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

 توصيف مقرر دراسي
1212/1229العام الجامعي  -  

 بيانات المقرر -2
تصميم أألزياء  اسم المقرر : C423 الرمز الكودى :

   والتطبيقات التشكيمية )ب(                       
 / الثاني :  الرابعةالفرقة 

 عممى                         عدد الوحدات الدراسية :  نظرى  مالبس ونسيج التخصص :

 
 
 ىدف المقرر : -1
 
 
 
 

  
يدير الموارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد  واالسر  2-2

ممالبس ل االزياء والتطبيقات التشكيمية تصميم المرتبطة بتخصص
 (2المانيكان )عمى  والنسيج 

1 4 
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لممجتمع  التصميم والتشكيل عمى المانيكان يقدم خدمات  2-3

 (1)والمستيمكين فى مجاالت المالبس والنسيج
عند تطبيق التصميم و التشكيل  يتصل بفعالية مع االخرين  2-4

 (3عمى المانيكان )
يستخدم االدوات والخامات وفقا لمتكنولوجيا الحديثة فى   2-5

 (4عمى المانيكان ) المالبس والنسيجل تشكي مجال 
 (5لمتشكيل عمى المانيكان) يقود ويعمل فى فريق  2-6
 
يطور منتجات المالبس والنسيج السواق خاصة مستيدفة  2-22

باستخدام  لمقابمة التكمفة والجودة فى الخامات واالداء والجمال
 (6التشكيل عمى المانيكان)

فيذ وانتاج المالبس يطبق عمميات التصميم والتن 2-21
لتمبية احتياجات باستخدام التشكيل عمى المانيكان  والنسجيات 
 (7) المستيمكين
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 :المستيدف من تدريس المقرر -3

 المعمومات والمفاىيم: - أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المستخدمة  . خامات التقوية و يوضح خامات الحشو 2-أ (2
 . قديما وحديثا

اسس تصميم األزياء  ,. يذكر مفيوم األزياء التعبيرية 1-أ (1
 . االستعراضية

 
  يذكر اىمية الحاسب األلى في تصميم األزياء 5-أ (3
األساليب المستخدمة في في و   يعدد انواع البطانات  6-أ (4

  األساليب الفنية في محاكاة المالبس و زخرفة المالبس
 ض ثالثية األبعاد لممالبس .يصمم كيف تتم العرو  9-أ (5
يتفيم عوامل مالئمة النسيج لالستخدامات  2-22-2. -1 (6

 ميةباستخدام التطبيقات التشكي االنتاج الخاصة بمجاالت 
 (2) المختمفة

. يوضح عوامل مالئمة النسيج لمتطبيقات 1-2-22-1 (7
باستخدام التطبيقات التشكمية  الخاصة بمجاالت االنتاج 

 (1)المختمفة .
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. يتفيم عناصر التصميم المستخدمة فى 1-2-21-2 (8
 (4)والتطبيقات التشكيمية تصميم االزياء

يطبق اسس التصميم المستخدمة فى  -1-2-21-1 (9
 (5)والتطبيقات التشكيمية االزياء.  تصميم

 
 : الميارات الذىنية - ب
 
 
 
 
 
 
 
 

تقوية الخامات  و اسس اختيار خامات الحشو  يحمل 2-ب (2
 شة مختمفةألقم

زياء اال و وظيفة مصمم األزياء التعبيريةحمل ي3-ب (1
 استعراضية مسرحية 

 خامات الزخرفة المناسبة لالقمشة المختمفة  يحمل 6-ب (3
 ممالبسلطرق لزخرفة   و
المرتبط   يطور عناصر التفكير النقدى 1-1-4-2 (4

 (2)بتصميم االزياء والتطبيقات التشكيمية
 يطور عناصر التفكير االبتكاري والعاطفى 1-1-4-1 (5

 (1) يم االزياء والتطبيقات التشكيميةالمرتبط بتصم
المرتبط بتصميم  العموم والتكنولوجيايحمل اثر  1-1-8-1 (6

عمى تصميم المالبس  االزياء والتطبيقات التشكيمية
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 3)والنسيج
يقيم منتجات النسيج ومدى مالءمتيا  1-1-22 (7

بتصميم االزياء ة المرتبط لالستخدامات المتنوعة لممالبس
 (4)( 2والتطبيقات التشكيمية)

مول االفكار واالساليب المتوافقة لح ينظم1-1-22-2 (8
بتصميم االزياء  ةالمرتبط التصميم فى مجال المالبس

 (5)والتطبيقات التشكيمية 
االفكار واالساليب المتوافقة لحمول  ينظم 1-1-22-1 (9

المرتبطة بتصميم االزياء  التصميم فى مجال النسيج
  (6)والتطبيقات التشكيمية 
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الميارات المينية الخاصة  -جـ
 : بالمقرر

 
 
 
 
 

  يرسم تصميمات مقتبسة من الفن األسالمى (2
 يجيد تشكيل أكوال متصمة بأشكال مختمفة 1-ج (1
من واخر   ليصمم زى تعبيري مستوحى من الخيا 3-ج (3

  الواقع
  يجيد تشكيل تقنيات أكمام مختمفة 5-ج (4
زياء سيرة تصمح لإلنتاج الفردي أو اإلنتاج ايصمم  6-ج (5

زى سيرة كمشروع  و زى سيرة كمشروع باأللوان و  بالجممة
  عمى المانيكانتشكيل التصميم يقوم ب ثم  باألقمشة

يضبط  خامات و   ينسق األقمشة المناسبة لمتصميم 22-ج (6
  الحشو والتقوية المناسبة لمزى

 األسموب المناسب لضبط المالبس   يستخدم 21-ج (7
الزياء والتطبيقات لناصر التصميم يطبق ع 1-3-9-2 (8

 (1)فى ابتكار منتجات ممبسيةالتشكيمية 
الزياء والتطبيقات ل .  يطبق اسس التصميم1-3-9-1 (9

 (3)فى ابتكار منتجات ممبسية التشكيمية
يستخدم اساليب التشكيل عمى  11-3-21-2 (22

 (7)لمالبسالمانيكان النتاج ا
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 الميارات العامة : - د
 
 
 
 
 

يشارك فى تحفيز وقيادة العاممين فى مجال  1-4-2 (2
 تصميم االزياء والتطبيقات التشكيمية

يساىم فى حل المشكالت الفنية لصناعة   1-4-4 (1
 المرتبطة بتصميم االزياء والتطبيقات التشكيمية المالبس

يتابع التطور العممي فى مجال المالبس  1-4-5-2 (3
 بتصميم االزياء والتطبيقات التشكيمية المرتبط نسيجوال
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  محتوى المقرر -4
 األسبوع األول

مفردات المقرر النظري: خامات الحشو في اسموب  التشكيل عمى 
 المانيكان مفيوم 

تشكيل األكوال المتصمة مفردات المقرر العممي:  
الثانياألسبوع    

بيريةمفردات المقرر النظري: تصميم األزياء التع  
من  مستوحاةتصميم األزياء التعبيرية  :العمميمفردات المقرر  

 الخيال 
 األسبوع الثالث

 مفردات المقرر النظري: خامات الحشو المستخدمة حديثا 
عمى المانيكان تشكيل األكمام   :مفردات المقرر العممي  

 األسبوع الرابع 
 مفردات المقرر النظري: تصميم األزياء التعبيرية

من  مستوحاةتصميم األزياء التعبيرية  :العمميدات المقرر مفر  
 الواقع

 األسبوع الخامس :
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خامات التقوية المستخدمة في اسموب  : مفردات المقرر النظري 
 التشكيل عمى المانيكان

تدريبات تشكيالت مختمفة -:العمميمفردات المقرر   
السادساألسبوع   

(2مية التصميم)الحاسب فى عم -مفردات المقرر النظري:  
تصميمات أزياء سيرة إنتاج فردى ، إنتاج  -مفردات المقرر العممي:

 بالجممة 
: السابعاألسبوع   

  اختبار نظرى مفردات المقرر النظري:
  اختبار عممى مفردات المقرر العممي:

:الثامناألسبوع   
البطانة في اسموب التشكيل عمى  -مفردات المقرر النظري:

  المانيكان
  تشكيل المشروع عمى الدمور -ت المقرر العممي:مفردا

-:التاسعاألسبوع   
(1الحاسب في عممية التصميم) -مفردات المقرر النظري:  
تصميمات أزياء سيرة إنتاج فردى ، إنتاج  -مفردات المقرر العممي:
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ألختيار تصميم المشروع بالجممة   
-: العاشراألسبوع   

الزخرفة في اسموب  خامات وأساليب -مفردات المقرر النظري:
 التشكيل عمى المانيكان
تشكيل المشروع بقماش الزى االصمى -مفردات المقرر العممي:  

: الحادى عشراألسبوع   
مفردات المقرر النظري: األساليب الفنية في محاكاة المالبس 

 والعروض ثالثية األبعاد
تموين التصميم مفردات المقرر العممي:  

عشر  الثانىاألسبوع    
أسس وعوامل الضبط الجيد : ات المقرر النظريمفرد  

المشروع مفردات المقرر العممي:  
عشر  الثالثاالسبوع   

(1مفردات المقرر النظري األساليب الفنية في محاكاة المالبس)  
 مفردات المقرر العممي:المشروع)تصميم(

 
 االسبوع الرابع عشر 
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 مفردات المقرر النظري: اختبار 
ي:احتبارمفردات المقرر العمم  

 
 
 أساليب التعميم والتعمم -5
 
 
 

  محاضرات نظرية 
 العصف الذىني 
 بحوث وتقارير 
  العروض التقديمية 
 التعميم عن بعد والتعميم المباشر والتعميم المدمج 

أساليب التعميم والتعمم  -6
لمطالب ذوى القدرات 

 المحدودة
 
 
 
 
 

2استراتيجيات التدريس المباشر  1- 
لمشاريع بسيطة في التنفيذ بما يتفق وقدرات ىؤالء الطمبة  تقديم صور-

 والطالبات .
فتح الحوار بين القائم بالتدريس وىؤالء الفئة من الطمبة والطالبات  -1

 داخل المحاضرة لإلجابة عن كافة استفساراتيم نحو المادة
 ليؤالء الطمبة إضافيتخصيص وقت  -3
التعميم التعاوني -  
المحاكاة -  
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يجيات التدريس االيجابى الفعالاسترات  
 الحقائب التعميمية

الفيديو التعميمي -  
التعميم عن بعد والتعميم المباشر والتعميم المدمج -  
 

 تقويم الطـــالب :   -7
 

 األساليب المستخدمة - أ
 
 

 صفيةسنة  اعمال  -2
 نصفياعمال سنة اختبار  -1
 اختبار عممي -3
 امتحان نياية العام النظري      -4

 التوقيت - ب
 
 

 التقييم األول            اسبوعي 
 التقييم الثاني           األسبوع السابع

 التقييم الثالث           األسبوع الرابع عشر
  االسبوع االخيرالتقييم الرابع          

 
 درجة32نياية الفصل الدراسي             توزيع الدرجات -جـ
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                    جةدر 52االمتحان العممي 
                            درجة 12أعمال السنة 

 
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 مذكرات - أ

 
 

 1229مذكرة خاصة بالتصميم والتشكيل )المحتوى العممى لممحاضرات(

 
 كتب ممزمة - ب
 
 
 

إيمان عبد السالم عبد القادر: التشكيل عمى المانيكان بين األصالة 
 م القاىرة1223 –الطبعة األولى  -عالم الكتب -والحداثة

 كتب مقترحة -جـ
 
 
 

 عناصره-نجوى شكري مؤمن : التشكيل عمى المانيكان )تطوره-
الطبعة  -دار الفكر العربي –تقنياتو المعاصرة(  -أساليبو-أسسو

 م.1222األولى 
دار  -سيا أحمد عبد الغفار: تقنيات أسموب التشكيل عمى المانيكان
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 م القاىرة1222عة األولى الطب -الفكر العربي 
نجوى شكرى مؤمن : اساسيات التشكيل عمى المانيكان دار الفكر 

 م القاىرة1223الطبعة األولى  -العربي
 ما يستجد من مراجع حديثة في مجال التشكيل عمي المانيكان

دوريات عممية أو  -د
 نشرات ... الخ

 
 
 
 
 
 
 

 –ة المنوفية جامع –المجمة العممية )كمية االقتصاد المنزلى  □
مجمة عموم وفنون جامعة  -جامعة المنصورة -جامعة حموان

 حموان (
تشكيل النيادات )الكبات( عمى المانيكان لتحقيق *عال يوسف عبدالاله: 

 1223الضبط الجيد لمالبس السيرة، بحث منشور مجمة عموم وفنون 
دراسة مقارنة لإلمكانات التشكيمية عمى * عال يوسف عبدالاله: 

انيكان لألقمشة القطنية المخموطة بالميكرا المنسوجة والتريكو بحث الم
جامعة االسكندرية  . –منشور مجمة كمية الزراعة   

 
  الاله    ا.د/ عال يوسف عبد: منسق المقرر 

 رشدي عيدرئيس القسم العممي : ا.د /              


