
  ا

 انهٍئخ انقىيٍخ نعًبٌ جىدح انزؼهٍى واالػزًبد

      

 ا

 
 ٔزذج ظًاٌ اندٕدج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
--رًذ انًزاجؼخ وانزصحٍح ثًؼزفخ يذٌز وحذح ظًبٌ انجىدح--  

  

 (21نموذج رقم )

 جامعة / أكادٌمٌة : المنوفٌه

 كلٌة:   اإلقتصاد المنزلى

             انًالتظ ٔانُغٛحقسم :  

 مقرر دراسي توصيف

 م0202-0202الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 

 بٌانات المقرر -0

/  انثحـانثالفرقة / المستوى :  أ تصًٛى اصٚاء اسم المقرر :   C311الرمز الكودى : 

 االول

انًالتظ  التخصص :

 ٔانُغٛح

 عدد الوحدات الدراسٌة :  نظرى                 عملى         

 

 هدف المقرر : -0

 

 

 

 

 -تُٓاٚح دساعح انًمشس ٚكٌٕ انطانة لادسا ػهٙ :

  

ٔفما نهتكُٕنٕخٛا   اصٚاء تصًٛىانًشتثطح ت ٚغتخذو االدٔاخ ٔانخاياخ  1-5

 نًالتظ ٔانُغٛحانسذٚثح فٗ يدال ا

 

ٔتًُٛح  ٔتًُٛح يٓاساتّ    صٚاءاال تتصًٛى يشتثطٚتثُٗ اعهٕب نهتؼهى  1-7

0 0 



  ا

 انهٍئخ انقىيٍخ نعًبٌ جىدح انزؼهٍى واالػزًبد

      

 ا

 
 ٔزذج ظًاٌ اندٕدج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
--رًذ انًزاجؼخ وانزصحٍح ثًؼزفخ يذٌز وحذح ظًبٌ انجىدح--  

  

 لذساتّ راتٛا يذ٘ انسٛاج

ٚطٕس يُتداخ انًالتظ ٔانُغٛح العٕاق خاصح يغتٓذفح نًماتهح  1-11

   صٚاءاال تتصًٛى انًشتثطح انتكهفح ٔاندٕدج فٗ انخاياخ ٔاالداء ٔاندًال

خ انتصًٛى ٔانتُفٛز ٔاَتاج انًالتظ ٔانُغدٛاخ نتهثٛح ٚطثك ػًهٛا 1-11

   االصٚاء تتصًٛى انًشتثطح ازتٛاخاخ انًغتٓهكٍٛ

 

 

 

 

 

 المستهدف من تدرٌس المقرر: -3

المعلومات  - أ
 والمفاهٌم:

 

 

 

  -:أٌُٓاٚح دساعح انًمشس ٚكٌٕ انطانة لادسا ػهٙ ت

ٔتطٕسِ  ٔيصادس االعتهٓاؤإَاػّ   االصٚاء تصًٛىفٍ ٔيفٕٓو ػهٗ ؼشف تٚ (1

 انؼايح نهًصًىٔانمذساخ  ٔانغًاخ  ػثش انؼصٕس

 

 ثٛؼح اندغى انثشش٘ ٔ لٛاعاتّ.ط ٕٚظر  (1

 ك انخاياخ ٔاأللًشح انًُاعثح نٓاكزن ٔأخضاءْاٚزكش يغًٛاخ انًالتظ  (3

 ٔاعانٛة انؼشض انًختهفح

يٍ زٛث  األنٕاٌ ٔإَٔاػٓا يغ تٕظٛر انؼاللح تُٛٓا ٔتٍٛ انشخصٛح، ٚششذ  (4

تثاطٓا تانًكاَح نٌٕ انثششج ٔ عٛكٕنٕخٛح انًشزهح انؼًشٚح ٔكزنك اس

 االختًاػٛح.

 ذٔس انٔ ٔأعانٛة تطٕٚؼٓا  فٛٓا جٔانؼٕايم انًؤثش   ٕٚظر يؼُٙ انًٕظح (5



  ا

 انهٍئخ انقىيٍخ نعًبٌ جىدح انزؼهٍى واالػزًبد

      

 ا

 
 ٔزذج ظًاٌ اندٕدج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
--رًذ انًزاجؼخ وانزصحٍح ثًؼزفخ يذٌز وحذح ظًبٌ انجىدح--  

  

 ًكًالخ انض٘اندًانٗ ن

 تتخصص  الصٚاءا تتصًٛى انًشتثطح  انؼهًٛح انًصطهساخ  ٚزكش 1-1-1-1 (6

 انساعٕب تطثٛماخ ٔاعاعٛاخ ٔانُغٛح انًالتظ

 االصٚاء تصًٛى فٗ انًغتخذيح انتصًٛى ػُاصش ٚتفٓى. 1-1-11-1 (7

ػُاصش يٍ االصٚاء تصًٛى فٗ انًغتخذيح انتصًٛى اعظٚششذ  -1-1-11-1 (8

 نهؼًم انفُٙ فٙ إطاس انؼًهٛح االتتكاسٚح. لٕاػذٔ

 

المهارات  - ب
 الذهنٌة :

 

 

 ٓاٚح دساعح انًمشس ٚكٌٕ انطانة لادسا ػهٙ أٌ:تُ

 ٚسهم انؼًم انفُٙ أٔ انتصًٛى (1

 انمٛاعاخ اندغًٛح.ٔفك تصًٛى نهًغازاخ انخطٕط ٔان زشكح ٛثتكشٚ (1

 ، نهتصًٛى حانمًاػ انًُاعث إَاعٚماسٌ تٍٛ  (3

 لٕج انهٌٕ ٔانتأثٛش انغطسٙ نهخايح تثؼا الياكٍ تٕاخذْا ػهٗ انتصًٛى. ٚسهم (4

 تصًًٛٛح تسهٕل تتًاشٗ ٔيتطهثاخ انغٕقافكاس  ٚخطط (5

اعانٛة ػشض ٔ ح ٔأعٕاق انًالتظتداْاخ انًٕظح انًغتمثهٛا ٚسهم (6

 انتصًًٛاخ ػهٗ انؼًالء

 ٔانًدتًغ انؼًم تًسٛط ٔاالتصال تانتفكٛش انًتؼهمح انؼًهٛاخ ٚذيح 1-1-1-1 (7

   االصٚاء تتصًٛى انًشتثطح

 

 انًتٕافمحٔ  االصٚاء تتصًٛى انًشتثطح ٔاالعانٛة االفكاس ٚتشخى 1-1-11-1 (8

 انًالتظ يدال فٗ انتصًٛى نسهٕل

   االصٚاء تتصًٛى انًشتثطح انًٕظح فٗ انًغتمثهٛح تاالتداْاخ ٚتُثا 1-1-11-1 (9

 

مهارات ال -جـ

 والعملٌةالمهنٌة 

 

 -تُٓاٚح دساعح انًمشس ٚكٌٕ انطانة لادسا ػهٙ أٌ:
 

 تطشق ػشض يختهفح، يغ إيكاَٛح تهثٛغّ. انثشش٘ٚشعى ٔٚخطط شكم اندغى  (1

 تٛاَاخ انتصًٛىاعتؼشاض يغ .انًختهفح تاألتؼاد انمٛاعٛح انتصًٛى ٚثُٙ (1



  ا

 انهٍئخ انقىيٍخ نعًبٌ جىدح انزؼهٍى واالػزًبد

      

 ا

 
 ٔزذج ظًاٌ اندٕدج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
--رًذ انًزاجؼخ وانزصحٍح ثًؼزفخ يذٌز وحذح ظًبٌ انجىدح--  

  

 ٔتدٓٛضْا نهؼشض ػهٗ انؼًالء

خهط األنٕاٌ ٔػًم  ٔٔتأثٛشاخ عطٕذ انخاياخ ٔاأللًشح ياليظ  تمهٛذ  ٚدٛذ (3

 انتأثٛشاخ انًختهفح نتٕصٚؼٓا ػهٗ انتصًٛى.

 انًغاٚشج نهًٕظحتؼط انتصًًٛاخ  ٚصًى (4

 يهثغٛح يُتداخ اتتكاس فٗ انتصًٛى ػُاصش ٚطثك .1

 يهثغٛح يُتداخ اتتكاس فٗ انتصًٛى اعظ ٚطثك.  1-3-9-1 (5

 تصًٛى نتسمٛك انسذٚثح انًتُٕػح انًشئٛح انٕصفٛح انتمُٛاخ ٚدشب 1-3-11-1 (6

 ٛحٔانُغ انًٕظح

 انًشتثطح انسذٚثح انًتُٕػح انًشئٛح انٕصفٛح انتمُٛاخ ٚطثك 1-3-11-1 (7

 ٔانُغٛح انًٕظح تصًٛى نتسمٛك  االصٚاء تتصًٛى

 انًالتظ فٗ انكٕيٕٛٛتش تشايح تًغاػذج انتصًٛى تكفاءج ٚغتخذو  1-3-11-1 (8

   CAD ٔانُغٛح

 
المهارات  - د

 العامة :
00-00 

 -ادسا ػهٙ أٌ:تُٓاٚح دساعح انًمشس ٚكٌٕ انطانة ل

 انؼايهٍٛ ٔٚمٕد  ٚسفض 4-1- 1 (1

  االصٚاء تتصًٛى انًشتثطح انًؼهٕياخ تكُٕنٕخٛا ٚغتخذو 4-1-.1 (1

 خٛذ تشكم

 

 يدال فٗ  االصٚاء تتصًٛى انًشتثط انؼهًٙ انتطٕس ٚتاتغ 1-4-5-1 (3

 ٔانُغٛح انًالتظ

 فٗ  االصٚاء تتصًٛى انًشتثط انتكُٕنٕخٗ انتطٕس ٚتاتغ 1-4-5-1 (4



  ا

 انهٍئخ انقىيٍخ نعًبٌ جىدح انزؼهٍى واالػزًبد

      

 ا

 
 ٔزذج ظًاٌ اندٕدج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
--رًذ انًزاجؼخ وانزصحٍح ثًؼزفخ يذٌز وحذح ظًبٌ انجىدح--  

  

 ٔانُغٛح ظانًالت يدال

 

 

 

 محتوى المقرر:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -انًستٕ٘ انُظش٘:

 األعثٕع األٔل:

 يفهىو انفٍ وانزصًٍى ػبيخ ورصًٍى انًالثس خبصخ 

 األعثٕع انثاَٙ: 

 جًبنٍبد فٍ االسٌبء )ػُبصز وأسس( 

 :انثانثاألعثٕع 

 انسًبد انؼبيخ وانقذراد انخبصخ نهًصًى 

 :انشاتغاألعثٕع 

 انقذراد انخبصخ نهًصًىانسًبد انؼبيخ و  

  انخايظاألعثٕع: 

  ثُبء انؼًم انفًُ وانؼًهٍخ االثزكبرٌخ 

 :انغادطاألعثٕع 

  أَىاع انزصًٍى

 :انغاتغاألعثٕع 

  يسًٍبد انًالثس وأجشائهب

 :انثايٍاألعثٕع 

 ايزحبٌ َصف انززو+  انخبيبد واألقًشخ انًُبسجخ نصُبػخ انًالثس

 :انتاعغاألعثٕع 

 انًؤصزح ػهى اخزٍبر انًالثس  انًىظخ وانؼىايم

 :انؼاششاألعثٕع  

  وانًزؼذدح وانزقًٍخ–انخعزاء انًىظخ 



  ا

 انهٍئخ انقىيٍخ نعًبٌ جىدح انزؼهٍى واالػزًبد

      

 ا

 
 ٔزذج ظًاٌ اندٕدج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
--رًذ انًزاجؼخ وانزصحٍح ثًؼزفخ يذٌز وحذح ظًبٌ انجىدح--  

  

 :انساد٘ ػششاألعثٕع 

 انًكًالد وػالقزهب ثبنًالثس 

 :انثاَٙ ػششاألعثٕع 

  أسبنٍت انؼزض انًخزهفخ نألسٌبء

 :انثانث ػششاألعثٕع 

 انًشزوع 

 :انشاتغ ػششاألعثٕع 

 انًشزوع وااليزحبٌ انزطجٍقً رقٍٍى

 -انًستٕ٘ انؼًهٙ:

 قائمة الموضوعات عدد األسابيع

 رسم المانٌكان الهندسً والحر االسبوع األول

طرٌقة رسم الكورساج األساسً وتصرٌف  االسبوع الثانً

 البنس علً المانٌكان الحرٌمً .

رسم القصات المختلفة فً البلوزة علً  االسبوع الثالث

 ن الحرٌمًالمانٌكا

رسم األكوال المختلفة علً المانٌكان  االسبوع الرابع

 الحرٌمً

رسم مودٌالت األكمام المختلفة علً  االسبوع الخامس

 المانٌكان الحرٌمً

رسم الجونالت المختلفة والبنطلون علً  االسبوع السادس



  ا

 انهٍئخ انقىيٍخ نعًبٌ جىدح انزؼهٍى واالػزًبد

      

 ا

 
 ٔزذج ظًاٌ اندٕدج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
--رًذ انًزاجؼخ وانزصحٍح ثًؼزفخ يذٌز وحذح ظًبٌ انجىدح--  

  

 المانٌكان الحرٌمً

 االسبوع السابع
مع رسم مودٌالت فساتٌن مناسبات مختلفة 

تطبٌق أسس التصمٌم المختلفة علً 

 المانٌكان الحرٌمً

رسم الكمالت المختلفة مع دراسة تأثٌرها  االسبوع الثامن

 علً التصمٌم.

 تلبٌس المانٌكان الرجالً واألطفال. االسبوع التاسع

 تلوٌن المودٌالت التً سبق رسمها االسبوع العاشر

االسبوع الحادي 

 عشر
 فة للألقمشة باأللوانعمل التاثٌرات المختل

عمل تصمٌمات مبتكرة بتاثٌرات لونٌة  االسبوع الثانً عشر

 مختلفة

 االمتحان التطبٌقً االسبوع الثالث عشر

 االمتحان النظري االسبوع الرابع عشر

 
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم

 يحبظزاد َظزٌخ  -

 يحبظزاد رطجٍقٍخ -

 انؼزوض انزقذًٌٍخ -



  ا

 انهٍئخ انقىيٍخ نعًبٌ جىدح انزؼهٍى واالػزًبد

      

 ا

 
 ٔزذج ظًاٌ اندٕدج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
--رًذ انًزاجؼخ وانزصحٍح ثًؼزفخ يذٌز وحذح ظًبٌ انجىدح--  

  

 

 

  انؼصف انذهًُ -

 ثحىس ورقبرٌز -

 انًُبقشخ وانحىار -

 التعلٌم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج

أساليب التعليم  -6

علم للطالب ذوى والت

 القدرات المحدودة

- 

 اسبنٍت انزذرٌس انًجبشز

 اسبنٍت انزذرٌس انؼالجى

 انحقبئت انزؼهًٍٍخ

 اسززارٍجٍبد انزؼهٍى االٌجبثى انفؼبل

  ًانزؼهٍى انزؼبوَ -

 اسلوب المحاكاة   -

 انًُبقشخ وانحىار -

 التعلٌم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج

 تقويم الطـــالب :   -7

 األسالٌب المستخدمة - أ
 

 

ٍخ ايزحبٌ أػًبل انسُخ نهجشء انُظزي   نزقٍٍى ثؼط انًهبراد انًؼزف -1

انزطجٍقً   ايزحبٌ اػًبل انسُخ  نهجشء +  وانذهٍُخ انزً اكزسجهب انطبنت

 نزقٍٍى ثؼط انًهبراد انًهٍُخ وانؼهًٍخ انزً اكزسجىهب انطالة

رقٍٍى األثحبس وانزقبرٌز نزقٍٍى ثؼط اػًبل سُخ ػجبرح ػٍ   -2

 انًهبراد انًهٍُخ وانؼهًٍخ انزً اكزسجىهب انطالة

انُظزي نزقٍٍى  انًهبراد انًؼزفٍخ انزطجٍقً وايزحبٌ َهبٌخ انؼبو  -3

 سجهب انطبنتوانذهٍُخ انزً اكز

 التوقٌت - ب
 

 األسجىع انضبيٍانزقٍى األول           

 اسجىػًانزقٍى انضبًَ           



  ا

 انهٍئخ انقىيٍخ نعًبٌ جىدح انزؼهٍى واالػزًبد

      

 ا

 
 ٔزذج ظًاٌ اندٕدج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
--رًذ انًزاجؼخ وانزصحٍح ثًؼزفخ يذٌز وحذح ظًبٌ انجىدح--  

  

 ػشز انزاثغ  انزقٍى انضبنش           األسجىع 

 توزٌع الدرجات -جـ

 

أيزحبٌ  ،  درجخ 03 ايزحبٌ رطجٍقً  ،درجخ 33 أػًبل انسُخ -

 درجخ 23رحزٌزي  

 درجخ 133انًجًىع -

 الكتب الدراسية والمراجع :قائمة  -8

 مذكرات - أ
 

_____________ 

 

 كتب ملزمة - ب
 

األصٚاء ، ػانى  : لٕاػذ ٔأعظ تصًٛى 1115د / ٚغش٘ يؼٕض ػٛغٗ أزًذ  -1

 انكتة.

رصًٍى انشٌبء ورطىرهب دار انشهزاء،  اٌهبة فبظم اثىيىسى،  -2

 1غ2318انزٌبض،

 كتب مقترحة -جـ

 

: فٍ تصًٛى األصٚاء ، داس انفكش         1117د / َداج يسًذ تأصٚش  .1

 انؼشتٙ .

: طُشص األصٚاء ، يكتثح األَدهٕ              1117أ.د / عهٕٖ ُْش٘   .1

 .انًصشٚح . 

دورٌات علمٌة أو  -د

 نشرات ... الخ

__________________ 

 ْذ٘ يسًذ عايٙ غاص٘د  أ.: منسق المقرر 

                سشذٖ ػٛذرئٌس مجلس القسم العلمى : أ.د/  


