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 (21نموذج رقم )
  جامعة: المنوفية

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسم : المالبس والنسيج

 توصيف مقرر دراسي
1229-1212العام الجامعي  -الفصل الدراسي االول   

 بيانات المقرر -2
 C413الرمز الكودى : 
 

اسم المقرر :  تصميم وتنفيذ 
 معاطف   –مالبس متقدمو 

  الفرقة / المستوى :       
 األول –الرابعة 

 التخصص :
 المالبس والنسيج

 
 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                عممى       

 
 ىدف المقرر : -1

 تم استخدام اليدف رقم
 ( من اىداف البرنامج  1)  
 
 
 

المخصصة لتصميم وتنفيذ  يدير الموارد المتاحة (2
لمرتبطة لتمبية احتياجات االفراد  واالسر ا المعاطف 

 2-2بتخصص المالبس والنسيج 
المرتبط بتصميم وتنقيذ  يستخدم التفكير العممى المتطور (1

لمواجية مشكالت التخصص  المرتبطة بالفرد  المالبس
 1-2 واالسرة والمجتمع عمى المستوى المحمي واالقميمى

لممجتمع  تصميم وتنفيذ المالبس يقدم خدمات (3
 3-2 لنسيجوالمستيمكين فى مجاالت المالبس وا

3 5 
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المتاحة لتصميم وتنفيذ  يستخدم االدوات والخامات  - (4

وفقا لمتكنولوجيا الحديثة فى مجال المالبس  المالبس
 والنسيج

 
منتجات المالبس والنسيج السواق خاصة   يطور - (5

مستيدفة لمقابمة التكمفة والجودة فى الخامات واالداء 
 باستخدم اسس تصميم وتنفيذ المالبس والجمال

يطبق عمميات التصميم والتنفيذ وانتاج المالبس  - (6
المرتبطة  والنسجيات لتمبية احتياجات المستيمكين

 بالمعاطف
 
  

 المستيدف من تدريس المقرر: -3
 
 المعمومات والمفاىيم: - أ
 
 

 .يتعرف عمى مواصفات الجاكيت جيد الضبط2-أ (2
.يتعرف عمي الخامات االساسيو والخامات المساعده 1-أ (1

 التي تستخدم في تنفيذ الجاكيت
االساليب الحديثو المتبعو في بناء نموذج  يوضح.3-أ (3

  الجاكيت
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التقنيات المستخدمو في حياكو وانياء الجاكيت  يشرح. 4-أ (4
 بجوده عاليو

 المالبسوتنفيذ  فى تصميم متاحة اليناقش دورالتكنولوجيا  (5
 2-23-2-1.  المعاطف 

  جيا فى انتاج المالبسيناقش دور التكنولو  1 (6
 1-23-2-1المعاطف -

 –رة المستخدمة فى انتاج المالبس اسس االدا يمخص -3 (7
 2-24-2-1 المصانع فيالمعاطف 

 فى  المعاطف - يناقش تقنيات انتاج المالبس-4 (8
 1-24-2-1 المصانع

ة تصميم المنتج وجود يناقش تاثير االنتاج عمى تكمفة -5 (9
 2-25-2-1 المعاطف -وتنفيذ المالبس 

يفسر تاثير انظمة مراقبة الجودة عمى تكمفة -6 (22
 1-25-2-1 -وجودتو -المعاطف  –المنتج 

 
 الميارات الذىنية : - ب
 
  
 
 

عوامل اسس اختيار الموديل والخامو والمون  يحمل. 2-ب (2
 وتناسبيم وجسم الفرد

ادوات القياس السميمو وادوات رسم النماذج  يخطط. 1-ب (1
 واماكن استخداميا عمي الباترون

االسموب االمثل لرسم النموذج االساسي  يحمل. 3-ب (3
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كول  –لمجاكيت وتشكيل االكوال المختمفو ) كول شال 
 ( كول اوفسيو –ايور ت

 رسم النماذج المختمفو لالكمام يخطط. 4-ب (4
 –يحمل اساليب االنتاج المناسبة لممنتجات الممبسية 2- (5

 2-23-1-1 الجودة التكمفة -المعاطف 
الخاصة بتصميم  ممعداتليحمل اساليب االنتاج المناسبة -1 (6

 1-23-1- 1 ذ المعاطفوتنفي
يحمل العوامل المؤثرة عمى ادارة الموارد البشرية  -3 (7

 المرتبطة باىداف العمل والتطوير المينى فى مجال 
 2-24-1-1 المالبستصميم وتنفيذ 

المرتبطة بتصميم وتنفيذ المالبس  يحمل العوامل المؤثرة-4 (8
عمى خطط االنتاج والجدولة والمخزون السمعي المرتبطة 

 1-24-1-1ف العمل والتطوير الميني باىدا
 

الميارات المينية الخاصة  -جـ
 بالمقرر :

 

ينفذ المتعمم التصميمات الممبسية باستخدام الباترونات  -2ج (2
 ويستطيع تحويل خطوط التصميم الى واقع تنفيذي . 

) القواعد العممية التطبيقية في تنفيذ الجاكيت يطبق -1ج (1
 (جالي الر  –الحريمي 

 المالبس يستخدم اساليب النموذج المسطح النتاج  (3
 والمعاطف 
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يخطط لمعمميات العامة المستخدمة فى  2-3-13-1 (4
 والمعاطف تصنيع المالبس

يخطط العمميات العامة المستخدمة فى  2-3-13-2 (5
 الخاصة بالمالبس والمعاطفماذجتطوير الن

 يطبق التكنولوجيا وقياس العمل لزيادة االنتاج 2-3-14-1 (6
 المعاطف -تصميم وتنفيذ المالبسب

يطبق التكنولوجيا وقياس العمل لخفض -5 2-3-14-2 (7
 -الخاصة بعمميات تصميم وتنفيذ المالبس  التكاليف
 المعاطف

ار يطبق التكنولوجيا وقياس العمل الختص 2-3-14-3 (8
 لمعاطفا-زمن التسميم لممالبس

 
 

 الميارات العامة : - د
 

 يشارك فى تحفيز وقيادة العاممين فى مجال تصميم 2 (2
 2-4-1 وتنفيذ المالبس

فى مجال  يستخدم تكنولوجيا المعمومات بشكل جيد 1 (1
 1-4-1 تصميم وتنفيذ المالبس

فى مجال يساىم فى حل المشكالت الفنية لصناعة   -3 (3
 4-4-1مالبستصميم وتنفيذ ال

فى مجال تصميم وتنفيذ يتابع التطور العممي فى مجال  -4 (4
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 2-5-4-1  والنسيج المالبس
فى مجال تصميم يتابع التطور التكنولوجى فى مجال  5 (5

 1-5-4-1 المالبس والنسيجوتنفيذ المالبس 
 

 األسبوع األول محتوى المقرر:  -4
وحجم الفرد  مفردات المقرر النظري : تناسب شكل الموديل مع شكل

 اختيار المون المناسب لمفرد . –تناسب سمك الخامو وجسم الفرد  –
مفردات المقرر العممي: التدريب عمي اختيار الموديل المناسب لمفرد 

 من حيث الخامو والمون المناسب لحجم الفرد .
 األسبوع الثاني

مفردات المقرر النظري : طريقو اخذ مقاسات الجسم بطريقو سميمو 
صفات االدوات المستخدمو في اخذ المقاسات واالدوات وموا

 المستخدمو في رسم النموذج .
مفردات المقرر العممي: التدريب عمي اخذ مقاسات الجسم بطريقو 

 سميمو مع رسم النموذج االساسي لمجاكيت الحريمي
 األسبوع الثالث

مفردات المقرر النظري : التعرف عمي خصائص الجاكيت الحريمي 
الكول  –الكول تايور  –االكوال المختمفو ) الكول شال واشكال 
 –فمتو وقالب 1 -واحد فمتو –فمتو 1اشكال الجيوب )  –سبور ( 

 جيب الصدر العموي ( -جيب مائل
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مفردات المقرر العممي: بناء نموذج الجاكيت الحريمي وشرح اسموب 
تشكيل الكول شال . ) تدريب الطالب عمي عمل الجيوب وتنفيذىا 

 ي الماكينو عم
 األسبوع الرابع

مفردات المقرر النظري : السمات المميزه لالقمشو المستخدمو في 
 انتاج المعطف والجاكيت وانواعيا .

مفردات المقرر العممي:  بناء النموذج االساسي لكم الجاكيت 
 قطعتين ( –الحريمي ) قطعو واحده 

 األسبوع الخامس
انواع الخامات المستخدمو في حشو مفردات المقرر النظري : 

الجاكيت وطرق التعامل معيا وطريقو اختيار السمك المناسب منيا 
 لسمك قماش الجاكيت (  

مفردات المقرر العممي: تعشيق نموذج الجاكيت الحريمي الكول 
 شال وكم قطعو واحده عمي القماش واخذ العالمات والقص 

 األسبوع السادس
اشكال االكمام المالئمو لمجاكيت الحريمي  مفردات المقرر النظري :

 رجالن ( وطرق بناء ورسم النموذج الخاص بيما  –) جابونيز 
مفردات المقرر العممي: تدريب الطالب عمي رسم نماذج االكمام 

 المختمفو
 األسبوع السابع
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 مفردات المقرر النظري : امتحان الميدتيرم
 مفردات المقرر العممي: امتحان الميد تيرم

 األسبوع الثامن
مفردات المقرر النظري :اماكن الحشو في امام وخمف الجاكيت 

 وطريقو بناء نموذج الحشو واسموب تثبيت الحشو 
مفردات المقرر العممي: التدريب عمي رسم نموذج الحشو ولصقو 

تعشيق وقص نموذج الكم قطعو واحده  –عمي امام وخمف الجاكيت 
 التدريب عمي عمل الجيوب –

 وع التاسعاألسب
مفردات المقرر النظري : اماكن حشو الكم وانواعيا وطريقو بناء 

نماذج حشو الكم وطريقو تثبيت حشوات الكم وتحضيره تمييدا 
 لشبكو بجسم الجاكيت

مفردات المقرر العممي: تعشيق وقص الكم القطعتين وقص 
الحشوات الخاصو بالكم القطعتين وتحضيره تمييدا لشبكو بجسم 

 الجاكيت
 األسبوع العاشر

تايور (  –مفردات المقرر النظري : اماكن الحشو باالكوال ) شال 
وعمل النماذج الخاصو بالحشو واسموب تثبيتو وتقنيات قص وتجميع 

 الكول تايور تمييدا لشبك الكول بالجاكيت
مفردات المقرر العممي: تدريب الطالب عمي عمل نماذج الحشو 
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 –مع حياكو الجاكيت الكول شال  –لالكوال ولصقيا في اماكنيا 
 وعراوي قماش . -وعمل جيوب –وتركيب الكم قطعو واحده 

 األسبوع الحادي عشر
مفردات المقرر النظري : انواع الخامات المستخدمو في بطانو 

 الجاكيت وكيفيو اختيارىا وبناء نموذج البطانو
مفردات المقرر العممي: تدريب الطالب عمي بناء نموذج البطانو 

وتعشيقو وقصو وحياكتو وشبك البطانو بالجاكيت الكول شال وانيائو 
 وتشطيبو.

 األسبوع الثاني عشر
 مفردات المقرر النظري : شرح نموذج الجاكيت الرجالي

مفردات المقرر العممي: تعشيق وقص الجاكيت الحريمي الكول 
تايور والكم قطعتين وكذلك قص البطانو وحياكو الجاكيت وانيائو 

 بووتشطي
 األسبوع الثالث عشر

 مفردات المقرر النظري : تقنيات حياكو الجاكيت الرجالي
مفردات المقرر العممي:تعشيق وقص وحياكو وانياء الجاكيت 

 الرجالي
 األسبوع الرابع عشر

 العممي اختبار 
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 محاضرات نظرية  - أساليب التعميم والتعمم -5
 مناقشة وعصف ذىني -
 تقارير وبحوث -
 الذاتي التعمم -
 التعليم عه بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج-

أساليب التعميم والتعمم  -6
لمطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 استراتيجيات التدريس المباشر
المحاكاة -  
الحقائب التعميمية -  
التعليم عه بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج  - 

 
 
 

 تقويم الطـــالب :   -7
 
 
 المستخدمةاألساليب  - أ
 
 

 
 سنةاعمال  -2
 اعمال سنة اختبار نصفي -1
 اختبار عممي -3
 امتحان نياية العام النظري      -4
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 التوقيت - ب
 

 التقييم األول            اسبوعي 
 التقييم الثاني           األسبوع السابع

 التقييم الثالث           األسبوع الرابع عشر
االسبوع االخير   التقييم الرابع         

 
 درجة 12أعمال السنة            - توزيع الدرجات -جـ

 درجة 52اختبار تطبيقي         -
 درجة 32اختبار تحريري       -
 درجة222المجموع             -

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 ---------------------- مذكرات - أ

مالبس متقدم ) ( : تصميم وتنفيذ 1228مدحت محمد محمود ) كتب ممزمة - ب
مطابع دار الحسين لمطباعو والنشر  –الطبعة األولي  –معاطف (  

 جميورية مصر العربية –شبين الكوم  –
( : االسس التطبيقيو الخاصو 1228مدحت محمد محمود ) كتب مقترحة -جـ

رسالو  –لمتطبيق في الصناعو  الرجالي بتكنولوجيا انتاج الجاكيت
 جامعة المنوفيو –االقتصاد المنزلي  كمية–دكتوراه غير منشورة 

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

------------------------- 
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 : ا.د / مدحت محمد محمود  منسق المقرر 

عممي : ا.د / رشدي عيدرئيس القسم ال                                    
 


