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 (21نموذج رقم )
 المنوفية :جامعة

 االقتصاد المنزلي :كمية
 المالبس والنسيج :قسم

 

 هقرر دراسٍ تىصُف
  0202/0229العبم الجبهعٍ  - 

 : بيانات المقرر -1
 C412: يالكود الرمز

 
   اسم المقرر :

 التربية الممبسية
 الفرقة / المستوى :
 األول/  الرابعة

  التخصص :
 مالبس ونسيج

 يعمم                يد الوحدات الدراسية :  نظر عد

  

 هدف المقرر : -2
 

 

 َذَر الوىارد الوتبحت لتلبُت احتُبجبث االفراد  واالسر- 2

 (2-2) تربُت الولبسُتالورتبطت بتخصص ال

ً الوتطىر لوىاجهت هشكالث َستخذم التفكُر العلو -0

توع علً الورتبطت ببلفرد واالسرة والوج تربُت الولبسُتال

 (0-2)  الوستىي الوحلٍ واالقلُوً

للوجتوع والوستهلكُي  التربُت الولبسُت َقذم خذهبث - 3

 (3-2)فً هجبالث الوالبس والنسُج

َتبنً اسلىة للتعلن وتنوُت ههبراته وتنوُت قذراته راتُب --4

 (7-2) هذٌ الحُبة

َتفهن الوسئىلُبث الوهنُت واالخالقُت واالعتببراث  --5

  - (8-2) للتربُت الولبسُت  فُت والوجتوعُتالثقب

  

3  
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 :المستهدف من تدريس المقرر -3
 بانتهاء المقرر يكون الطالب قادًرا عمى أن:

 

 المعمومات والمفاهيم: -أ 
 

 
اهمية التربية الممبسية في تغيير االنماط الممبسية  يشرح-2-أ (1

 .المختمفة لممجتمع
 يوضح دور التربية الممبسية في اعداد الشخصية وقدرته -3–أ (2

 .في السيطرة عمى االفراد والمجتمعات
 .يذكر مكونات السموك الممبسي واالتجاهات الممبسية -4-أ (3
المشاكل الصحية وبعض األمراض الناتجة عن قمة  يذكر-5-أ (4

 .الوعي الممبسي
 يوضح عالقة الممبس باشكال الجسم المختمفة. -6-أ (5
 بالتربيذذذذذذذة الممبسذذذذذذذية يذذذذذذذذكر  المصذذذذذذذطمحات العمميذذذذذذذة المرتبطذذذذذذذة (6

 (1-2-1-2)والنسيج بتخصص المالبس 
 المرتبطة بالتربية لمسئوليات المهنية واالخالقيةيتفهم ا (7

 ( 1-3-1-2) الممبسية  
 المرتبطة يشرح االعتبارات الثقافية والمجتمعية (8

 ( 2-3-1-2) بالتربية الممبسية 
المرتبطذذذذذذة  يميذذذذذذز عالقذذذذذذة المالبذذذذذذس  والمكمذذذذذذالت 2-1-11-1 (9

 بالمؤثرات التاريخية الثقافية االقتصادية  . بالتربية الممبسية
 

 :المهارات الذهنية -ب 
 

 
 .الممبس كمصدر لمطاقة االيجابية/ السمبية يحمل-2-ب (1
السموك الممبسي/ االتجاهات الممبسية واألنماط  حملي -3-ب (2

 .الممبسية المختمفة
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 .الممبس المناسب لكل شخصية يخطط–4 –ب (3
نمط ممبسي مناسب لروح العصر ومتمشي مع  يخطط -5-ب (4

 .البيئة والمجتمع
االسذذذذذذذذتهالكي االقتصذذذذذذذذاد والترشذذذذذذذذيد  حمذذذذذذذذل تطبيقذذذذذذذذات ي -9-ب (5

 الممبس.ب وعالقتها
المرتبطذذذة بالتربيذذذة  عمقذذذة بذذذالتفكير واالتصذذذاليذذذدمج العمميذذذات المت (6

 (1-1-2-2) بمحيط العمل والمجتمع  الممبسية
المرتبطذذذذة بالتربيذذذذة الممبسذذذذية يذذذذدمج العمميذذذذات المتعمقذذذذة بالقيذذذذادة  (7

 (2-1-2-2)بمحيط العمل والمجتمع
يقذذيم العوامذذل المتصذذمة بتميذذة الجوانذذب ذات الصذذمة بفهذذم الذذذات  (8

 ( 2-2-2-2) ممبسية المرتبطة بالتربية ال والشخصية
 

المهذذذذذذذذذارات المهنيذذذذذذذذذة  -جذذذذذذذذذذ
 :الخاصة بالمقرر

 

مهارات التصميم لألنماط الجسمية والشخصيات  يطبق –1–جذ .1
 .المختمفة

 .االقتصاد والترشيد االستهالكي الممبسيات مهار  يطبق  -5-جذ.
 .تنمية الحس الجمالي والحس الممبسي يطبق معايير  -7-ج .2
 يجيد فن العناية بالممبس واستخدام الرموز -8-ج .3
يجيد فن المغذة الممبسذية والتذي يعتمذد عميهذا البشذر فذي  -11-ج .4

 التعبير
المرتبطذذذذذذذة بالتربيذذذذذذذة  يمذذذذذذذارس المواطنذذذذذذذة السذذذذذذذميمة 2-3-1-1. .5

 الممبسية
المرتبطذذذذة بالتربيذذذذة  يذذذذدير مذذذذوارد  الخاصذذذذة المتاحذذذذة 2-3-1-2 .6

 الممبسية
المرتبطذذذذذذذذة بالتربيذذذذذذذذة يطبذذذذذذذذق الخبذذذذذذذذرات والمعذذذذذذذذارف  2-3-3-1 .7

 سيجفى مجال المالبس والنالممبسية 
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المكمالت المالئمذذذذة لممالبذذذذس لتحقيذذذذق اختيذذذذار  يذذذذدير  2-3-15 .8
 المرتبطة بالتربية الممبسية االناقة

 المهارات العامة : -ج 
 

بالتربيذذة  المذذرتبطيشذذارك فذذى رفذذع الذذوعى الممبسذذى لالسذذرة  6-1—2-4
 الممبسية

بالتربيذذة  المذذرتبط فذذى رفذذع الذذوعى الممبسذذى لممجتمذذع هماسذذي 2-4-6-2
 الممبسية

 األسبوع األول ى المقرر: محتو  -4
مفهوم التربية  -مقدمة عامة عن التربية الممبسية: مفهوم التربية

المفاهيم  -المصطمحات المتعمقة بها -اهميتها -اهدافها -الممبسية
 .المرتبطة بالتربية الممبسية

 .الطاقة السمبية -الممبس مصدر الطاقة االيجابية  األسبوع الثاني
 .االتجاهات الممبسية  -وك الممبسيالسم األسبوع الثالث
المالبذذذس  /التعبيذذذر عذذذن الشخصذذذية مذذذن خذذذالل الممذذذبس األسببببوع الرابببب 

 .التعبيرية
 .الوعي الممبسياألسبوع الخامس 
الممذبس وعالقتذه بالمشذاكل الصذحية ة/ الصحة الممبسي األسبوع السادس
 .وبعض األمراض
 .امتحان أعمال سنة نظري األسبوع الساب 

اساسذذذذذذذذذذذذذذذذذذيات   /العوامل المؤثرة في اختيار الممبساألسبوع الثامن  
  .اختيار وشراء الممبس/ األناقة والمظهر والممبس المتكامل

الممذذبس وعالقتذذه بالمشذذاكل الصذذحية ة/ الصذذحة الممبسذذي  األسبوع التاس 
 .وبعض األمراض

 .ومناسبته لألجسام المختمفة -عالقة الممبس بشكل الجسم
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 .ترشيد االستهالك الممبسي/ االقتصاد الممبسي راألسبوع العاش
 .تخطيط دوالب المالبس
 .كيفية االستفادة من بقايا األقمشة األسبوع الحادي عشر
 العناية بالممبس/ أهمية الرموز عمى المالبس.األسبوع الثاني عشر 
 اعمال السنة امتحان  األسبوع الثالث عشر

 االسبوع الراب  عشر  اختبارات نظرية
 

 .نظرية محاضرات –1–5 أساليب التعميم والتعمم: -5
 .التعمم النشط –التعمم الذاتي  –2–5
 .العصف الذهني -3–5
  -التعمم التعاوني –4–5
 انرؼهُى ػٍ تؼذ وانرؼهى انًثاشز وانرؼهى انًذيج5-5

أسذذاليب التعمذذيم والذذذتعمم  -6
لمطذذذذذذذذذذذذذذالب ذوى القذذذذذذذذذذذذذذدرات 

 : المحدودة
 

  

 االَجاتً نذوي انقذراخ انًحذودج نًثاشزإسرزاذُجُح انرذرَس ا -
 انحقائة انرؼهًُُح -
 انرؼهُى ػٍ تؼذ وانرؼهى انًثاشز وانرؼهى انًذيج-

 تقويم الطبببالب :   -7
 األساليب المستخدمة - أ
 

 

 انشطة اعمال السنة  -1
 اختبار اعمال السنة -2
 ايرحاٌ َهاَح انؼاو انُظزٌ      -3

 التوقيت - ب
 

 

اسثىػٍ األول             ىانرقُُ  

انثاٍَ           األسثىع انساتغ ىانرقُُ  

االسثىع االخُز   انثانس        ىانرقُُ  
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 درجة21أعمال سنة                   توزيع الدرجات - جذ
 درجة81امتحان تحريري              

 درجة111المجموع                   
 قائمة الكتب الدراسية والمراج  : -8
 
 
 البذكرة عمى شكل أوراق توزع عمى الطم مذكرات - أ

  - - - كتب ممزمة - ب

دار  -(: انرذوق وانرثقُف انًهثس0213ٍاَهاب فاضم )  كتب مقترحة -جذ

 انزَاض. -انشهزاء

 ( ٍ0213سَُة ػثذ انحفُظ فزغه :) االذجاهاخ انًهثسُح

 انقاهزج. -دار انفكز انؼزتٍ -1ط -نهشثاب

 ( ٍان0216سَُة ػثذ انحفُظ فزغه :)ًالتس انخارجُح نهًزأج- 

 انقاهزج. -دار انفكز انؼزتٍ -1ط

 ( االقرصاد 0216ػاَذج فهًٍ شرا، خذَجح سؼُذ يسفز :)

 يكح انًكزيح. -دار انثقافح نهطثاػح -واالسرهالك انًهثسٍ

 ( ٍَانًذخم نذراسح انُسُج وانًالتس0216220ػهُح ػاتذ :)- 

 انقاهزج. -دار انفكز انؼزتٍ -1ط

 (: انًىضح وفٍ اخرُار انًهثس 0213َز )َجاج يحًذ تاوس

 انقاهزج. -انفكز انؼزتٍدار  -انًُاسة

 َ( ٍصحح انًالتس0213جذج ياض :)- يكرثح تسراٌ انًؼزفح- 

 كفز انذوار.

دوريات عممية أو  -د
 نشرات ... الخ

 

 ٍجايؼح انًُىفُح. -يجهح تحىز االقرصاد انًُشن 

  ٍثسُح انرزتُح انًهدراساخ انًاجسرُز انًرخصصح ف
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 .وانًفاهُى انًزذثطح تها

  ٍانرزتُح انًهثسُح دراساخ انذكرىراِ انًرخصصح ف

 .وانًفاهُى انًزذثطح تها

 

 نشو  عبد الرءوف توفيق عبد الحميم./ د.أ. : منسق المقرر 
 

ٍ : ا.د / رشذٌ عُذرئُس القسن العلو  

 


