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مصادقة السيد العميد

وصف البرناهح األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازا مقتضيا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهنا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1اٌّإعغخ اٌتؼٍ١ّ١خ

خبِؼخ اٌفشاد االٚعظ اٌتمٕ١خ

 .2اٌمغُ اٌدبِؼ / ٟاٌّشوض

اٌّؼٙذ اٌتمٕٔ ٟدف /لغُ تمٕ١بد طٕبػخ اٌّالثظ

 .3اعُ اٌجشٔبِح األوبدّٟ٠

ِششٚع ()Project

 .4اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ

دثٍ َٛفٕٟ

 .5إٌظبَ اٌذساعٟ

عٕٞٛ

 .6ثشٔبِح االػتّبد اٌّؼتّذ

Academic project for applied arts

 .7اٌّإثشاد اٌخبسخ١خ األخشٜ

اٌمطبع اٌسىٚ ِٟٛاٌخبص ٚعٛق اٌؼًّ

 .8تبس٠خ ئػذاد اٌٛطف

2016/4/25

 .9أ٘ذاف اٌجشٔبِح األوبدّٟ٠
ٌ-1هدف البرنامج إلى إعداد مالكات تقنٌة مؤهلة للعمل فً مجال فن تفصٌل المالبس وخٌاطتها بأنواعها الرجالٌة والنسائٌة
واألطفال
-2تصمٌم وتنفٌذ القوالب الخاصة بالمالبس (الرجالٌة-النسائٌة-األطفال) والستائر بالطرٌقة التقلٌدٌة او بواسطة الحاسب
االلكترونً.
 -3تنمٌة قدرات الطالب االدائٌة وتوظٌف عناصر التصمٌم وربطها بشكل فنً فً اعمال تصمٌم االزٌاء ومكمالتها

-4تمٌز أنواع المنسوجات واستخداماتها.
-5تشغٌل وإدامة المكائن الخاصة بالخٌاطة.
-6حساب تكالٌف اإلنتاج وتسوٌقه والسٌطرة النوعٌة علٌه.

الصفحت 1

ِ .10خشخبد اٌتؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌتؼٍٚ ُ١اٌتؼٍُ ٚاٌتمُ١١
أ-اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ
أ-1اٌمبثٍ١خ ػٍ ٝتطج١ك اٌّؼشفخ فِ ٟدبي طٕبػخ اٌّالثظ ٚتظّّٙ١ب ٚاْ ٠إِٓ ثبّ٘١خ اٌؼًّ اٌدّبػ.ٟ
أ٠-2ى ْٛلبدساً ػٍ ٝتظّٚ ُ١تٛظ١ف ػٕبطش اٌتظّٚ ُ١اٌمبثٍ١خ ػٍ ٝاالثتىبس ح االثذاع ٚفك اعٍٛة ػٍّ.ٟ
أ-3اٌمبثٍ١خ ػٍ ٝاعتخذاَ اٌسبعٛة ٚاٌتذس٠ت ػٍ ٝثشاِح فِ ٟدبي تخظظٗ ٚاْ ٠ذسن اّ٘١خ اعتّشاس
اٌتؼٍُ ٌٍتٛاطً ِغ ػدٍخ اٌتطٛس.
أ٠-4ى ْٛلبدساً ػٍ ٝتّ١١ض االلّشخ ِٚؼشفخ اختجبساد اٌغ١طشح إٌٛػ١خ.
أ٠-5ى ْٛلبدساً ػٍ ٝف ُٙطشق االٔتبج اٌظٕبػٚ ٟاداسح اٌّشبس٠غ ٚزغبة اٌىٍف ٚاٌدذ ٜٚااللتظبد٠خ.
أ-6اٌمبثٍ١خ ػٍ ٝتشغٚ ً١ط١بٔخ ِىبئٓ اٌخ١بطخ ٚاالدٚاد اٌسذ٠ثخ اٌخبطخ ثأٔتبج اٌّالثظ.
ة -اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛضٛع
ة ٠ – 1ظُّ ٠ٚشعُ لٛاٌت اٌّالثظ اٌّختٍفخ ٌٚدّ١غ االخٕبط ٚاٌفئبد اٌجشش٠خ.
ة  – 2تشغٚ ً١ط١بٔخ ِىبئٓ اٌخ١بطخ ثىً أٔٛاػٙب اٌّتبزخ.
ة ٠- 3ىتغت ٠ٚطٛس ٕ٠ٚفز ٌىث١ش ِٓ اٌسشفخ ٚاالشغبي اٌ١ذ٠ٚخ اٌؼظش٠خ ٚاٌتشاث١خ.
طشائك اٌتؼٍٚ ُ١اٌتؼٍُ
ػشع ِسبضشاد ِٚغتدذاد ػٍّ١خ ثٛاعطخ اٌسبعجخ  ،data showsٚاعتخذاَ اٌغجٛسح ،whit board
اٌتطج١ك ٚاٌّّبسعخ اٌؼٍّ١خ فٚ ٟسػ اٌمغُ ،اٌتذس٠ت ف ٟاٌّؼبًِ االٔتبخ١خ (تطج١ك اٌّفشداد اٌؼٍّ١خ ٌٍّٛاد
اٌذساع١خ) اثٕبء اٌفظً اٌذساع١خ ٚوزٌه اٌتذس٠ت اٌظ١ف.ٟ
طشائك اٌتمُ١١
 -1االختجبساد اٌتشخ١ظ١خ(اٌمجٍ١خ) ٌّؼشفخ خٍف١خ اٌطبٌت اٌؼٍّ١خ ٌتسذ٠ذ ِغبس اٌّمشساد اٌذساع١خ.
 -2االختجبساد اٌ١ِٛ١خ ٚاٌفظٍ١خ (شف٠ٛخ ،تسش٠ش٠خ ،تطج١م١خ ػٍّ١خ)
 -3االختجبساد اٌشبٍِخ(إٌٙبئ١خ)
ج-اال٘ذاف اٌٛخذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ج-1سطذ زبخبد اٌّدتّغ ٚاٌتفى١ش ف ٟطشق اثذاػ١خ ٌتٕف١ز٘ب ٌتٕبفظ اٌّغتٛسد.
ج-2از١بء اٌّالثظ اٌتشاث١خ ٚادخبي اٌسذاثخ ػٍٙ١ب ثبفىبس ػظش٠خ خزاثخ
ج-3اٌتسف١ض ٚاٌتشد١غ الثتىبس تمبٔبد ػٍّ١خ ٚالتظبد٠خ ف ٟاٌتٕف١ز.
ج -4ف ُٙاٌّغإ١ٌٚخ اٌّ١ٕٙخ ٚاالخالل١خ.
طشائك اٌتؼٍٚ ُ١اٌتؼٍُ
-1اٌشجىخ اٌؼٕىجٛت١خ
-2االفالَ اٌؼٍّ١خ
-3اٌض٠بساد اٌّ١ذأ١خ ٌٍّٛالغ االٔتبخ١خ.
طشائك اٌتمُ١١
 -1تمذ ُ٠اٌتمبس٠ش ٌالفىبس االثذاػ١خ ِٕٚبلشتٙب ٌت١ٙئتٙب ٌٍتٕف١ز.
 -2االختجبساد اٌؼٍّ١خ.
الصفحت 2

د -اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ (اٌّٙبساد األخش ٜاٌّتؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌتٛظ١ف ٚاٌتطٛس اٌشخظ.)ٟ
د٠-1ى ْٛلبدس ػٍ ٝئلبِخ اٌذٚساد اٌتذس٠ج١خ فِ ٟدبي تخظظٗ ٚاالعٙبَ ف ٟخذِخ ششائر اٌّدتّغ.
د٠-2د١ذ اعتخذاَ اٌسبعت االٌىتشٌ ٟٔٚالعتفبدح ف ٟوث١ش ِٓ اٌّدبالد.
د٠-3د١ذ اخت١بس ٚتٕغ١ك االٌٛاْ ف ٟاٌّالثظ اٌتمٍ١ذ٠خ ٚاخت١بس اٌخبِبد
د-3اٌمذسح ػٍ ٝاالششاف ػٍ ٝاٌّشبس٠غ اإلٔتبخ١خ ٚخطٛط اإلٔتبج ف ٟاٌّؼبًِ اٌسى١ِٛخ ٚاألٍ٘١خ.
د-4ثى ْٛلبدس ػٍ ٝئداسح ِشبس٠غ فشد٠خ ٚزغبة اٌىٍف ٚاٌدذ ٜٚااللتظبد٠خ.
طشائك اٌتؼٍٚ ُ١اٌتؼٍُ
اٌّسبضشاد ،إٌذٚاد .اٌّشبسوخ ف ٟاٌّٙشخبٔبد فِ ٟدبي اٌتخظض.
طشائك اٌتمُ١١
خّغ االعتج١بٔبد
 .11ثٕ١خ اٌجشٔبِح
سِض اٌّمشس أٚ
اٌّغبق

اعُ اٌّمشس أٚ
اٌّغبق

اٌغٕخ االٌٝٚ

------

اعظ تظُّ١

اٌغٕخ اٌثبٔ١خ

--------

ِششٚع

اٌّغت / ٜٛاٌغٕخ

اٌغبػبد اٌّؼتّذح
ٔظشٞ

1

 .12اٌشٙبداد ٚاٌغبػبد اٌّؼتّذح

ػٍّٟ

3
-

4

دسخخ اٌذثٍ َٛاٌتمٕٟ
تتطٍت ( )2100عبػخ ِؼتّذح فّ١ب
٠خض اٌفٕ ْٛاٌتطج١م١خ
270عبػخ اٌتذس٠ت اٌظ١فٟ
2100=270+1830=30×61

الصفحت 3

 .13اٌتخط١ظ ٌٍتطٛس اٌشخظٟ

التخطيط واالعداد لزج اخلريج يف دورات تأهيل والتأكيد على تدريبهم يف ادلواقع التدريبية احلكومية والقطاع اخلاص اثناء
العطلة الصيفية (التدريب الصيفي).
ِ .14ؼ١بس اٌمجٛي (ٚضغ األٔظّخ اٌّتؼٍمخ ثبالٌتسبق ثبٌىٍ١خ أ ٚاٌّؼٙذ)
يستقبل القسم خمرجات التعليم ادلهين ختصص فنون تطبيقية باحلدود الدنيا بالقبول مبعدل (  )480وخرجيي الثانوية العامة الفرع االديب
خطة القبول ادلركزي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
 .15أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِح
اٌّمشساد اٌذساع١خ إٌّٙد١خ. ِظبدس خبسخ١خ تخض اٌتخظض. ػشٚع االص٠بء ِٚدالد اٌّٛضخ -االص٠بء اٌتشاث١خ.

الصفحت 4

هخطط ههاراث الونهح
َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن
هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح

السنت /
الوستىي

رهز الوقرر

اسن الوقرر

السنت االولً

-------

اسس تصوُن

السنت الثانُت

------

هشروع

االهذاف الوعرفُت

أساسٍ
أم اختُارٌ

اساسٍ
اساسٍ

أ1
√

أ2
√

أ3
√

أ4
√

√

√

√

√

الصفحت 5

الوهاراث العاهت و التاهُلُت
الونقىلت
االهذاف الىخذانُت
االهذاف الوهاراتُت
( الوهاراث األخري الوتعلقت
والقُوُت
الخاصت بالبرناهح
بقابلُت التىظُف والتطىر
الشخصٍ)
د4
ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج 4د 1د 2د3
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

نوىرج وصف الوقرر
وصف الوقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.

 .1اٌّإعغخ اٌتؼٍ١ّ١خ

خبِؼخ اٌفشاد االٚعظ اٌتمٕ١خ

 .2اٌمغُ اٌدبِؼ / ٟاٌّشوض

اٌّؼٙذ تمٕٔ ٟدف /تمٕ١بد طٕبػخ اٌّالثظ

 .3اعُ  /سِض اٌّمشس

ِششٚع تخشج

 .4أشىبي اٌسضٛس اٌّتبزخ

اٌطٍجخ ،اٌ١ٙئخ اٌتذس٠غ١خ ،اٌّإعغبد اٌسى١ِٛخ راد اٌؼاللخ.

 .5اٌفظً  /اٌغٕخ

اٌغٕخ اٌثبٔ١خ

 .6ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ (اٌىٍ)ٟ

121عبػخ ثّؼذي ( )4عبػخ اعجٛػ١ب ً

 .7تبس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف

2116/4/25

 .8أ٘ذاف اٌّمشس

 -1التعرف على كٌفٌة وضع خطة لمشروع انتاجً وادارته ثم تنفٌذه والتعرف على الطرٌقة العلمٌة الصحٌحة
لكتابة البحث العلمً .
-2القدرة على تنفٌذ مشروع انتاجً لٌصل الى االهداف المحددة مطبقا فٌه كل ما تعلمه من السنتٌن الدراسٌتٌن

الصفحت 6

ِ .9خشخبد اٌتؼٍُ ٚطشائك اٌتؼٍٚ ُ١اٌتؼٍُ ٚاٌتمُ١١
أ-اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ
أ-1معرفة الطرق العلمٌة فً تصمٌم قوالب المالبس المختلفة ومواكبة المودة.
أ-2االٌّبَ ثبٌؼٍّ١بد اٌظٕبػ١خ ألنتاج المالبس وملحقاتها.
أِ-3ؼشفخ اختجبساد اٌغ١طشح إٌٛػ١خ لتمٌٌز أنواع األقمشة وجودتها.
أِ-4ؼشفخ تشغٌل وإدامة المكائن الخاصة بالخٌاطة بأنواعهاواالطالع على المكائن والتقنٌات الحدٌثة.
أ-5ف ُٙو١ف١خ حساب التكالٌف والجدوى االقتصادٌة لمشروع انتاجً مصغر.
أ-6االٌمان بروح العمل الجماعً وانها مهنة انسانٌة تسهم فً سد احتٌاجات االسرة واالكتفاء الذاتً
وتعزز دخلها .
ة -اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛضٛع
ة - 1تنفٌذ القوالب الخاصة بالمالبس الحدٌثة و التراثٌة .
ة - 2تشغ ً١وإدامة المكائن الخاصة بالخٌاطة بأنواعها.
ة - 3تٕف١ز الفنون الشعبٌة التراثٌة للمحافظة على دٌمومتها وتطوٌرها
ة -4تمٌٌز أنواع األقمشة واستخداماتها.
طشائك اٌتؼٍٚ ُ١اٌتؼٍُ
اٌّسبضشاد ،اٌتمبس٠ش ،تظّٚ ُ١تٕف١ز ِٕتح (ِششٚع تخشج)
طشائك اٌتمُ١١
إٌّبلشبد ،اٌتغز٠خ اٌشاخؼخ ،تم ُ١١اٌّٙبساد اٌؼٍّ١خ ِٓ خالي ٌدٕخ ػٍّ١خ ،اعتّبسح اٌتمٚ ُ١١فك ِسبٚس تخض
اٌتخظض.
ج-اال٘ذاف اٌٛخذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ج-1سطذ زبخبد اٌّدتّغ ٚاٌتفى١ش ف ٟطشق اثذاػ١خ ٌتٕف١ز٘ب ٌتٕبفظ اٌّغتٛسد.
ج-2از١بء اٌّالثظ اٌتشاث١خ ٚادخبي اٌسذاثخ ػٍٙ١ب ثأفىبس ػظش٠خ خزاثخ
ج-3اٌتسف١ض ٚاٌتشد١غ الثتىبس تمبٔبد ػٍّ١خ ٚالتظبد٠خ ف ٟاٌتٕف١ز.
ج -4
طشائك اٌتؼٍٚ ُ١اٌتؼٍُ
-1اٌّٛالغ االٌىتش١ٔٚخ
-2االفالَ اٌؼٍّ١خ
-3اٌض٠بساد اٌّ١ذأ١خ ٌٍّٛالغ االٔتبخ١خ.
طشائك اٌتمُ١١
-1تمذ ُ٠اٌتمبس٠شٌالفىبس االثذاػ١خ ِٕٚبلشتٙب ٌت١ٙئتٙب ٌٍتٕف١ز.
-2االختجبساد اٌؼٍّ١خ

الصفحت 7

د -اٌّٙبساد اٌؼبِخ  ٚاٌتب٘١ٍ١خ إٌّمٌٛخ (اٌّٙبساد األخش ٜاٌّتؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌتٛظ١ف ٚاٌتطٛس اٌشخظ.)ٟ
د-1اٌمبثٍ١خ ػٍ ٝئداسح ِشبس٠غ فشد٠خ ٚزغبة اٌىٍف ٚاٌدذ ٜٚااللتظبد٠خ
د-2اٌمبثٍ١خ ػٍ ٝاالششاف ػٍ ٝاٌخطٛط اإلٔتبخ١خ فِ ٟإعغبد اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌخبص.
د٠ -3ى١ِٙ ْٛأ ٌٍؼًّ فِ ٟإعغبد اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌخبص ٚرٌه ٌّب اوتغجٗ ِٓ ِؼشفخ ٚاٌّبَ ثّتطٍجبد
اٌؼًّ ف ٟتٍه اٌّٛالغ ِٓ خالي تذس٠جٗ اٌؼٍّ ٟفٙ١ب عٛاء تٕف١ز ِفشداد ػٍّ١خ ٌّٛاد دساع١خ ا ٚتذس٠ت
ط١ف.ٟ
د٠ -4ذسن ٠ٚف ُٙأٗ ثسبخخ اٌ ٝتذس٠ت ٚتؼٍُ ثظٛسح ِغتّشح ٌّٛاوجخ اٌسذاثخ فِ ٟدبي تخظظٗ .

 .11ثٕ١خ اٌّمشس
األعجٛع

اٌغبػبد

االول

4
4

الثانً

ِخشخبد اٌتؼٍُ
اٌّطٍٛثخ
اٌمبثٍ١خػٍ ٝتسذ٠ذ ِشىٍخ ِٓ
ٚالغ اٌّدتّغ

توزٌع الطلبة الى مجامٌع وتحدٌد
زٛاس
اسماء االساتذة المشرفٌن على كل
ِٕٚبلشخ
مشروع
تبدا كل مجموعة مع االستاذ
المشرف لوضع خطة للمشروع
دراسة عن طرٌقة استخدام المكتبة
للوصول الى المعلومات المطلوبة
للجانب النظري لكل مشروع
ٌحددها المدرس المشرف
وضع مسودة للمقدمة والفصل
االول
مناقشة المسودة مع المشرف
لتنفٌذها
وضع مسودة الفصل الثانً اي
الجانب النظري والدراسات السابقة
مناقشة الفصل الثانً مع المشرف

اٌمبثٍ١خػٍ ٝتسذ٠ذ ِشىٍخ

الثالث

الرابع

4

اٌمبثٍ١خػٍ ٝف ُٙاّ٘١خ اٌؼًّ
اٌدّبػٟ

الخامس

4

اٌمبثٍ١خػٍ ٝزث سٚذ
إٌّبفغخ

السادس

4

السابع

4

ف ُٙاّ٘١خ اِتالن سؤ٠ب
ٌٍّششٚع

الثامن

4

تم٠ٛخ ػٕظش اٌثمخ ثبٌٕفظ

التاسع والعاشر

4

ف ُٙاٌّغإ١ٌٚخ اٌّ١ٕٙخ
ٚاالخالل١خ

الحادي عشر

4
4

الثالث والرابع
والخامس عشر
السادس والسابع
عشر

4

الثامن و التاسع
عشر
العشرون و
الحادي
والعشرون
الثانً والعشرون

اٌمبثٍ١خػٍٚ ٝضغ خطخ
ٌسٍٙب

ادسان اّ٘١خ سثظ اٌدبٔت
إٌظش ٞثبٌؼٍّٟ

اٌمبثٍ١خػٍ ٝاثجبد اٌّؼشفخ
ف ٟتخظظخ

=

=

4
4
4
4

ِسبضشح

-----

فكرة عامة عن طرٌقة كتابة
البحوث بأسلوب علمً
اختٌار مواضٌع واسماء لمشارٌع
ذات طابع تطبٌقً وتحدٌدها
وضع خطة عمل بطرٌقة انتاج
مشروع

4

الثانً عشر

اعُ اٌٛزذح  /اٌّغبق أٚ
اٌّٛضٛع

طش٠مخ اٌتؼٍُ١

طش٠مخ اٌتمُ١١

اٌمبثٍ١خػٍ ٝتٕف١ز اٌّؼشفخ فٟ
تخظظخ

=

=

=

=

تحدٌد الجانب العملً ووضع خطة
للعمل مع االستاذ المشرف
بداٌة تنفٌذ الجانب العملً –
اختٌار المودٌل التفصٌل والخٌاطة
اعداد نماذج مصغرة على الورق
مفهوم اختٌار النموذج الذي ٌتم
االتفاق علٌة لغرض تنفٌذه
تنفٌذ القلب بالحجم الطبٌعً مع
المشرف
تفصٌل وخٌاطة المشروع تحت
اشراف االستاذ والمشرف

-Netاٌغٛق
ِسبضشح-
ِطبٌؼخ عٛق
اٌؼًّ

=

ِذ ٜاالعتدبثخ

اٌتمبس٠ش

اٌّىتجخ
ِسبضشح
=
=
=
ٚسشخِ-ىبئٓ

إٌّبرج اٌّظغشح

ادٚاد اٌخ١بطخ

اٌّٛد ً٠إٌّفز

=
ادٚاد تظُّ١
اٌمبٌت
ِؼذاد اٌمض

وضع مسودة لمراحل تنفٌذ الجانب عدً ِغتٍضِبد
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اٌتفبػً

اعتّبسح تم ُ١١تٕف١ز

اٌفمشاد

العملً
الثالث و الرابع
والخامس
والعشرون
السادس و السابع
والعشرون
الثامن والعشرون

4

اٌمبثٍ١خػٍ ٝاتمبْ االداء فٟ
اٌؼًّ

4

=

4

تحدٌد اهم النتائج التً تم التوصل

الٌها اثناء تنفٌذ المشروع لتحقٌق ِتبثؼخ اٌتٕف١ز

االهداف
مناقشة مسودة اهم النتائج للفصل
الرابع
تثبٌت الفصل الرابع مع المشرف

=
التاسع والعشرون

4

الثالثون

4

ِٕبلشخ ٚزٛاس

تىٍّخ ِشازً

=
اٌمبثٍ١خػٍ ٝاثجبد اٌّؼشفخ
ف ٟتخظظخ

مناقشة البحث مع االستاذ المشرف ت١ٙئتٙب ثبٌظٛسح
بصٌغة النهائٌة
إٌٙبئ١خ
تثبٌت المشارٌع ومناقشتها من قبل ػشضٙب
اللجنة المشرفة
ثبٌّؼشع
اٌغٌّٕ ٞٛشبس٠غ
اٌتخشج

اعتّبسح تمُ١١
اتمبْ اٌؼًّ
تقٌم المعارف
والمهارات المهنٌة
و الذهنٌة و العامة
التً اكتسبتها
الطالبة

اعتّبسح اٌتمُ١١
إٌٙبئ١خ

 .11اٌجٕ١خ اٌتست١خ

 -1اٌىتت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ

كتب ادلقرر (الكتب ادلنهجية)
 -مصادر االزياء التاثية

-2اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ (اٌّظبدس)
أ -اٌىتت ٚاٌّشاخغ اٌتٛ٠ ٟط ٟثٙب

ورش العمل  +برنامج الكورل لرسم القوالب  +جمالت ادلوضة +التدريب
العملي يف ادلعمل االنتاجي(معمل االلبسة اجلاهزة /جنف)

ة-اٌّشاخغ االٌىتش١ٔٚخ

ادلواقع االلكتونية اخلاصة بعروض االزياء

 .12خطخ تط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ

-

تطوير خطط التدريب العملي .
استاتيجية التعليم التعاوين .
عقد ادلقارنات ,والتحفيز على العمل والتميز .

-

التدريب التطبيقي

يف القطاع احلكومي واخلاص.
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نوىرج وصف الوقرر
وصف الوقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.

 -1اٌّإعغخ اٌتؼٍ١ّ١خ

خبِؼخ اٌفشاد االٚعظ اٌتمٕ١خ

 -2اٌمغُ اٌدبِؼ / ٟاٌّشوض

اٌّؼٙذ تمٕٔ ٟدف /تمٕ١بد طٕبػخ اٌّالثظ

 -3اعُ  /سِض اٌّمشس

اعظ تظُّ١

-4أشىبي اٌسضٛس اٌّتبزخ

اٌطٍجخ ،اٌ١ٙئخ اٌتذس٠غ١خ ،اٌّإعغبد اٌسى١ِٛخ راد اٌؼاللخ.

-5اٌفظً  /اٌغٕخ

اٌغٕخ االٌٝٚ

-6ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ (اٌىٍ)ٟ

121عبػخ ثّؼذي ( )4عبػخ اعجٛػ١بً(ٔ1ظش 4 + ٞػٍّ)ٟ

 -7تبس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف

2116/4/25

-8أ٘ذاف اٌّمشس

 -1تنمٌة قدرات الطالب االدائٌة وتطوٌر امكانٌاته الفنٌــــــــة والوجدانٌة وتدرٌبه على استعمال االدوات وتوظٌف الخامات
ضمن اسس علمٌة فنٌة متطورة من خالل الدراسة التحلٌلٌة للعناصر الفنٌة ,هندسٌة كانت ام طبٌعٌة وتوظٌفها فً عملٌات
التكوٌن الفنً باالعتماد على المبادئ العلمٌة المعتمدة ضمن هذا المجال .
 -2توظٌف عناصر التصمٌم وربطها بشكل فنً فً اعمال تصمٌم االزٌاء ومكمالتها
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ِ -9خشخبد اٌتؼٍُ ٚطشائك اٌتؼٍٚ ُ١اٌتؼٍُ ٚاٌتمُ١١
أ-اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ
أ-1التعرف على اهمٌة عناصر التصمٌم وتوظٌفها فً تصمٌم االزٌاء.
أ-2ف ُٙتٍه اٌؼٕبطش ٌخٍك سٚذ اٌدّبي ٌٍٛزذح اٌتظّ١ّ١خ.
أِ-3ؼشفخ اٌمّ١خ اٌضٛئ١خ ٚتبث١ش٘ب ف ٟاٌٛزذح اٌتظّ١ّ١خ.
أِ-4ؼشفخ االلوان وتاثٌراتها فً العمل التصمٌمً.
أ -5االٌّبَ ثبٌتظبِ ُ١اٌّدغّخ ٚتبث١ش٘ب اٌجظش.ٞ
ة -اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛضٛع
ة  .- 1تّى ٓ١اٌطبٌت ِٓ تشخّخ تٍه اٌؼٕبطش ٌخٍك سٚذ اٌدّبي ٌٍٛزذح اٌتظّ١ّ١خ ٌدزة االٔتجبٖ
ة  - 2تّى ٓ١اٌطبٌت ِٓ ف ُٙاٌمّ١خ اٌضٛئ١خ ٚتٛظ١فٙب الظٙبس لٛح اٌتؼج١ش ٌٍٛزذح اٌتظّ١ّ١خ.
ة – 3تّى ٓ١اٌطبٌت ِٓ ِؼشفخ االٌٛاْ ٚتبث١ش٘ب اٌغ١ىٌٛٛخ.ٟ
ة ٌ -4كون قادرا على تسخٌر التصمٌم المجسم فً االٌهام البصري.
طشائك اٌتؼٍٚ ُ١اٌتؼٍُ
اٌّسبضشاد ،ػشع ّٔبرج(ٚعبئً ا٠ضبذ) ،تظّٚ ُ١تٕف١ز ٌٛزبد،
طشائك اٌتمُ١١
إٌّبلشبد ،اٌتغز٠خ اٌشاخؼخ ،تم ُ١١اٌّٙبساد اٌؼٍّ١خ .
ج-اال٘ذاف اٌٛخذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ج-1سطذ زبخبد اٌّدتّغ ٚاٌتفى١ش ف ٟطشق اثذاػ١خ ٌتٕف١ز٘ب.
ج-2تدذ٠ذ اٌتظبِ ُ١اٌتشاث١خ ٚادخبي اٌسذاثخ ػٍٙ١ب ثأفىبس ػظش٠خ خزاثخ
ج-3اٌتسف١ض ٚاٌتشد١غ الثتىبس تمبٔبد ػٍّ١خ ٚالتظبد٠خ ف ٟاٌتٕف١ز.
ج -4االعتفبدح ِٓ اٌّتجم١بد(الّشخٚ،سق ،اوغغٛاسادٌ ).....،تظّٚ ُ١زذاد صخشف١خ
طشائك اٌتؼٍٚ ُ١اٌتؼٍُ
-1اٌّٛالغ االٌىتش١ٔٚخ
-2االفالَ اٌؼٍّ١خ
-3اٌج١ئخ .
طشائك اٌتمُ١١
 -1اٌٍٛزبد إٌّفزح.
-2االختجبساد اٌؼٍّ١خ
د -اٌّٙبساد اٌؼبِخ  ٚاٌتب٘١ٍ١خ إٌّمٌٛخ (اٌّٙبساد األخش ٜاٌّتؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌتٛظ١ف ٚاٌتطٛس اٌشخظ.)ٟ
د-1اٌمبثٍ١خ ػٍ ٝتمذّٔ ُ٠برج تظّ١ّ١خ ٚفك اعظ ػٍّ١خ ِذسٚعخ.
د٠ .-2ى١ِٙ ْٛأ ٌٍؼًّ فِ ٟإعغبد اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌخبص ٚرٌه ٌّب اوتغجٗ ِٓ ِؼشفخ ٚاٌّبَ ثّتطٍجبد
اٌؼًّ .
د٠ -3ذسن ٠ٚف ُٙأٗ ثسبخخ اٌ ٝتذس٠ت ٚتؼٍُ ثظٛسح ِغتّشح ٌّٛاوجخ اٌسذاثخ فِ ٟدبي تخظظٗ .
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-11ثٕ١خ اٌّمشس
ِخشخبد اٌتؼٍُ
اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛزذح  /اٌّغبق أٚ
اٌّٛضٛع

األعجٛع

اٌغبػبد

االول

4

اٌمبثٍ١خػٍ ٝتسذ٠ذ االسالٌب
المعتمد فً االبتكار واالبداع
نحو تصمٌم جدٌد

الثانً

4

اٌمبثٍ١خػٍِ ٝؼشفخ لعناصر
التصمٌم

الثالث

4

اٌمبثٍ١خ ػٍ ٝتسذ٠ذ دٚس
اٌؼٕبطش اٌتظّ١ّ١خ ٌتسم١ك
فىشح اٌتظُّ١

الرابع

4

اٌمبثٍ١خػٍ ٝف ُٙالمبادئ
التصمٌمٌة

الخامس

4

اٌمبثٍ١خػٍِ ٝؼشفخ االٌٛاْ

دراسة تحلٌلٌة لاللوان كاحةد العناصةر
االساسٌة المهمة فً عملٌة التصمٌم .

السادس

4

ادسان اّ٘١خ اٌٍٚ ْٛسثطٗ
ثبٌدبٔت اٌغ١ىٌٛٛخٟ

ػشع
توضةةٌه نظرٌةةات اللةةون المختلفةةة مةةع
ششائرٚ +عبئً
شرح تاثٌرها السٌكولوجً
ا٠ضبذ

السابع

4

ف ُٙاّ٘١خ القٌمة الضوئٌة كاحد
العناصر الرئٌسٌة

الثامن

4

تم٠ٛخ ػٕظش اٌّمبسٔخ
ٚاٌتسًٍ١

التاسع والعاشر

4

الحادي عشر

4

الثانً عشر

4

الثالث عشر

4

الرابع عشر

4

ف ُٙػٍّ١خ تٛظ١ف اٌؼٕبطش
ٌتسم١ك فىشح تظّ١ّ١خ فٟ
اػّبي اٌطٍجخ إٌّدضح

اٌمبثٍ١خػٍ ٝاثجبد اٌّؼشفخ فٟ
صفات الشكل المظهرٌة منها
القٌاس والقٌمة

=

=

مقدمةةةة عامةةةة عةةةن تفاصةةةٌل التصةةةمٌم
الفنً واالسالٌب المعتمد فةً االبتكةار
واالبداع نحو تصةمٌم جدٌةد باسةتخدام
الوسةةةةةةةةةائل االٌضةةةةةةةةةاحٌة المتةةةةةةةةةوفرة
(،cdسالٌد،صور،اعالنات/ملصةةقات
..الخ)
شةةةةةرح تفصةةةةةٌلً لعناصةةةةةر التصةةةةةمٌم
(الشكل  ،الصفات المظهرٌةة ،الفضةاء
التصةةةةةمٌمً ) مةةةةةع بٌةةةةةان امكانٌاتهةةةةةا
وانواعهةةا واشةةكالها باسةةتخدام الوسةةائل
االٌضاحٌة .
دراسةةةة دور العناصةةةر التصةةةمٌمة فةةةً
تحقٌةةةةةق افضةةةةةةل اسةةةةةةتٌعاب بصةةةةةةري
بواسةةطة العناصةةر المالئمةةة واسةةالٌب
ارتباطهةةةةةةةةةا بالعالقةةةةةةةةةات االساسةةةةةةةةةٌة
الصةةةةةحٌحة النجةةةةةاز وتحقٌةةةةةق فكةةةةةرة
التصةةةمٌم اضةةةافة الةةةى اهمٌةةةة الفضةةةاء
التصمٌمً تحقٌق الفكرة
توضةةةٌه اهمٌةةةة المبةةةادئ التصةةةمٌمٌة
بشةةكل عةةام والطةةرق الةةثالث االساسةةٌة
فً عملٌةة ( ابتكةار عناصر،انسةجامها
،فضةةةةائها ) بشةةةةكل خةةةةاص باسةةةةتخدام
الوسةةةةةةائل االٌضةةةةةةاحٌة فةةةةةةً عملٌةةةةةةة
التصمٌم .

طش٠مخ اٌتؼٍُ١

ِسبضشح

ػشع ششائر+
ٚعبئً ا٠ضبذ

ِسبضشح-
ػشع ششائر+
ٚعبئً ئ٠ضبذ
+تذس٠ت ػٍّٟ

ِذ ٜاالعتدبثخ

زٛاس
ِٕٚبلشخ
ػشع ششائر+
ٚعبئً ا٠ضبذ
 +تذس٠ت ػٍّٟ

توضةةٌه اهمٌةةة القٌمةةة الضةةوئٌة كاحةةد
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-----

اٌتفبػً

العناصةةر الرئٌسةةٌة مةةن خةةالل تاثٌرهةةا ِسبضشح ٚ
لتحقٌةةةةق االسةةةةتٌعاب االفضةةةةل للفكةةةةرة تذس٠ت ػٍّٟ

التصمٌمٌة والمتلقً.
دراسةةة تحلٌلٌةةة نقدٌةةة للتصةةامٌم الفنٌةةة
المختلفةةة ( تصةةامٌم محلٌةةة  /عالمٌةةة /
مجالت /كارتةات  /طوابةع /ملصةقات
 ...الخ ) .
دراسة تحلٌلٌة البةراز اهمٌةة العالقةات
وكٌفٌةةة توظٌةةف العناصةةر فةةً العمةةل
الفنةةً وانعكاسةةات ذلة علةةى التمةةارٌن
المنجزة من قبل الطالب
تةةةةوظٌه اهمٌةةةةةة التجةةةةةاوز والةةةةةتالمس
والتراكةةةةةةب والتةةةةةةداخل ..الةةةةةةخ فةةةةةةً
التصةةامٌم الفنٌةةة وتاثٌرهةةا فةةً تحقٌةةق
الفكةةةةرة التصةةةةمٌمة ومةةةةدى اسةةةةتٌعاب
المتلقى .
دراسةةةةة تحلٌلٌةةةةة فةةةةً الملمةةةةس كاحةةةةد
العناصةةةر التصةةةمٌمة وتوضةةةٌه مةةةدى
تاثٌرهةةةا علةةةى التصةةةامٌم المنفةةةذة فةةةً
توضةةةةةٌه الفكةةةةةةرة وصةةةةةفات الشةةةةةةكل
المظهرٌة منها القٌاس والقٌمة
توضٌه امكانٌةات الملمةس الفنٌةة علةى
تصامٌم منفذة .
استعراض اسس التصمٌم فً التصمٌم
باالستعانة بالوسائل االٌضاحٌة
الممكنة (التكرار  ،االنسجام  ،التدرج

طش٠مخ اٌتمُ١١

=

تذس٠ت ػٍّٟ

تذس٠ت
ػٍّٟ

ػشع
ششائرٚ +عبئً
ا٠ضبذ

=

اٌّّبسعخ
اٌؼٍّ١خ

اٌتفبػً
ٚاٌّّبسعخ
اٌؼٍّ١خ
اٌتفبػً
ٚاٌّّبسعخ
اٌؼٍّ١خ
اٌتفبػً
ٚاٌّّبسعخ
اٌؼٍّ١خ

ّٔبرج اٌطٍجخ

ّٔبرج اٌطٍجخ

 ،السٌادة  ،الوحدة  ،التوازن  ،الخ )
شةةةةةروط تحقٌةةةةةق الفكةةةةةرة التصةةةةةمٌمة
واالسةةةةةةالٌب المعتمةةةةةةة فةةةةةةً العملٌةةةةةةة
التصةةةمٌمٌة (تجربةةةة  ،ابتكةةةار  ،ابةةةداع
تصةةةةمٌم فنةةةةً نقةةةةد وتحلٌةةةةل ومناقشةةةةة
اعمال الطلبة .
دراسةةة تحلٌلٌةةة لتكةةرار وبٌةةان انواعةةه
واشكاله المختلفة مع التوضٌه امكانٌةة
تحقٌةةةةق افضةةةةل تتةةةةابع بصةةةةري لفةةةةت
االنتباه للتصمٌم .
دراسةةةة تحلٌلٌةةةة للتةةةدرج مةةةع توضةةةٌه
انواعةةه وامكانٌاتةةه مةةن خةةالل تطبٌقةةه
على العناصر المختلفة ( تدرج الطول
 ،بةةةةةةةةالحجم  ،بالقٌمةةةةةةةةة  ،بةةةةةةةةالكون ،
بالمساحة  ،باالتجاه  .الخ ) .
دراسةةةةة تحلٌلٌةةةةة للتضةةةةاد وتوضةةةةٌه
اهمٌتةةه فةةً عملٌةةة التصةةمٌم وانواعةةةه
وامكانٌاتةةةةةه فةةةةةً الشةةةةةكل  /الصةةةةةفات
المظهرٌةةةةةة  /الفضةةةةةةاء التصةةةةةةمٌمً )
كاتضةةاد فةةً الطةةول والحجةةم  ،اللةةون
بالقٌمة  ،باالتجاه  ،الملمس 00الخ
دراسةةةة تحلٌلٌةةةة للتةةةوازن فةةةً العملٌةةةة
التصةةمٌمٌة مةةع بٌةةان انواعةةه وامكانٌةةة
تحقٌةةق التةةوازن مةةن خةةالل التقسةةٌمات
الفضةةةةةةةةةائٌة ،التتتةةةةةةةةةابع البصةةةةةةةةةري ،
االتجاهات المتحققة باسةتخدام الوسةائل
االٌضاحٌة المختلفة .

الخامس عشر

4

ف ُٙػٍّ١خ تٛظ١ف اٌؼٕبطش
ٌتسم١ك فىشح تظّ١ّ١خ فٟ
اػّبي اٌطٍجخ إٌّدضح

السادس عشر

4

اٌمبثٍ١خػٍ ٝف ُٙػٕظش
اٌتىشاس ف ٟػٍّ١خ اٌتظُّ١

السابع عشر

4

اٌمبثٍ١خػٍ ٝف ُٙػٕظش اٌتذسج
ف ٟػٍّ١خ اٌتظُّ١

الثامن والتاسع
عشر

4

اٌمبثٍ١خػٍ ٝف ُٙػٕظش اٌتضبد
ف ٟػٍّ١خ اٌتظُّ١

العشرون

4

اٌمبثٍ١خػٍ ٝف ُٙػٕظش
ااٌتٛاصْ ف ٟػٍّ١خ اٌتظُّ١

الحادي
والعشرون

4

اٌمبثٍ١خػٍ ٝف ُٙاٌٛزذح
اٌتظّ ُ١ف ٟػٍّ١خ اٌتظُّ١

دراسةةةةةةة تحلٌلٌةةةةةةة للوحةةةةةةدة التصةةةةةةمٌم
والتنةةةوع لدراسةةةٌة الفكةةةرة التصةةةمٌمٌة
من خالل وحدة الشكل  ،الفكرة  ..الخ

الثانً
والعشرون

4

اٌمبثٍ١خػٍ ٝف ُٙػٕظش اٌغ١بدح
ف ٟػٍّ١خ اٌتظُّ١

الثالث والرابع
والعشرون

4

اٌمبثٍ١خػٍ ٝف ُٙػٕظش
اٌتٕبظش ف ٟػٍّ١خ اٌتظُّ١

الخامس
والعشرون

4

اٌمبثٍ١خػٍ ٝف ُٙاٌشذ اٌجظشٞ
ٚاٌفضبئ ٟف ٟػٍّ١خ اٌتظُّ١

اللسادس
والعشرون

4

السابع
والعشرون

4

الثامن
والعشرون

4

التاسع
والعشرون

4

الثالثون

4

دراسة تحلٌلٌة الهمٌة السٌادة ودورهةا
فً تحقٌق الفكرة التصمٌمٌة وغاٌالتهةا
باستخدام وسائل اٌضاحٌة 0
دراسةةة تحلٌلٌةةة للتنةةاظر واسةةتخدماتها
المختلفة .
شةةرح تحلٌلةةً الهمٌةةة تناسةةب قةةوانٌٌن
الشةةد البصةةةري والفضةةائً وامكانٌاتةةةه
واسةةتغالل هةةذه القةةوانٌٌن فةةً العملٌةةة
التصمٌمٌة .
دراسةةة تحلٌلٌةةة نقدٌةةة لالعمةةال الفنٌةةة
المختلفةةةةةةة ( اعالنةةةةةةات  /ملصةةةةةةقات /
مجالت /طوابع  /كارتات  .. /الخ .
دراسةةة تحلٌلٌةةة البةةراز اهمٌةةة االسةةس
التصةةةةمٌمٌة وانعكاسةةةةات ذلةةةة علةةةةى
التمارٌن النمجزة من قبل الطلبة 0
دراسةةةةةةة تحلٌلٌةةةةةةة علةةةةةةى التصةةةةةةامٌم
المجسةةمة والثالثٌةةة االبعةةاد مةةن حٌةةث
الحجةةةةةةم وكٌفٌةةةةةةة تسةةةةةةخٌرها لخدمةةةةةةة
التصامٌم
( االعالنٌةةةة /م الملصةةةقات /الكارتةةةات
/اغلفة الكتب ).
توضٌه اهمٌةة دراسةة تكةوٌن تصةامٌم
ذات ابعةةةةةاد ثالثٌةةةةةة واهمٌةةةةةة العمةةةةةق
الفضةةائً المتحقةةق واالٌهةةام البصةةري
والغاٌة منه .
دراسةةة نقدٌةةة تحلٌلٌةةة لتمةةارٌن الطلبةةة
الةةةذي تنجةةةز كاعمةةةال نهائٌةةةة تتضةةةمن
حصٌلة العام الدراسً .

تم٠ٛخ سٚذ اٌتسٍٚ ً١إٌمذ
الػّبي اٌطٍجخ
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ػشع
ششائرٚ +عبئً
ا٠ضبذ

ِتبثؼخ اٌتٕف١ز

ِٕبلشخ ٚزٛاس+
تذس٠ت ػٍّٟ

ػشع ششائر+
ٚعبئً ا٠ضبذ

ػشع ششائر+
ٚعبئً ا٠ضبذ

ّٔبرج اٌطٍجخ

تقٌم المعارف
والمهارات المهنٌة
و الذهنٌة و العامة
التً اكتسبتها
الطالبة

ّٔبرج اٌطٍجخ

-11اٌجٕ١خ اٌتست١خ

 -1اٌىتت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ

كتب ادلقرر

-2اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ (اٌّظبدس)
أ -اٌىتت ٚاٌّشاخغ اٌتٛ٠ ٟط ٟثٙب

كتاب علم عناصر الفن/فرج عبو
اصول الرسم والتلوين

ة -اٌّشاخغ االٌىتش١ٔٚخ

التواصل مع ادلواقع االلكتونية بذات التخصص

+++++++

-12خطخ تط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ

-

تطوير خطط التدريب العملي .
عقد ادلقارنات ,والتحفيز على العمل والتميز .
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