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 (21نموذج رقم )

 جامعة المنوفٌة 
 كلٌة : االقتصاد المنزلً 
 قسم : المالبس والنسٌج 

 دراسٍتىصيف مقرر 
 بٌانات المقرر -2

 CP124الرمز الكودى : 
 

 اسم المقرر :  

   االعالن
  دبلومة  الفرقة / المستوى : 

 التخصص :

 مالبس ونسٌج

 

 عملى             عدد الوحدات الدراسٌة :  نظرى                

 

 هدف المقرر : -1

 

  بنهاٌة المقرر الدراسى ٌجب ان ٌكون الطالب قادرا على : 

اكتساب الطلبة والطالبات معلومات ثقافٌة كافٌة عنن ههمٌنة مجنال الدعاٌنة وا عنالن بالنسنبة  -2

 لتخصص المالبس والنسٌج .

ههمٌة مجال الدعاٌة وا عالن فً التخطٌط للحمالت ا عالمٌة للتنروٌج لخطنوط التأكٌد علً  -1

 الموضة واألزٌاء علً المستوي المحلً والعالمً .

توسٌع دائرة ا دراك الفنً ا بداعً فً مجال التخصنص بمنا ٌطلعنوا علٌن  منن منادة علمٌنة  -3

 وفنٌة ترتبط بمحتوي هذا المنهج النظري والتطبٌقً )العملً( .

 

 المستهدف من تدرٌس المقرر: -3

المعلومات  - ه
 والمفاهٌم:

 

 بنهاٌة المقرر ٌكون الطالب قادرا علً ان :

الدعاٌنة وا عنالن فنً مجنال بيذكز النظزيات واالساسيات والمعارف المتخصصة  2-ه

 المالبس والنسٌج .

المجاالت ا عالمٌة المختلفة التً ٌمكن هن تساهم فً بث الدعاٌة وا عالن لمجال الموضة ٌعدد  1-ه

 واألزٌاء .

هحنندث مجنناالت الدعاٌننة وا عننالن مننن خننالل القنننوات الفضننائٌة والصننحف والمجننالت ٌشننر  3-ه

1 -3 
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 والمواقع المختلفة علً شبكات ا نترنت .

وا عالن( فً إعداد المادة العلمٌة فً مجال المالبنس  كٌفٌة ا فادة من هذا المنهج )الدعاٌة ٌذكر 4-ه

 والنسٌج بما ٌتفق ومستوي الدراسات العلٌا .

 
المهارات الذهنٌة  - ب

: 
 بنهاٌة المقرر ٌكون الطالب قادرا علً ان :

 وسائل دعائٌة وإعالنٌة للتروٌج لمجال المالبس بما ٌساهم فً رواجها اقتصادٌاً . ٌبتكر  2-ب

 .للتصمٌمات الفنٌة والخطط ا عالمٌة  بالدعاٌة واالعالن الخاصة المشكالت ٌحلل 1-ب

وسنائل مسنتحدثة منن خنالل دراسنة مننهج الدعاٌنة وا عنالن تمكند القٌمنة الوظٌفٌنة والجمالٌنة للمننتج  ٌصمم 3-ب

 ا عالمً كأحد األسس الهامة التً تقوم علٌها صناعة المالبس والنسٌج محلٌاً وعالمٌاً .

 

المهارات المهنٌة  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 بنهاٌة المقرر ٌكون الطالب قادرا علً ان :

 الدعاٌة وا عالن  ٌطبق المهارات المهنٌة التقلٌدٌة والحدٌثة فً مجال 2-ج

التشنكٌلٌة القدٌمنة والحدٌثنة فنً ابتكنار تصنمٌمات للدعاٌنة وا عنالن فنً مجنال  الفنون ٌستخدم  1-ج

 المالبس والنسٌج بما ٌساهم فً تنمٌة القدرة ا بداعٌة لدٌهم .

 .مجال الدعاٌة واالعالن  فًٌستخدم التكنولوجٌا الحدٌثة 3 -ج

 بنهاٌة المقرر ٌكون الطالب قادرا علً ان : المهارات العامة : - د

حلقننات نقاشننٌة( وبشننكل فعننال ومننع  –ننندوات  –ٌتنندرب علننى التواصننل الفعننال بأنواعنن  المختلفننة )مننمتمرات  2-د

 الموزعٌن(-تجار المالبس الجاهزة  -هصحاب المصانع  -نوعٌات متباٌنة من الفئات المستفٌدة )العمالء

طالع المستمر علً كل منا هنو جدٌند ٌقٌم وٌطور ذات  هكادٌمٌا ومهنٌا وٌحدد احتٌاجات  التعلمٌة من خالل اال  1-د

 فً مجال التخصص 

 الدعاٌة واالعالنٌقود فرق العمل فً الممارسات المهنٌة المختلفة وٌدعم العالقات بٌن هعضامه فً مجال  3-د

 .الدعاٌة واالعالنٌشارك بفاعلٌة فً إٌجاد الحلول المناسبة والمقترحات لرفع مستوى األداء فً مجال  -4د
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 والؼملً مفرداد المقرر الىظرٌ األسجىع محتوى المقرر:  -4

 األول

 نظرى معنً الدعاٌة وا عالن فً مجال المالبس والنسٌج .

عمل مبسط لبعض هسالٌب الدعاٌة وا عالن فً مجال المالبس  ػملً

 والمجاالت األخري

 الثبوً

 وسائل الدعاٌة وا عالن فً مجال المالبس والنسٌج .نظرى 

تنفٌذ تصمٌم إعالنً باأللوان والصبغات المختلفة عن مالبس عملى 

 سٌاحٌة ترتبط بالتراث المحلً والشعبً

 الثبلج

 استكمال لما سبق من وسائل الدعاٌة وا عالننظرى 

 وتقٌٌم  –استكمال للموضوع السابق عملى 

 الراثغ

االتصال والجوانب السلوكٌة وعالقتها با عالن فً مجال نظرى 

 المالبس والنسٌج

تنفٌذ تصمٌم إعالنً للدعاٌة فً مجال المالبس والنسٌج مرتبط عملى 

 بثقافات وعادات الشعوب األخري

 الخبمس

 تصنٌف ا عالناتنظرى 

 وتقٌٌم  –استكمال للموضوع السابق عملى 

 السبدس

تصمٌم بعض ا عالنات فً مجال المالبس والنسٌج باالستفادة نظرى 

التشكٌلٌة القدٌمة والحدٌثة )كإعالن سٌاحً(من الفنون   

تنفٌذ تصمٌم إعالنً باستخدام خامات البٌئة للدعاٌة وا عالن عملى 

  عن مالبس األطفال
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 السبثغ

 وتقٌٌم  –استكمال للموضوع السابقة نظرى 

 وتقٌٌم  –استكمال للموضوع السابق عملى ى

 الثبمه

 السابقة .عمل اختبار نظري فً الموضوعات نظرى 

 كجزء من هعمال السنة –عمل اختبار تطبٌقً عملى 

 التبسغ

اختٌار موضوعات بحثٌة من قبل الطلبة والطالبات تتعلق نظرى 

 بمجال الدعاٌة وا عالن فً مجال المالبس والنسٌج ومناقشتها .

تنفٌذ تصمٌم إعالنً عن هحدث خطوط األزٌاء والموضة فً عملى 

 مالبس الرجال والنساء

 الؼبشر

 التخطٌط للحملة ا عالنٌة فً مجال المالبس والنسٌج .نظرى 

 وتقٌٌم  –استكمال للموضوع السابق عملى 

 الحبدي ػشر

استكمال لموضوع المحاضرة السابقة )التخطٌط للحملة نظرى 

 ا عالنٌة(

 اختٌار المشروع الفنً )التطبٌقً فً مجال الدعاٌة للمالبس (عملى 

 الثبوً  ػشر

الجوانب الفنٌة واألسس العلمٌة فً مجال الدعاٌة وا عالن فً نظرى 

 مجال المالبس والنسٌج .

 استكمال لتنفٌذ المشروع وتقٌٌم مرحل  ل عملى 

 الثبث ػشر
الوسائل المطبوعة فً مجال الدعاٌة وا عالن فً مجال نظرى 

 المالبس والنسٌج .
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 الموضوعات التطبٌقٌة السابقة .تقٌٌم المشروع النهائً وتقٌٌم عملى 

 الراثغ ػشر

هسس التصمٌم فً مجال الدعاٌة وا عالن فً مجال المالبس نظرى 

 والنسٌج .

)عرض األبحاث المكلف بها كل طالب وطالبة ومناقشتها علٌنا همام الطالب عملى 

 وتقٌٌمها(

 المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة .  -ه أسبليت التؼليم والتؼلم -5

 الحوار بٌن القائم بالتدرٌس والطلبة والطالبات هثناء المحاضرة .  -ب

 األسئلة الشفوٌة من قبل القائم بالتدرٌس للطلبة والطالبات فٌما ٌتعلق بموضوع المحاضرة .  -ج

 

أسبليت التؼليم والتؼلم  -6

للطالة روي القذراد 

 المحذودح

 يتم ذلك أثناء المحاضرة وبدون فصل الطلبة بعضهم عن بعض عن طريق 

 عرض موضوع المحاضرة بأسلوب مبسط بما ٌتفق ومستوي قدراتهم العقلٌة المحدودة . - ه

 للتأكد من استٌعاب همالء الفئة من الطلبة والطالبات موضوع المحاضرة . ةطر  هسئلة مبسط - ب

 إجراء حوار مفتو  فً نهاٌة كل محاضرة لتلقً هي استفسارات من جانب همالء الطلبة والطالبات  -ج

 تقويم الطـــالب :   -7

األسالٌب  - ه
 المستخدمة

االمتحانات التحرٌرٌة لقٌاس القدرة علً ا جابة العلمٌة المنظمة واألسلوب العلمً فً كتابنة  -2
 ا جابة بما ٌتفق وزمن االمتحان .

االمتحانننات الشننفوٌة لقٌنناس القنندرة علننً المواجهننة فننً الحنندٌث وتننذكر المعلومننات وا لقنناء  -1
 المنظم فً المناقشة بٌن القائم بأعمال التدرٌس والطلبة والطالبات .

التكلٌف باألبحاث العلمٌة فً نقاط تتعلق بمنهج الدعاٌة وا عالن وإرتباط  بمجال المالبس  -3

والنسٌج لقٌاس القدرة علً تجمٌع المادة العلمٌة األصلٌة من المراجع العلمٌة والكتب 

 واألبحاث المنشورة والمواقع المختلفة علً شبكات ا نترنت .

 التوقٌت - ب
 

 تحرٌري )نظري وتطبٌقً(  .األسبوع الثامن اختبار 
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 استبر المبدح  / 

 أ . د / نشأت نصز الزفاعي البزبزي

 رفبػٍالؼلمً :  أ.د/ وشأد وصر ال رئيس مجلس القسم

 % طبقاً لالئحة .08نهاٌة الفصل الدراسً )تحرٌري(  توزٌع الدرجات -جـ

 %  منتصف الفصل الدراسً 

 %   االمتحان الشفوي 

 % طبقاً لالئحة . 28   االمتحان العملً

 % .28    هعمال فصلٌـة

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 العلمٌة الجامعٌة التً ٌعدها هستاذ المادة وتتعلق بمنهج الدعاٌة وا عالن .المذكرات  مذكرات - ه

 الكتب التً ٌعدها هستاذ المادة وتتعلق بمحتوي منهج الدعاٌة وا عالن  -  كتب ملزمة - ب

 مجموعة من الكتب التً ٌقترحها هستاذ المادة وتتعلق بمنهج الدعاٌة وا عالن . كتب مقترحة -جـ

علمٌة هو دورٌات  -د

 نشرات ... الخ

الكتب والدورٌات العلمٌة التً ٌشٌر إلٌها هستاذ المادة وترتبط بمنهج الدعاٌة وا عالن وجمال المالبس والنسنٌج 
وتلقً الضوء علً هحدث هسالٌب الدعاٌة وا عالن لتوسٌع قدر االستفادة العلمٌة من قبنل الطلبنة والطالبنات فنً 

 الدراسات العلٌا .

 


