثض ثزخصص االسَبء ثزصًُى

 انؾبطىة رطجُمبد

 

 نًؤصزادثب وانًكًالد  انًالثض ػاللخ ًَُش 3-1-11-1 (7

 االسَبء ثزصًُى انًزرجطخ االلزصبدَخ انضمبفُخ انزبرَخُخ

 

 ثبنؼىايم  وانًكًالد انًالثض ػاللخ َؾذد.  3-1-11-3 (8

 االسَبء ثزصًُى انًزرجطخانجُئُخ

 

 رصًُى فً انًظزخذيخ انزصًُى ػُبصز َزفهى. 3-1-13-1 (9

 االسَبء

 

 فً انًظزخذيخ انزصًُى اطض َطجك -3-1-13-3 (11

 .االسَبء رصًُى

 المهارات الذهنية : - ب
 

 

 

 -ثُهبَخ دراطخ انًمزر َكىٌ انطبنت لبدرا ػهٍ أٌ:

 

نهًىظخ وانًؼزوظخ ػهً  االفكبر انزصًًُُخ َؾهم  (1

) انفكزح، فٍ عذول انكززوٍَ شجكبد انزىاصم االعزًبػٍ 

 انًىدَم، انهىٌ، انخبيبد، انًكًالد، اطهىة انزُفُذ(

انجزايظ وفك زصًُى نهًظبؽبد انخطىغ وانؽزكخ  َخطػ (3

 .انًظزخذيخ

 . نزصًُىثىظؼهب داخم ا خانمًبع انًُبطجَىػُخ  َصُف (2

 ض انزصًًُبد ػهً انؼًالءاؼزاطز ًَُشفٍ (4

 

 نؾهىل انًزىافمخ واالطبنُت االفكبرَُظى  3-3-11-1 (5

 االسَبء ثزصًُى انًزرجطخ انًالثض يغبل فً انزصًُى

 

 انًىظخ فً انًظزمجهُخ ثبالرغبهبد َزُجب 3-3-13-1 (6

 االسَبء ثزصًُى انًزرجطخ

 

 



 

 

 انمىيُخ نعًبٌ عىدح انزؼهُى واالػزًبدانهُئخ 

      

 ا

 
 وحدة ضمان الجودة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
انًزاعؼخ وانزصؾُؼ ثًؼزفخ يذَز وؽذح ظًبٌ انغىدحرًذ   

396 

 

ات المهنية الخاصة المهار -جـ

 بالمقرر :

 

 

 

 

 ثُهبَخ دراطخ انًمزر َكىٌ انطبنت لبدرا ػهٍ أٌ:

 

 

 

 ثزصًُى انًزرجطخ وانًؼبرف انخجزاد َطجك 3-2-2-1 (1

 وانُظُظ انًالثض يغبل فً االسَبء

 

 ثزصًُى انًزرجطخ االطبطُخ انًهبراد َطجك 3-2-2-3 (3

 ضمي وانُظُظ انًالثض يغبل فً االسَبء

 

 -انزخطُػ فٍ انؾبطت ػهً انزطى ادواد َظزخذو 

  واإلظبفخ وانًظؼ

 االفززاظُخ ثبألثؼبد االثؼبد صُبئُخ انًالثض َزطى 

 انزصًُى يظبؽبد رهىٍَ فٍ انهىٌ اداح َظزخذو 

 .انًخزهفخ ثبنذرعبد

 ٍانًخزهفخ انجصزَخ انزأصُزاد رطجُك يٍ َزًك 

 نزفغ ثبنجزايظ وانًهؾمخ انخبيبد شكم فٍ نهزغُُز

 .نهزصًُى انغًبنُخ انمًُخ

 ٍػًم يغ ورهجُظه انًبَُكبٌ اطزؼزاض يٍ َزًك 

 .االثؼبد صالصُخ انظهُخ انزأصُزاد ثؼط

 رطىو او رطزَش يٍ انشخبرف ثؼط َعجػ 

 انزصًُى ػهً انًُبطت ثبنمُبص ووظؼهب غجبػُخ

 .نهطجُؼٍ انًؾبكٍ وثبنزأصُز

 انزصًًُبد الطزؼزاض انكززوَُخ صفؾخ َصًى 
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 .اطزؼذادا   وثُبَبره

 

 

 االسَبء ثزصًُى انًزرجطخ انزصًُى ػُبصز َطجك 3-2-9-1 (2

 يهجظُخ يُزغبد اثزكبر فً

 

 االسَبء ثزصًُى انًزرجطخ انزصًُى اطض َطجك.  3-2-9-3 (2

 يهجظُخ يُزغبد اثزكبر فً

 

 انًزُىػخ انًزئُخ انىصفُخ انزمُُبد َغزة 3-2-11-1 (5

 انًىظخ رصًُى نزؾمُكاالسَبء ثزصًُى انًزرجطخ انؾذَضخ

 وانُظُظ

 

 انًزُىػخ انًزئُخ انىصفُخ انزمُُبد َطجك 3-2-11-3 (6

 انًىظخ رصًُى نزؾمُك االسَبء ثزصًُى انًزرجطخ انؾذَضخ

 وانُظُظ

 

 ثزايظ ثًظبػذح انزصًُى ثكفبءح َظزخذو  3-2-11-1 (7

 CAD  -CAM وانُظُظ انًالثض فً انكىيُُىرز

 

 

 

 
 المهارات العامة : - د
 

 

 

 ثزصًُى انؼبيهٍُ َظبهى فً رؾفُش ولُبدح 3-2-1 (1

 بءاالسَ

 

 انًزرجطخ انفُُخ انًشكالد ؽم فً َظبهى  3-2-2 (3

 انًالثض نصُبػخ االسَبء ثزصًُى
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 ثزصًُى انًزرجطخ انؼهًٍ انزطىر َزبثغ 3-2-5-1 (2

 وانُظُظ انًالثض يغبل فً االسَبء

 انًزرجطخ انزكُىنىعً انزطىر َزبثغ 3-2-5-3 (2

 وانُظُظ انًالثض يغبل فً االسَبء ثزصًُى
 

 
 محتوى المقرر:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األطجىع األول:

+  ركُىنىعُب رصًُى انًالثض واصزهب ػهً شكم انًىظخيفهىو 

فٍ  انصُبػُخ رؾهُم انغبَت انفٍُ وانزصًًٍُ نجؼط انًىدَالد

  صىرح عذاول ػهً اؽذ ثزايظ انؾبطت

 األطجىع انضبٍَ: 

+  انزطىر انزكُىنىعٍ فٍ يغبل رصًُى انًالثض وانًُظىعبد 

اطزؼزاض ثؼط ثزايظ انزطى ورىظُؼ كُفُخ اطزخذاو االدواد 

 انًزفمخ

 :انضبنشاألطجىع 

رطى +  يىاصفبد يصًى انًالثض انًظزخذو نجزايظ انؾبطت

 انًالثض انًظطؾخ )أ(

 :انزاثغاألطجىع 

رطى انًالثض + اهًُخ انًكزجخ االنكززوَُخ ألعشاء انًالثض واأللًشخ

 انًظطؾخ)ة(

 :انخبيضاألطجىع 

 رؾهُم انهىٌ يٍ انًصبدر وانؼًهُخ االثزكبرَخ  بطت االنٍانؾ +

 انًخزهفخ 

 :انظبدصاألطجىع 

صُبغخ انزهجُض ػهً انًبَُكبٌ + ػًم انًغًىػبد انهىَُخ 

 وارغبهبد انًىظخ

 :انظبثغاألطجىع 
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ثزايظ انزصًُى صُبَخ االثؼبد وصالصُخ االثؼبد + رطى انًكًالد 

 ورأصُزارهب انًخزهفخ

 :يٍانضباألطجىع 

 ايزؾبٌ َظزٌ + ايزؾبٌ رطجُمٍ ) اػًبل طُخ (

 :انزبطغاألطجىع 

ثزايظ انزصًُى انشخزفٍ فٍ انصُبػخ )رطزَش، غجبػخ، نُشر( + 

 اػذاد انغذاول انزىصُفُخ وانزشغُهُخ نهزصبيُى انشخزفُخ

 :انؼبشزاألطجىع 

ادارح انزصًُى فٍ انصُبػخ + اػذاد انغذاول انزىصُفُخ وانزشغُهُخ 

 ى ويهؾمبرهبنهزصبيُ

 :انؾبدٌ ػشزاألطجىع 

ركُىنىعُب االرصبالد وأهًُزهب فٍ ػزض ورظىَك انزصًًُبد + 

 رصًُى انصفؾبد انزظىَمُخ ثبنجزايظ انًزبؽخ

 :انضبٍَ ػشزاألطجىع 

 انًشزوع

 :انضبنش ػشزاألطجىع 

 يزبثؼخ انًشزوع 

 :انزاثغ ػشزاألطجىع 

 انًشزوع وااليزؾبٌ انزطجُمٍ رمُُى

 التعليم والتعلمأساليب  -5

 

 

 يؾبظزاد َظزَخ  -

 يؾبظزاد رطجُمُخ -

 سَبراد يُذاَُخ  -

 ثؾىس ورمبرَز -

  انًُبلشخ وانؾىار -
 انجُبٌ انؼًهٍ -

 التعليم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج
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أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 

 انؾمبئت انزؼهًُُخ-

 ض انًجبشزاطبنُت انزذرَ

 اطبنُت انزذرَض انؼالعً

 اطبنُت انزذرَض انالَغبثً انفؼبل

 فُذَى رؼهًٍُ

 سَبراد يُذاَُخ  -

 انزؼهُى انزؼبوٍَ -

 انًُبلشخ وانؾىار -

 التعليم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج-

 

 تقويم الطـــالب :   -7

 األساليب المستخدمة - أ
 

 

 انظُخ أػًبل   -1

 طجُمًايزؾبٌ ر -3

  ايزؾبٌ َهبَخ انؼبو انُظزٌ -2

 التوقيت - ب
 

 

 األطجىع انضبيٍانزمُى األول            

 اطجىػٍانزمُى انضبٍَ           

 ػشز انزاثغانزمُى انضبنش           األطجىع 

 توزيع الدرجات -جـ

 

 

أيزؾبٌ  ،  درعخ51ايزؾبٌ رطجُمٍ  ،درعخ 21 أػًبل انظُخ -

 درعخ31رؾزَزٌ  

 درعخ111ًىعانًغ -
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 ا
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 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 مذكرات - أ
 

_____________ 

 

 كتب ملزمة - ب
 

رصًُى االسَبء االطض انؼهًُخ وانفُُخ،انكزبة اَهبة فبظم اثىيىطً، .1

  3116انؾذَش

اَهبة فبظم، رصًُى انًالثض خطىح ثخطىح ػهً انؾبطت،  .3

 3116انشهزاء،انزَبض 

 كتب مقترحة -جـ

 

1. Mary G. Wolfe, the world fashion merchandising, 

willcox company, inc, U.S.A, 1998 

دوريات علمية أو  -د

 نشرات ... الخ
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