
 

 

 جامعة أم القرى

 كلية التصاميم

 تصميم األزياء والنسيجيف  الدكتوراه

 األزياء تصميم مسار 

 املالبس تصنيع مسار 

 نسيج مسار 

 والتطريز املالبس تاريخ مسار 
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  اخلطة الدراسية: 2/ 0/ 4
 

 املتطلبات العامة للربانمج:
وحدة دراسية  42جيب أن تكمل الطالبة ما ال يقل عن  (3-2تصميم األزايء والنسيج )حمكم  للحصول علي درجة الدكتوراه يف

 معتمدة مبا فيها الرسالة وتكون موزعة علي النحو التايل:
 ( وحدة معتمدة للمقررات اإلجبارية العامة00)
 للمقررات اإلجبارية التخصصية ( وحدة معتمدة7)
 ( وحدة معتمدة للمقررات االختيارية02)
 ( وحدة معتمدة لرسالة الدكتوراه02)

 
 أوال: املقررات اإلجبارية العامة جلميع املسارات

 املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 الساعات احملتسبة

 -عملي -)معتمدة 
 (نظري

 املستوى األول
قراءات وحبوث يف جمال  20107010-3  قراء

 التخصص
 ساعة معتمدة  3 - عامإجباري 

 نظري( 3)

 - إجباري عام سيكولوجيا املالبس 20107012-3سيكو  
 ساعة معتمدة 3

 نظري( 3) 

 لثايناملستوى ا

 20107010-3  قراء إجباري عام حلقة حبث 20107210-2  حلق
 ساعة معتمدة  2

 نظري( 2)

مشروع تطبيقي يف جمال  20107212-3ع  مشر 
 ساعة معتمدة 3 - إجباري عام التخصص

 نظري( 3) 
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 املقررات اإلجبارية التخصصيةنيا اث

 الساعات احملتسبة املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 (نظري -عملي -معتمدة )

 ختصص تصميم األزايء -4

 20107013-3    0تصميم  املستوى األول
التصميم االبتكاري على 

 املانيكان
 نظري 0ساعة معتمدة )  3 - إجباري ختصص

 (عملي 2 –

 ثايناملستوى ال

 20107213-2    2تصميم 
 ةالوظيفياملالبس صميم ت

 - إجباري ختصص  (3و0)احملكم 
 2ساعة معتمدة ) 2

 نظري(

 20107214-2   3تصميم 
لوجيا صناعة املوضة تكنو 

 2ساعة معتمدة ) 2 - إجباري ختصص  واالزايء
 نظري(

 تصنيع املالبسختصص  -2

 20107014-3    0 تصنيع املستوى األول
التصميم والتشكيل على 

 نظري 0ساعة معتمدة )  3 - إجباري ختصص املانيكان
 (عملي 2 –

 ثايناملستوى ال

 2ساعة معتمدة ) 2 - إجباري ختصص ة املالبس الوظيفي 20107215-2   2 تصنيع
 نظري(

 2ساعة معتمدة ) 2 - إجباري ختصص اقتصادايت صناعة املالبس 20107210-2   3 تصنيع
 نظري(

 اتريخ املالبس والتطريزختصص  -3

 - إجباري ختصص حتليل املالبس الرتاثية 20107015-3   0طريز ت املستوى األول
 3ساعة معتمدة ) 3

 نظري(

 - إجباري ختصص االزايء الرتاثية العاملية 20107217-4   2تطريز  ثاينستوى الامل
 نظري 2ساعة معتمدة ) 4

 (عملي 2 –
 ختصص النسيج -4

 نظري 0ساعة معتمدة )  3 - إجباري ختصص اختبارات اخليوط واألقمشة 20107010-3   0نسيج  املستوى األول
 (عملي 2 –

 املستوى الثاين
تكنولوجيا املنسوجات  20107211-2   2نسيج 

 2ساعة معتمدة ) 2 - إجباري ختصص الذكية 
 نظري(

إقتصادايت صناعة  20107211-2   3نسيج 
 2ساعة معتمدة ) 2 - إجباري ختصص املنسوجات

 نظري(
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 يف كل مستوي دراسي مقررات 3 ( وحدة 02) مقررات 0املقررات االختيارية: يتم اختيار اثلثا: 

 الساعات احملتسبة املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رررمز املق 
 نظري( -عملي -)معتمدة 

 املستوى األول
 

 (عملي 2)ساعة معتمدة  2 - اختياري الرقمية لوحات املوضة 20107017-2   4تصميم 
 (3و0)احملكم 

 نظري( 2ساعة معتمدة ) 2 - اختياري تكنولوجيا صناعة اجللود 20107011-2   4تصنيع 

يف  تصنيعمراقبة اجلودة  20107011-2   3تطريز 
 نظري( 2ساعة معتمدة ) 2 - اختياري االزايء الرتاثية

 نظري( 2ساعة معتمدة ) 2 - اختياري جتهيز املنسوجات 20107001-2   4نسيج 

 املستوى الثاين

 20107201-2   5تصميم 
أسس تصميم جمالت 

 نظري( 2دة )ساعة معتم 2 - اختياري األزايء

 نظري( 2ساعة معتمدة ) 2 - اختياري املالبس الذكية 20107200-2   5 تصنيع
 نظري( 2ساعة معتمدة ) 2 - اختياري طرز الزخارف الشعبية 20107202-2   4تطريز 
 نظري( 2ساعة معتمدة ) 2 - اختياري األقمشة غري املنسوجة 20107203-2   5نسيج 

 رابعا: الرسالة    

 إجباري الرسالـــــــة 20107310-02   رسال املستوي الثالث

 مجيع مقررات اخلطة

 –ختصصية  –الدراسية )عامة 

 اختيارية(

02 
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  :الدراسية توصيف املقررات 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 الدراسي توصيف املقرر
 

 

 

  قراءات وبحوث في مجال التخصص  اسم المقرر:

 20107010-3  قراء رمز المقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0 / 01    اتريخ التوصيف:

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 ومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعل .أ
 (20107010-3  قراء) قراءات وحبوث يف جمال التخصص. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ساعة معتمدة(  3). عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

 عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر 

 المستوي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .4
 ال يوجد (:. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت5 .5
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 لية التصاميمك املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: أو فروع تقدمي  فرع. 7 .7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 التعليم اإللكرتوين .ب
 :71 النسبة% 

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
 :31 النسبة% 

    

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 األهداف .ب
 0- ما هدف املقرر الرئيس؟ 
  تستطيع الطالبة قراءة مقاالت متنوعه يف جمال التخصص ابللغة االجنليزية من مصادر متعددة و ترمجتها و مناقشتها و استخراج

 النسيجاملصطلحات العلمية اخلاصة مبجال املالبس و 
 .تلم الطالبة مبصطلحات اللغة اإلجنليزية يف جمال التخصص 
 . تتقن استخدام املراجع األجنبية ابملكتبة والتعامل مع شبكة املعلومات واالنرتنت 
 ة تتقن اختيار وانتقاء املراجع العلمية يف جمال التخصص وتتعرف على كيفية تلخيص موضوعاهتا وصياغتها وتقدميها يف حلقة املناقش

 )سيمنار(.

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ت احلديثة يف اجملال.يتم حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بناء على التطورا 
  .مواكبة التطور املتسارع يف اجملال من خالل استخدام التقنيات اجلديدة 
 -.حتديث مصادر التعلم ابلنسبة للمقرر بشكل منتظم 
 .مقارنة مفرداته مبا يتم تقدميه يف أقسام أخرى حملية وأقليمية وعاملية 

 لطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابوصف املقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

 توجيه وتعليم الطالبة علي كيفية قراءة وفهم وترمجة البحوث والكتب العلمية املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 
 .ريف ابملتطلباتالتعريف ابملقرر وأهدافه والتع

 
0 

 
3 

دراسة وحتصيل بعض املصطلحات العلمية اخلاصة مبجال املالبس والنسيج عامة والتخصص الدقيق خاصة 
 , من خالل قراءة وترمجة بعض موضوعات املراجع ابللغة اإلجنليزية

 
4 

 
02 

 
 كيفية البحث عن املوضوعات يف املواقع املتخصصة على شبكة االنرتنت

 
3 

 
1 

رف على احدث الكتب واجملالت والدورايت العلمية املتخصصة يف العامل وما تتضمنه من اجلديد يف التع
 جمال التخصص.

 
3 

 
0 

  اختيار موضوعات يف جمال التخصص الدقيق وترمجتها وتلخيصها وعرضها يف حلقة مناقشة )سيمنار(.
4 

 
02 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 إضافية دروس حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 45     45 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 

 تساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت وا .4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التداثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 ملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكا
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0
احملاضرة )ابستخدام برانمج  ساسية اهلامة يف املالبس والنسيج .املصطلحات األ تتعرف علي 1-1

استخدام ) العروض الباوربوينت
 املكتبة

اختبارات دورية يف 
 املصطلحات

اختبارات دورية يف  استخدام االنرتنت املوضوعات البحثية وربطها ابملراجع ذات الصلة تصيغ 1-2
 املصطلحات

 االختبارات الشفهية احلوار و املناقشة .النصوص بطريقة مفهومة  رتجمت 1-3
 املهارات املعرفية 2
ع املادة العلمية من املراجع والكتب العلمية ومواقع االنرتنت مجت 2-1

 .وترمجتها
 التعلم التعاوين

 
 االختبارات الدورية

 

 مهارات استخدام شبكة اإلنرتنت واالدوات املساعدة هلاتكتسب  2-2
 

 االختبارات الشفهية النرتنتاستخدام املكتبة و ا

مهارات استخراج الكلمات املتعلقة ابلتخصص وتنظيمها يف تكتسب  2-3
 قاموس ملصطلحات التخصص

 االختبارات الدورية املناقشة

7 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
مثل )اختيار   على العمل بشكل مستقل الجناز تكليف معني. تقدر 3-1

 ل التخصص لرتمجته(نص يف جما
 التعلم التعاوين

 مناقشة مجاعية.
 االختبارات الشفهية

 
على العمل يف جمموعات لتنفيذ تطبيق معني مثل ) ترمجة النص  تقدر 3-2

 الذي وقع عليه االختيار من قبل اجملموعة و عرضه ومناقشته
 استخدام املكتبة و االنرتنت

 التدريس املصغر
 املالحظة املباشرة

 رات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمها 4
التحقق من مصادر مجع االحباث  جتمع الطالبة عدد من االحباث االجنبية  4-1

 العلمية
عرض االحباث يف حلقة 

 البحث
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1 --------- --------- --------- 
5-2 ----------- ----------- ----------- 

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
 نسبته من التقييم النهائي

 %41  مواظبة( -كاتمشار –تكاليف  –واجبات  –اعمال سنة )تمارين  1

 %61  باللغة االنجليزية( 2باللغة العربية و3االبحاث النهائية المقدمة ) 2

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار

 اجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  الوقت الذي يتوقع أن يتو 

 .تعميم الربيد االلكرتوين لعضو هيئة التدريس على الطالبات 
 تعميم الساعات املكتبية على الطالبات 

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .مجالت علمية محكمة عربية وأجنبية

 ية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:أدرج املواد املرجعية األساس .3
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 قواميس يف التخصص

 Textile Research Journal 

 Journal of the Textile Institute 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

www.Google.com      

www.eric.database.org     

www.alltheweb.com     
 ال يوجد  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املرافق املطلوبة .و
من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي 

  واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 طالبات 11قاعة دراسية مجهز تسع ل •

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 اجهزة حاسب الي مجهزة وبها اتصال بشبكة االنترنت -

- data show 
 ال يوجد مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3

 إجراءات تطويره تقومي املقرر الدراسي و  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س

 .استمارات تقويم أعضاء هيئة التدريس والمطبقة من قبل إدارة الجودة واالعتماد األكاديمي -

 .مقابلة عينة من الطالبات المسجلين في المقرر ألخذ أرائهم -
 ة التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملي .ش

  تقييم الزميالت المشاركات في تقديم نفس المقرر 

 ) المراجعة الدورية الداخلية للمقرر )لجنة التطوير االكاديمي 

 التقويم الذاتي للبرنامج 

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 توفير الصيانة الدورية لألجهزة والمعدات – توفير أجهزه حاسب حديثة •

 .   ذ بتوصيات نتائج المراجعة الداخلية والخارجية خصوصاً للمقرراألخ •

 حول تدريس المقرر(  لجنة التطوير األكاديمي) األخذ بتوجيهات •

 األخذ بتوجيهات إدارة القسم حول أداء عضو هيئة التدريس بناء على المالحظة المباشرة •

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.eric.database.org/
http://www.eric.database.org/
http://www.alltheweb.com/
http://www.alltheweb.com/
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حيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تص .ض

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 لجنة من أساتذة المقرر لتقييم أعمال الطلبة تقييما جماعيا. تشكل

 دى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية مل .ط
 مقارنة المقرر بمقررات اخرى مماثلة تقدم في أقسام مشابهة •

 .تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال •

 لمقررالنتائج األحصائية لتقويم الطالبات للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطويرا •
 

 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

    التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  سيكولوجيا المالبس  اسم المقرر:

 20107012-3سيكو   رمز المقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى تعليمية:إسم املؤسسة ال هـ0441/  0/  01    اتريخ التوصيف:

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (20107012-3سيكو   )سيكولوجيا املالبس     . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 نظري( 3ساعات معتمدة ) 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

 (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم ج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: . الربانمج )أو الربام3
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال يوجد بقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات السا5
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 كلية التصاميم املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

  سبة:الن  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 %01 النسبة: ✓ التعليم اإللكرتوين .ب

    

 %31 النسبة: ✓ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج

    

 %01 النسبة: ✓ ابملراسلة .د

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 األهدافب. 
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

 ماهية على التعرفص ابللغة االجنليزية من مصادر متعددة و ترمجتها و مناقشتها و استخراج تستطيع الطالبة قراءة مقاالت متنوعه يف جمال التخص
 .  التزين وأساليب املالبس امناط على ذلك وأثر النفسية العوامل وكذلك واالقتصادية واالجتماعية واجلغرافية والتارخيية البيئية العوامل ودراسة البيئة

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -تنفيذها يتم  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 اجملال يف جديد كل على للتعرف االنرتنت يف املقرر خيص ما كل على واالطالع املعلومات تقنية . 
 التخصص يف اجلديدة واألحباث الدراسات على االطالع نتيجة املقرر حمتوى ديثحت. 
 اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء بني واآلراء اخلربات تبادل . 
 الطالبات مع للتواصل الشخصي املوقع استخدام . 
 أخرى متنوعة تدريس طرق أو واإلليكرتوين التعاوين التعلم ابستخدام التدريس. 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. قرر الدراسي وصف امل .ح
 وصف عام للمقرر:

 دراسة العوامل البيئية والنفسية وأثرها علي املالبس املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:. 1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 0 .ريف ابملقرر وأهدافه والتعريف ابملتطلباتالتع
 0 2 الرتبية البيئية ، طبيعتها وفلسفتها  وأهدافها ومنهجيتها .

 3 0 املدخل إىل علم النفس من الروح إىل املالبس .
 0 2 العوامل البيئية والنفسية وأثرها على أمهية املالبس .

 0 2 ية احليوية ومسألة الراحة (أتثري البيئة والطقس واملناخ ) األرصاد اجلو 
 3 0 الصناعات النسجية وأتثريها على البئية والصحة العامة .

 0 2 طبيعة األزايء وسيكولوجيتها لدى الشخصية .
 3 0 املـــــــــــالبس وأثرها على صحة االنسان .

 3 0 القــــــــــــــوام وأمنــاط اجلـــــــــــسم وأتثريها على امللبس 
 3 0 التنشئة االجتماعية  وسيكولوجية املالبس .

 3 0 عالقة سيكولوجية املالبس ابلعلوم األخرى   .
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 45     45 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .6
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .7
 ار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلط

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
عاً عملية تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل م: ضع طرق التقييم املناسبة اليت اثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
النقاش –احملاضرة  تذكر مكوانت وعناصر الرتبية البيئية . 1-1 لمسجالت التع –ملفات االجناز    
لبيئية .ا تعدد األسس واملنطلقات الفلسفية للرتبية 1-2 العصف  –العروض العملية  

 الذهين
 العروض الفردية واجلماعية

اول املعرفة السابقة  وخرائط دج االستذكار تصنف حالت الطقس واملناخ وأتثريها على البيئة . 1-3
 املفاهيم

 املهارات املعرفية 2
 –جمموعات العمل الصغرية  ترسم خمطط ألهداف الرتبية البيئية . 2-1

–شطة البحثية واالن  
يةواألعمال الفن–ملفات االجناز   

عتدل .تعلل صحة وكفاءة مجيع أجزاء اجلسم ابلقوام امل 2-2 واملقابالت –العروض العملية  العروض الفردية   
 الرسوم البيانية االنشطة البحثية . تلخص أتثري الصناعات النسجية على البيئة الصحة .  2-3

 ة وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصي 3

3 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

كبرية جمموعات النقاش الصغرية وال توضح العالقة بني احلياة ونوعية البيئة . 3-1 قرانتقومي اال –العروض اجلماعية     

  منتدايت النفاش والعروض العملية –املشاريع   حتلل السلوكيات اخلاطئة يف ارتداء املالبس . 3-2
 علومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية امل 4
 وم البيانيةالرس –التقارير التحليلية  االنشطة البحثية تفسر ظاهرات التأقلم مع الربد  4-1

املعرفة السابقة–   
 خرائط املفاهيم -جداول  العروض العملية تعدد أتثريات الشمس على اجللد . 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
ناهج الدراسية .ورة تضمني الرتبية البيئية يف املتربهن ضر  5-1 دث الضيف املتح–دراسة احلاالت  

. 
  - املالحظات التصحيحية

الضيف املتحدث –دراسة احلاالت  توضح أتثري البيئة احلرارية على األجساد . 5-2
. 

 املخططات الرسومية جداول

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .8
التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام  م

 مالحظة......اخل(
 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

مجاعي مشروع 1  %31 العاشر 

شفوي عرض تقدمي 2 التحديد حسب   21% 

 %01 السادس اختبار 

 %41 عشر السادس هنائي اختبار 

 شاد األكادميي للطالب ودعمهماإلر  .ذ
  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 4 مكتبة ساعات 
 مصادر التعّلم .ي
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 كتب املقررة املطلوبة:. أدرج ال1

  يوجدال
 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .4

 م2114 املصرية املكتبة –-  املالبس سيكولوجية ، النفس علم قسم غامن حسن حممد. 
 2114  العريب الفكر دار – املالبس سيكولوجية يف دراسات,  عابدين علية . 
 م 2115  املعرفة بستان مكتبة –– املالبس صحة,  ماضي جندة . 
 م0111 الرايض اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب –(  البيئية الرتبية) والبيئة االنسان  
 ت.د – األول اجلزء – واالختيار التصميم بني املالبس,  ابراهيم عزة ، لطفي سامية 

 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3
 روزي خدجية الدكتورة  ترمجة  العامة الصحة وعلم النفس وعلم التاريخ يف والنفسية الطبية اجلوانب)  واملرض الصحة يف واملالبس األقمشة 

 . م2115 قشقري
 2-م 2117 للنشر احلضارة دار  االوىل الطبعة -  والرتمجة التأليف قسم إعداد هبا وتعتين ختتارها كيف مالبسك  
 3-م 2110 – 0ط الكتب عامل – أمحد معوض يسري – األزايء تصميم وأسس قواعد . 

  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

  اإللكرتونية املراجع 
      اإلنرتنت مواقع

 املرافق املطلوبة .أأ
ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مب

  واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.1
 Smart Screen – بربوجيكرت جمهزة قاعة •

 تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: مصادر .2
 اجهزة حاسب ايل جمهزة وهبا اتصال بشبكة االنرتنت -

- data show  
- Smart Screen 

 ال يوجد مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3
 ر الدراسي وإجراءات تطويره تقومي املقر  .ظ
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 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ع
 استمارات تقومي أعضاء هيئة التدريس واملطبقة من قبل إدارة اجلودة واالعتماد األكادميي. -
 .مقابلة عينة من الطالبات املسجلني يف املقرر ألخذ أرائهم -

 لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى  .غ
 الواحد الدقيقة وامتحان – الشفوية األسئلة طريق عن  . 

 إجراءات تطوير التدريس: .ف
 االستبياانت 
 املتخصصات قبل من واملشاريع العروض حتكيم . 

واسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .ق
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ابملقرر املرتبطة احلديثة املراجع استخدام . 
 املعلومات لتوصيل املستخدمة التقنيات أحدث استخدام . 

 العلمية للمادة وتشويقه انتباهه وكسب عميلال مع للتواصل املناسبة الدورات أخذ 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ك

 . التخصص في أعضاء قبل من تميز األعمال وأقل  المتميزة األعمال تصحيح يتم •
 

 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  راسية:توصيف املقررات الد 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 حلقـــــة بحث اسم المقرر:    

 20101210-2  حلقرمز المقرر :   

 

 

 

 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

55 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    اتريخ التوصيف:

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 ف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريأ.
 (21142214-2  حلق )حلقة بحث    . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .11
 نظري( 2ساعة معتمدة ) 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .11
 (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .12

 ال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف ح

 المستوي الثاني   . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .13
 (26117111-3قراء  ) قراءات وبحوث في مجال التخصص    . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .14
 ال يوجد تطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: . امل6 .15
 كلية التصاميماملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .16

 
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

  %11 النسبة:

 

   

 %71 سبة:الن ✓ التعليم اإللكرتوين .ب

    

 %31 النسبة: ✓ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج

    

  النسبة:  ابملراسلة .د

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

وصياغتها يف تعبريات علمية، وكذلك تدريب الطالبة  هدف هذا املقرر إىل تزويد الطالبة مبصادر اإلحساس ابملشكالت البحثية وحتديدها وتعرف مظاهرها،
م دورايت أم قواميس أم على مهارات البحث واإلطالع يف األدبيات املتاحة مبصادرها املختلفة ابللغة العربية واالجنليزية يف جمال ختصصهها سواء أكانت كتباً أ

، وكذلك مهارات ةتنمية مهارات التفكير العلمي والناقد لدى الطالب ايضا اىل ويهدف .دوائر معارف أم مواقع الكرتونية، أم قواعد بياانت متخصصة

 (3) حمكم  .الحوار والمناقشة، والتعبير الكتابي العلمي 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  التغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  و 

ال تتضمن اخلطط املستقبلية لتطوير املقرر التحديث املستمر يف ضوء ما يستجد من إضافات يف جمال البحث العلمي ،وأولوايت املوضوعات يف جم
 . تعتمد على تكنولوجيا املعلومات وشبكة االنرتنتالتخصص اليت حتتاج إىل دراسة ، مع االستخدام املتزايد للمراجع اليت

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.
 وصف عام للمقرر:

 

 ي والرسائل العلميةتدريب الطالبة علي كتابة وإعداد البحث العلم املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

واملرتبطة ابلتخصص  وث يف ضوء االجتاهات املعاصرة للبحث العلميحب مناقشة وطرح بعض األمثلة لعناوين -  
وع القادم.تكليف الطالبات بتحديد موضوع البحث ومتغريات حبوثهن واحلدود ملناقشته يف األسب -  

 
2 

 
4 

 عرض عناوين األحباث من قبل كل طالبة:
 مناقشة الطالبات يف املوضوعات اليت مت اختيارها، ومناقشة متغريات حبوثهن واحلدود.-
 تكليف الطالبات بصياغة املشكلة واألسئلة واألهداف واألمهية.-
لتقدميها مع خطة تكليف وتوجيههن جلمع الدراسات العربية واألجنبية واملرتبطة مبتغريات البحث )وذلك  -

 البحث(.  

 
2 

 
4 

 : عرض مشكلة البحث واألسئلة والفروض واألهداف واألمهية   
 مناقشة صياغة املشكلة واألسئلة والفروض ، واألهداف  وأمهيتها .-
 تكليف الطالبات بتحديد مصطلحات حبثها وصياغة التعريف اإلجرائي لكل منها ، وكتابة مقدمة البحث .-

2 4 

 رض مصطلحات البحث وتعريفاهتا، وعرض مقدمة البحث: ع      
 وصياغة التعريف اإلجرائي لكل منها واملقدمة. مناقشة الطالبة يف التكليف السابق واخلاص مبصطلحات حبثها-
 البحث تكليف الطالبات بتحديد جمتمع البحث والعينة ، ومنهج-
 

2 4 
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 عرض جمتمع البحث وعينة البحث ومنهجه
 البات بتحديد جمتمع البحث والعينة ، ومنهج البحث.مناقشة الط-
 تكليفهن بتحديد أدوات البحث ، وإجراءاته.-

2 4 

 عرض أدوات البحث وإجراءاته
 مناقشة الطالبات يف أدوات البحث وإجراءاته . -
 مناقشة األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة بياانت البحث.-

2 4 

 4 2 ة ، وعمل التعديالت الالزمة إن وجدت .مناقشة اخلطط بصورهتا النهائي
 2 1 التقييم النهائي للخطط البحثية املعدة.

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

  ساعات التدريس الفعلية
31 

    
31 

  الساعات املعتمدة
2 

    
2 

 

  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -ات الدراسة عدد ساع.3
 ساعة اسبوعيا 2

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها.4
 يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
لتشكل معاً عملية ة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسباثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapملقرر خريطة منهج ا

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0
احملاضرة ) املطورة (، واستخدام -  كيفية كتابة عنوان البحث. 1-1

 Power)العروض التقدميية 
Point) 

 املناقشة-

 .مشاريع حبثية
 اختبارات شفهية ديد متغريات البحثحت 1-2
 لقاءات  أدائية تطبيقية  حتديد مشكلة البحث، وصياغة أسئلتها. 1-3
  صياغة فروض البحث 1-4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 العصف الذهين.- صياغة أهداف البحث واالمهية 1-5

استخدام الشبكة العنكبوتية يف -
 البحث والتقصي.

االطالع أثناء احملاضرة على -
لتفحصها ومناقشة دراسات سابقة 

مكوانت البحث )العنوان، املقدمة، 
مشكلة البحث، فروضها، 
األهداف، األمهية، كتابة 

مصطلحات البحث، إجراءات 
 البحث ومنهجيته..(
 

 التقييم البديل -
) ملفات اإلجناز 

 واملالحظة واملناقشة(
 

 كيفية كتابة ادبيات الدراسة يف منت الرسالة. 1-6
 جع واملصادركتابة املرا 1-7
 كيفية اختيار العينة وتوصيفها وانواع األدوات وكيفية استخدامها 1-8
 تصميم خطة البحث ) كتابة خطة البحث(. 1-9

 املهارات املعرفية 2
 طرح األسئلة ) األسئلة التباعدية (- مهارة حتليل احملتوى. - 2-1

 املناقشة.-
 حل املشكالت.-
 العصف الذهين.-
 التقدميية من قبل الطالبات. العروض-
 التدريبات-

والتقييم   املالحظة-
 الشفهي.

 

 مهارات البحث العلمي.- 2-2

 مهارات التفكري الناقد- 2-3

 مهارات حل املشكالت- 2-4

 مهارات التفكري اإلبداعي- 2-5

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 العمل اجلماعي. 3-1

 يجية التعلم التعاوين.إسرتات-
 املناقشة.-
 

كتابة التقارير من قبل 
 الطالبات.

 

تبادل املراجع، واملعلومات واالستفادة من الزميالت يف تصويب األخطاء  3-2
 عند مناقشة العروض التقدميية يف كتابة اخلطة.

3-2 
والربيد االلكرتوين بني أستاذات املادة  وسائل التواصلالتواصل عرب 

 طالباتوال
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
احملاضرة، وضرب األمثلة وإعطاء - استخدام الشبكة العنكبوتية يف البحث عن الدراسات السابقة 4-1

 النماذج.
مناقشة وعرض ما مت التوصل إليه من -

 خالل استخدام تلك املهارات.
يل يف استخدام مهارات احلاسب اآل-

العروض التقدميية ) البور بينت( والورد 
 يف كتابة التكليفات وخطة البحث،

 وأدوات البحث، وحتليل احملتوى

تقييم عرض الطالبة خلطة 
حبثها ابستخدام العروض 
التقدميية ومناقشتها فيما 

 كتبت.
 

 االلتزام ابلرتتيب املنطقي لكتابة خطة البحث وبناء أدوات البحث. 4-2
 

 (وجدت هارات النفسية احلركية )إنامل 5
تقييم العروض التقدميية  الشرح والعرض التوضيحي.  (Data Show)مهارات العرض وتشغيل جهاز العرض   5-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 

 
وأداء الطالبة أثناء عرض 

 خطتها البحثية
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:.5
مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي

1 

خيصص لكل طالبة سجل إجناز ) بورتفوليو( تعرض فيه مبوضوعية التقدم الذي حدث يف 
عية موثقة بنماذج جمال اكتساهبا ملفاهيم البحث العلمي وخطواته. وإجنازاهتا الفردية األسبو 

ألعماهلا) مثل: عمل حبثي تقوم به الطالبة مثل: كتابة خطة حبثية، تصميم بعض أدوات 
استاذة املقرر حول تلك   البحث، تقرير عن دراسة...اخل(،واملالحظات اليت قدمتها

األعمال . ويتم تقومي الطالبة يف ضوء هذا السجل ابستخدام أسلوب التقومي الذايت من 
 البة، ابلتعاون مع استاذة املقررقبل الط

 االسبوع الثاين
 االسبوع الرابع

 االسبوع السادس
 االسبوع الثامن

 االسبوع العاشر 
 االسبوع الثاين عشر

 

51% 

 %21 االسبوع التاسع االحباث اليت قامت الطالبة ابلبحث عنها تقييم 2
 %31 االسبوع اخلامس عشر تقرير مفصل لألحباث اليت مت مجعها  3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 

 ساعات مكتبية 4   

 ّلممصادر التع .بب
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 م(. املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، الرايض: شركة العبيكان1989العساف، صاحل بن محد )-1
 م(. مناهج البحث العلمي، أساسيات البحث العلمي، عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.2116احلمداين، موفق وآخرون ) -2
 م(. مناهج البحث العلمي، القاهرة: الشركة العربية للتسويق والتوريدات. 21118عوض، عدانن )-3
 .(3,2,1)حمكم  م(. مناهج البحث العلمي يف اجملاالت الرتبوية والنفسية، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.2113منسي، حممود عبد احلليم )-4

 تقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية وال2 

 اجملالت العلمية الرتبوية واملؤمترات املتخصصة يف جمال املناهج وطرق التدريس-
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي،  -1
 online@kacst.edu.saدكتوراه (  –ري مدينة امللك عبد هللا للعلوم والتقنية ) ماجست-2

 (3,2,1) حمكم  املتبة الرقمية السعودية –قواعد املعلومات العربية واالجنبية -3

 ال يوجد :مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة. 4

 املرافق املطلوبة .تت
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4

 ية تتوفر فيها طاولة مستطيلة أو دائرية تتيح للطالبات اجللوس حوهلا لتسهيل عملية املناقشة ، جمهزة جبهاز كمبيوتر قاعة دراس
 .وجهاز عرض

 توفر مكتبة ثرية ابملراجع العلمية . 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5

 ة مع قاعدة بياانتخدمة االنرتنت يف املكتب رتوف 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .6
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ل
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .م

 .سجل الطالبة ) بورتفوليو( ، ومن خالل نتائج االختبارات الفصلية والنهائيةيتم ذلك من خالل تقييم 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ن
 .جتماع دوري لعضوات هيئة التدريس الاليت يسهمن يف تدريس نفس املقرر ملناقشة نتائج املخرجات التعلميةا

 :إجراءات تطوير التدريس .ه
 ملراجعة الدورية للمستجدات احلديثة يف مصادر احلصول على املعلومات، وأساليب البحث العلمي، ونظام كتابة املراجعا 
 جمال املالبس والنسيج ما يستجد من موضوعات حبثية يف 

mailto:online@kacst.edu.sa
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تدريس مستقلني،  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة .و
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

  يشرتك أكثر من عضو هيئة تدريس يف مناقشة إجنازات الطالبات البحثية ): كتابة خطة حبثية، تصميم بعض أدوات البحث، تقرير
 عية يف حتديد مستوى املهارات البحثية العلمية للطالباتعن دراسة...اخل( مما حيقق املوضو 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ي
 :حتديث يهدف املقرر إىل تطوير املعرفة واملهارات التالية 
 مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر بشكل مستمر 
 اجلامعات املختلفة لالستفادة من إمكاانهتا وخرباهتا يف جمال البحث العلمياالستعانة مبراكز األحباث يف  

 

 
 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 مشروع تطبيقي في مجال التخصصاسم المقرر:    

 20101212-3ع  رمشرمز المقرر :   
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 توصيف مقرر دراسي منوذج

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    اتريخ التوصيف:

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (26117212-3ع  مشر)      مشروع تطبيقي في مجال التخصص . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .17
 نظري( 3ساعات معتمدة ) 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .18
 (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .19

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 مستوي ثانياملستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . السنة أو 4 .21
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .21
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .22
 مكلية التصامي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .23

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %111 النسبة: ✓ قاعات احملاضرات التقليدية .أ
  

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج

    

  النسبة:   ابملراسلة .د

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
 

 تعليقات:
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 األهدافب.
 ا هدف املقرر الرئيس؟م -1

التعرف على اجتاهات املوضة واختيار منتج من خالل  التخصص والتخطيط لعمل مشروع تطبيقي ميكن تنفيذه بواقع فعلي وحتديد املواد اخلام   
 واالالت وعمل دراسة جدوى للمشروع لتحديد توقعات جناح املشروع

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. سني لتطوير وحت -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 حتديث حمتوى املقرر وتدعيمه ابألحباث اجلديدة   -9
 اجلامعات األجنبية املناظرة يف التخصص.تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا و  -2
 التدريس ابستخدام التعلم التعاوين . -3

 استخدام املوقع الشخصي للتفاعل والتواصل مع الطالبات -4
   استخدام السبورة الذكية للشرح لتوصيل املعلومة -5

 يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمةوصف املقرر الدراسي ج.
 وصف عام للمقرر:

 

 إعداد مشروع حبثي يف ختصص معني متهيدا إلعداد رسالة يف اجملال املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 املناقشة مع الطالبات لطريقة اختيار مشروع التخرج
 ملشروعتشكيل فريق ا

0 3 

 حتديد موضوع املشروع
 اسناد املراجع للطالب للقراءة عن املشروع 

2 0 

 0 2 مناقشة الطالبات يف الطرق الالزمة لبناء املشروع ووضع جدول زمين لذلك
 0 2 قة بناء وكتابة املشروع وإعداد التقريريشرح نظري لطر 

 0 2 ة السابقة مناقشة مفتوحة لعرض الطالبات ملا مت اجنازه عن الفرت 
 0 2 تنفيذ املشروع)وجتهيز االحتياجات الالزمة(

 0 2 عرض مبدئي ملخرجات املشروع
 3 0 عرض هنائي للمشروع

 3 0 عرض على جلنة املشاريع للتحكيم
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 45     45 التدريس الفعليةساعات 

 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها.4
 دول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجل

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0

ات كتابة مقرتح درج – تقدمي احملاضرات  اتقان كيفية طرح االفكار والعصف الذهين املصاحب هلا 0-0
 مشروع التخرج

 النظرية عن مفهوم املشروع  إتقان كيفية كتابة مقرتح أي مشروع متكامل. 0-2

 

حضور احملاضرات  -
 التعريفية للمشروع

التقرير املبدئي  - كيفية كتابة مقرتح املشروع القدرة على ختطيط املشروع البحثي والبدء يف تنفيذه 0-3
 للمشروع

 عرفيةاملهارات امل 2
  التطبيق العملي. استخدام املهارات العلمية واملعرفية يف كتابة مقرتح املشروع 2-0

حضور الطالب 
للمحاضرات التعريفية 

 للمقرر
تقدمي التقرير النهائي  املناقشة اجلماعية تصميم وختطيط املشروع 2-3

 ملقرتح مشروع
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
تقدمي املقرتحات عرب العصف  لقدرة على العمل ضمن فريق.ا • 3-0

الذهين للوصول إىل حتديد موضوع 
مقرتح مشروع التخرج. القدرة على  

كتابة مقرتح مشروع التخرج 
وتفصيل اخلطوات القادمة طوال 

 املشروع فرتة

حضور الطالبة 
للمحاضرات التمهيدية 

واالجتماعات مع أعضاء 
الفريق وتقدمي مقرتح   

ملشروع واألداء اجليد ا
يف أداء املهمات املطلوبة 

 للمشروع و عرض
 تنمية القدرات على التحليل   3-2

 

زايرة املؤسسات والشركات ذات 
 العالقة مبشروع التخرج

أداء الطالبة يف حضور 
 احملاضرات

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-0  تقدمي مقرتح مشروع  عمل مقرتح ملشروع التقارير  القدرة على كتابة

التخرج والتقارير الدورية 
 عن سري مشروع التخرج

تقدمي عروض ابستخدام احلاسب  القدرة على العمل مع الفريق الواحد 4-2
 اآليل

 التقومي الذايت التفاعلي.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-0    
5-2    

 
 ومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تق .9
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
 نسبته من التقييم النهائي

 %01 مرة واحدة احلضور واألداء لدورة "مفهوم املشروع العلمي، تقدميه، كتابته".   1
 %01 كل أسبوع تقييم أداء املشروع وكتابته 2
 %01 كل أسبوعني إجناز املهمات حسب املوعد احملدد 3

4 
مرة واحدة هناية  تقييم عرض املشروع العلمي

 الفصل
21% 

 
 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر
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األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 يقدم عضو هيئة التدريس املشورة و اإلرشاد األكادميي للطالبة خالل الساعات املكتبية و هي ال تقل عن اربعة ساعات أسبوعياً..
 ين ووسائل التعليم عن بعد عند احلاجةعرب الربيد اإللكرتو 

 مصادر التعّلم .ثث
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

    االستعانة بمراجع في مجال البحث

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 الطالبات السابقةمشاريع مناذج من جمموعة خمتارة من كتب البحث العلمي و 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 عروض التقديم باستخدام البرامج المناسبة
 املرافق املطلوبة .جج

حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7
 قاعة دراسية مخصصة للدراسات العليا

 البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض   .8
 (.Data Showجهاز ) -
 كمبيوتر محمول -
 تعليمية برمجيات جاهزة  -

 اتصال باالنترنت -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .9

 ه تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطوير  .أأ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .بب

 حماس الطالبات وتفاعلهن أثناء المحاضرة -
  المعد على موقع الجامعةالطالبات في نهاية الفصل الدراسي  من قبل لمقررقييم االلكتروني لتال -

 لتدريس لتفعيل عملية التدريسطريقة اأو للمقرر  إدخالهايرغبون في  ن ماسؤال الطالبات ع
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تت
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 التقومي الذايت للربانمج.
 املراجعة اخلارجية من قبل رئيس القسم -
  تقارير جلان اجلودة -

 إجراءات تطوير التدريس: .ثث
 تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة. -
 لبحث الذايت عن املعلومة.توجيه الطالب إىل ا -
 تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس. -
 إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية. -
 تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريس. -

 للتنمية الذاتية حضور الدورات التدريبية اليت تعدها عمادة تطوير التعليم اجلامعي

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .جج
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 رينمراجعة النتائج من خالل زمالء آخ -
 مقارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسم

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .حح
 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل جلنة اخلطط الدراسية واجلداول -
اسي ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس  نفس املقرر ملسارات أخرى ملناقشة تقومي املقرر عقد اجتماعات يف هناية كل فصل در  -

 من حيث إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر، واقرتاح  احللول املناسبة للتعديل والتطوير
 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال. -
 دة من النتائج اإلحصائية لتقومي الطالبات للمقرر يف حتسني وتطوير املقرر.اإلفا -
 مراجعة جلنة اجلودة للتوصيف -
 فمراجعة جلنة اخلطط للتوصي -
 ربط املقرر مبعايري اجلودة -

 

 
 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 التصميم االبتكاري على المانيكانرر: اسم المق

 20101013-3    0تصميم رمز المقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    اتريخ التوصيف:

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (20107013-3    0تصميم ) التصميم االبتكاري على المانيكان : . اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .24
 عملي ( 2 –نظري  4) معتمدةساعات  3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .25
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .26

 (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج)يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً 

 المستوى االول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .27
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .28
 يوجد ال. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .29
 كلية التصاميماملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .31

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 التعليم اإللكرتوين .ب
 

 %01 النسبة:

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

 املراسلة .د
 

 %71 النسبة:

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 ال يوجد

 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 دراسة مداخل التصميم على املانيكان ومجالياته . -0
ليدية وتقنيات مطورة النتاج قطع ملبسية التصميم املباشر على املانيكان لتنمية الذوق الفين واجلمايل ابستخدام خامات تقليدية وغري تق -7

 تتميز ابالبداع واالبتكار واخلروج عن ما هو مألوف .

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  ديدة يف جمال الدراسة(.  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجل

 والدورايت العلمية   االستعانة أبحدث املراجع .0
 حتديث حمتوى املقرر وتدعيمه ابألحباث اجلديدة  .2
 تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا واجلامعات األجنبية املناظرة يف التخصص. .3
 لطالباتاستخدام املوقع الشخصي  للتفاعل والتواصل مع ا .4
 استخدام الوسائل والتقنيات احلديثة لتوصيل املعلومة. .5
 االطالع على عروض االزايء واملسابقات املقامة يف جمال تصميم االزايء. .0
 إكساب الطالبة مهارة االعتماد على النفس والقدرة على التعلم الذايت و العمل يف إطار جمموعات. -7

 ب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلو وصف املقرر الدراسي ج.
  تدريب الطالبة علي كيفية التفكري إببداع يف التصميم علي املانيكان وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 –الثقافة الفنية التارخيية  –الثقافة اجلمالية  -ى املانيكان ) الثقافة البصرية مداخل التصميم عل
 الثقافة التجريبية(. –الثقافة االبداعية  –الثقافة التشكيلية  –الثقافة التكنولوجية 

2 0 

 3 0 االبداع يف التصميم على املانيكان كوسيلة لتنمية التذوق الفين واجلمايل
 على املانيكان .مقومات التصميم  -
 عرض لبعض املعارض واملسابقات والعروض اخلاصة ابلتصميمات املنفذة على املانيكان . -
 عرض لالحباث والتصميمات املنفذة على املانيكان . -

0 3 

 0 2 دور املصمم يف التكنولوجيا احلديثة -
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 عرض البداعات املصممني العامليني يف التصميم على املانيكان -
 تصميمية على املانيكان من قبل الطالبات عمل جتارب -

 3 0 اختبار نصفي
 مباديء وتقنيات التصميم على املانيكان

 تطبيقات عملية على املانيكان ابستخدامات خامات تقليدية
2 3 

 0 2 تطبيقات عملية على املانيكان ابستخدامات خامات غري تقليدية
 0 2 اخلامات التقليدية والغري تقليدية تطبيقات عملية على املانيكان ابلدمج بني

 0 2 تنفيذ مشروع تطبيقي مبتكر حيمل ميزة وعقلية كل طالبة وخطها التصميمي  
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 ساعة45  ساعة 31   05 ساعات التدريس الفعلية
 3   2   0 لساعات املعتمدةا

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 الواجبات املنزلية واألنشطة املكلفة  .0
 البحث من خالل شبكة االنرتنت عن كل ما هو جديد يف جمال التصميم على املانيكان . .2
  البحث داخل املكتبة .3

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها.  4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 طلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقاثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي يس للمقرراسرتاتيجيات التدر  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
  املعرفة 0
 االختبارات الشفوية احملاضرات النظرية تتعرف على مداخل التصميم على املانيكان ومجالياته ومقوماته  1-1
 االختبارات النصفية عروض بوربوينت تتعرف على دور املصمم يف التكنولوجيا احلديثة . 1-2
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 بة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطل.5

احلوار واملناقشة و العصف  على املانيكانتتعرف على مباديء وتقنيات التصميم  1-3
 وأسئلة حوارية تغذية راجعة فورية الذهين.

 املهارات املعرفية 2
إشراك الطالبة يف املناقشة  تربط املعارف النظرية ابلتطبيق 2-1

 واحلوار.
 التقومي املستمر

وتنفيذه  تطبق املعارف اىل واقع تصميمي على املانيكان 2-2
يب واخلامات التقليدية والغري تقليدية وبتقنيات ابستخدم االسال

 مطورة
 أسلوب حل املشكالت

القدرة على إدراك العالقة بني أجزاء 
املقرر  من وجودة املنتج النهائى يف 

 املشروع
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن تفهم الطالبة أمهيه العمل التعاوين من خالل املشاركات  3-1

 ية مع زميالهتاالبحث
العمل يف جمموعات )التعلم 

 التعاوين(
 املالحظة املباشرة .  

تقومي األقران ، التقومي اجلماعي  التعلم الذايت القدرة على قيادة فريق العمل . 3-2
 للواجبات .

 أن تتقن الطالبة أسلوب احلوار من خالل املشاركة الصفية  - 3-3
صة ابملادة كهدف ينمي املشاركة اجلماعية يف األنشطة اخلا -

 العالقات الشخصية, والقدرة على حتمل املسؤولية
تنمية القدرة على التعلم الذايت وحتمل املسئولية وإدارة  -

 اجللسات العلمية
 

 احلوار واملناقشة
تشجيع الطالب على تقبل النقد 

 بصدر رحب.

العمل اجلماعي املشرتك سواء تقييم 
 ابلعرض او املناقشة اجلماعية

 واالستبيان قة املالحظةبطا

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 االختبارات العملية . استخدام التعليم االلكرتوين . مهارات االتصال الشفهي والكتايب. 4-1
وتفسري  القدرة علي رسم وقراءة استخدام املعامل . استخدام التقنية احلديثة يف البحث العلمي. 4-2

 الرسوم البيانية
 التمارين. التطبيقات والتمارين العملية. استخدام األساليب اإلحصائية يف حتليل املعلومات. 4-3
العرض واملناقشة من خالل فرق  البحوث التطبيقية. التزام  حسن التخاطب مع الزميالت وأعضاء هيئة التدريس. 4-4

 عمل .
عددة يف اجناز أوراق العمل استخدام وسائل التقنية املت 4-5

 واألنشطة.
استخدام الربيد االلكرتوين 
 إلرسال الواجبات املطلوبة

تقييم أسلوب الطالبات يف توثيق 
 املعلومات.

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 بطاقة مالحظه زايرات ميدانية توظيف ما تعلمته يف تنفيذ املشروع 5-1
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مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

 %01 طوال الفصل تكاليف واستقساء للمعلومات 1
 %01 الثامن اختبار نصفي 2
 %41 طول الفصل يةتطبيقات عمل 3
 %21 هناية الفصل مشروع هنائي 4
 %21 هناية الفصل اختبار هنائي نظري 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   يتوقع أن يتواجد
 التواصل عرب الربيد االلكرتوين اجلامعي .0
 ساعات أسبوعيا(0 الساعات املكتبية )  -2

 مصادر التعّلمه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
الطبعة  -دار الفكر العريب  - ليبه تقاانته املعاصرهالتشكيل على املانيكان تطوره عناصره اسسه اسا( م 2110)جنوى شكري حممد ، مؤمن  -0

 .االوىل 
  .رسالة الدكتوراة  -تكنولوجيا الضوء يف املنسوجات كمصدر للتصميم على املانيكان دراسة حتليلية تطبيقية (  م2111)دالل عبدهللا انمي  ، الشريف -2
 

 

 ال يوجد   قارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والت2 

 ال يوجد . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 ال يوجد  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املرافق املطلوبةو.
ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية  بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.1

 معمل خاص ابلتصميم على املانيكان
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 ت عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوا.2
 (.Data Showجهاز ) .0

 كمبيوتر حممول .2
 برجميات جاهزة  تعليمية .3
 اتصال ابالنرتنت -4

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3
 ال يوجد

 سي وإجراءات تطويره تقومي املقرر الدراز 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 حماس الطالب وتفاعلهن أثناء المحاضرة -1

 المعد على موقع الجامعةاستمارة تقييم المقرر من قبل الطالبات  -2

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 يم الذاتي للبرنامج.التقو .1

 المراجعة الخارجية من قبل رئيس القسم .2

 تقارير لجان الجودة .3

 إجراءات تطوير التدريس:
 على الجديد في مجال الفحص ومراقبة الجودة. االطالع .4

 تشجيع الطالب على المشاركة والمناقشة.  .2

 توجيه الطالب إلى البحث الذاتي عن المعلومة. .4

 ملية التدريس.تفعيل التقنيات الحديثة في ع .4

 إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم التدريسية. .1

 تشجيع نقل وتبادل خبرات التدريس الفعال بين أعضاء هيئة التدريس. .1

 حضور الدورات التدريبية التي تعدها عمادة تطوير التعليم الجامعي للتنمية الذاتية .2

الب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الط
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين  .0
 ت األخرى ابلقسممقارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررا .2

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل جلنة اخلطط الدراسية واجلداول .0
قرر ملسارات أخرى ملناقشة تقومي املقرر عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس  نفس امل .2

 من حيث إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر، واقرتاح  احللول املناسبة للتعديل والتطوير
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 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال. .3
 سني وتطوير املقرر.اإلفادة من النتائج اإلحصائية لتقومي الطالبات للمقرر يف حت .4
 مراجعة جلنة اجلودة للتوصيف .5
 مراجعة جلنة اخلطط للتوصيف .0
 ربط املقرر مبعايري اجلودة .7

 

 
 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

.  

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (3و0)المحكم  ةالوظيفيالمالبس تصميم اسم المقرر: 

 20101213-2    2تصميم  رمز المقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    اتريخ التوصيف:

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (20107213-2    2تصميم )( 3و0)احملكم ةلوظيفيا ملالبس صميمت. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .31
 نظري( 2ساعة معتمدة ) 2. عدد الساعات املعتمدة:2 .32
 (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .33

 قائمة بكل هذه الربامج( )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد

 املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .34
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .35
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .36
 كلية التصاميملرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر افرع أو فروع تقدمي . 7 .37

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
 :11 النسبة % 

 

 
  

 ابملراسلة .د
 :21 النسبة % 
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  النسبة:  كرتذ  أخرى .ه
 

 ال يوجدتعليقات:

 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 أن تكون الدارسة قادرة على اإلملام ابخلواص الوظيفية واجلماليـة اخلاصة مبالبس الفئات اخلاصة. .0
 حتديد أنواع األقمشـة واخلامات الذكية اليت تتالئم مع الفئات اخلاصة . .2
 واص الراحة املتطلبة هلذه النوعية من املالبس .التعرف على اخلواص الوظيفية وخ .3

 .عمل تصميمات ملبسية مستحدثة تتالءم مع املتطلبات الوظيفية ملالبس الفئات اخلاصة .4

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 تغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. وال

المراجعة الدورية لمفردات المقرر من قبل لجنة القسم المختصة وتطوير األداء والجودة مع تزويد   .0

 المقرر بما يتوافر من مراجع حديثة في المادة العلمية والتطبيقية.

 الجامعات المحلية والدولية .يس في تبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدر .2

  . التدريس باستخدام التعلم التعاوني او االليكتروني أو طرق تدريس متنوعة أخرى .3
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.

 وصف عام للمقرر:
 

دراسة العوامل الفيزايئية وخواص الراحة ملالبس الفئات اخلاصة وكيفية حتقيق هذه املتطلبات يف  اليت ينبغي تناوهلا:املوضوعات .0
 عمل تصميمات ملبسية هلذه الوظائف

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 2 0 مقدمة عن مفهوم التصميم اهميته انواعه 

 2 0 المالبس والشخصية

 2 0 مانية التصميم في تصميم االزياءارجو

 4 2 التعرف على المتطلبات والمعايير الوظيفية لمالبس الفئات الخاصـة .

دراسة الخواص الفيزيائية و خواص الراحة لمالبس الفئات الخاصـة ) ذوي 

 –المالبس الرياضية  –مالبس الحماية  –االطفال  –كبار السن  –االحتياجات الخاصة 
3 0 
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 مالبس العمال ( –الطبية المالبس 

 2 0 اختبار نصفي 

تحديد المواصفات القياسية للخامات المستخدمة في المالبس ذات الفئات الخاصة ) 

المالبس  –مالبس الحماية  –االطفال  –كبار السن  –ذوي االحتياجات الخاصة 

 مالبس العمال ( –المالبس الطبية  –الرياضية 

3 0 

نوعيـة  -ألحدى أنواع الفئات الخاصة من حيث ) التصميم اعداد مشروع بحثي 

 تحقيق الوظيفة ( –الخامات المالئمـة 
3 0 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 ساعة 31 - - - -  31 ساعات التدريس الفعلية

 ساعة 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 ال يوجد
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها.4
 اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -3
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -4

تيجيات تدريسها لتشكل التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتا : ضع طرقاثلثاً  -5
 م.معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعل

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0
 املناقشة واحلوار عروض تعليمية )بوربوينت( دراسة مفهوم التصميم وعالقة املالبس ابلشخصية 1-1
 تغذية راجعة فورية عروض تعليمية )بوربوينت(  ملتطلبات الوظيفية ملالبس الفئات اخلاصـة .أن تتعرف على ا 1-2
التعرف على خواص الراحة واخلواص الفيزايئية ملالبس يف اجملاالت  1-3

 املختلفة .
ورشـة عمل إىل جانب احلوار 

 واملناقشـة حول املوضوع
تقومي مجاعي للمجموعة 

 البحثية

 تغذية راجعة فوريةعروض تعليميـة )بوربوينت( ديد مواصفات اخلامات الالزمة لكل نوع من هذه أن تستطيع حت 1-4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
ابالضافة إىل االطالع على  املالبس .

 الرسائل العلمية واألحباث
 املهارات املعرفية 2
أن تدرك مواصفات املالبس اليت تناسب كل فئة الختيار أنسب  2-1

 املعايري الوظفية هلا.
عليميـة )بوربوينت( عروض ت

ابالضافة إىل االطالع على 
 الرسائل العلمية واألحباث

 تغذية راجعة فورية

حتديد معايري الراحة اليت جيب توافرها يف مالبس الفئات اخلاصة حىت  2-2
 يستطيع مرتديها االحساس ابلراحة واألمان .

ورشـة عمل إىل جانب احلوار 
 واملناقشـة حول املوضوع

 ي للمجموعةتقومي مجاع

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 املالحظة املباشرة التعلم التعاوين عمل جمموعات حبثية واملشاركة يف جمموعات النقاش 3-1
 املالحظة املباشرة التعليم املقارن تستطيع قيادة فريق حبثي 3-2

 دديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات الع 4
4-1 

 التعليم االلكرتوين استخدام شبكات املعلومات .
تقييم أسلوب الطالبات 

 يف توثيق املعلومات.
 تقومي مجاعي للمجموعة التعليم االلكرتوين التواصل مع اآلخرين من خالل استخدام التقنيات احلديثة . 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1 

 اخلامات اليت تتالئم مع مالبس الفئات اخلاصة .تتقن اختيار أنواع 
عروض تعليميـة )بوربوينت( 
ابالضافة إىل االطالع على 
 الرسائل العلمية واألحباث

 املالحظة املباشرة

تصمم جمموعة من  االزايء  تناسب ذو الفئات اخلاصة وتليب  5-2
 احتياجاهتم .

 املالحظة املباشرة تطبيقات عمليـة

 
 

 م تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مها.5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي

1 
خالل الفصل  المناقشة والحوار

 الدراسي
21% 

 %05 من الثااألسبوع  اختبار نصفي . 2
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3 
خالل الفصل  مشروع بحثي جماعي .

 الدراسي
25% 

4 
نهاية الفصل  اختبار نهائي

 الدراسي
41% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 ن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  يتوقع أ
 + التواصل عرب جمموعات التواصل االلكرتونية  . حتديد الساعات املكتبية + التواصل عرب الربيد االلكرتوين

 مصادر التعّلمه.
 .  . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الطبعة االوىل  -البس موسوعة املم ( 0117)سامية ابراهيم السمان،  -0

2. Deepti Gupta, "Functional clothing - Definition and classification", Indian Journal of 
Fiber & Textile Research, Vol. 36, December 2011, pp. 321-326 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
كلية االقتصاد  - رسالة دكتوراه - معايري جودة تصنيع املالبس الطبية يف ضوء املتغريات التكنولوجيةم ( 2100) أمحد رمزي أمحد ،عطا هللا. 0

 جامعة املنوفية. - املنزيل
العدد  - قتصاد املنزيلجملة اال - دراسة مدي حتقيق عاملي األمان والسرت يف مالبس العمليات اجلراحيةم ( 2115) حورية عبد هللاتركستاين، . 2
 اجمللد اخلامس عشر. -أكتوبر4
جملة  - ث منشورحب - تطوير تصميم زي املريض أثناء العالج ابملستشفيات العامة واخلاصةم ( 2115)ماجدة حممد ، إيهاب أمحدماضي، . 3

 اجمللد اخلامس عشر. -أكتوبر  4لعددا - االقتصاد املنزيل
  -امكانية تصميم مالبس الفئات اخلاصة حمدودة العمر ، ومالءمتها ابخلواص الوظيفية لالستخدام النهائي م ( 0117)زينب أمحد عبد العزيز ، . 4

  رسالة ماجستري .
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

/9780857854674-design-clothing-http://www.bloomsbury.com/uk/functional 1. 

http://www.fashionied.com 2. 

http://www.bloomsbury.com/uk/functional-clothing-design-9780857854674/
http://www.fashionied.com/
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http://www.abjjad.com 3. 

eg.com/2.php-http://www.ergo4.  

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 املواصفات القياسية ألقمشة مالبس الفئات اخلاصة .

 املرافق املطلوبةو.
اسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدر 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.1

 . املادة طبيعة مع تتناسب ومقاعد بطاوالت جمهزة دراسية قاعة .0
 املقرر طبيعة مع تتناسب إضاءة .2

 ياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض الب.2
 . Data showحاسب آيل و شاشة عرض بياانت   -6

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز.
 التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على 

 مستمر تقومي .0

 .الدراسي املقرر فعالية ملدى للطالبات الدورية املراجعة .2

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 . وحتصيلها املعلومة استيعاب على القدرة لقياس عمل ورش عمل .0
 . العلمي التحصيل على القدرة لقياس ريريحت اختبار .2
 الراحة خواص يف الفئات هذه تواجه اليت للمشاكل احللول بعض وتقدمي اخلاصة للفئات واملالبس األقمشة أنواع حول أحباث تقدمي .3

 . املالبس هلذه الوظيفي واألداء

 إجراءات تطوير التدريس:
 .املقرر نهجامل لتوصيف الدورية املراجعة بتوصيات العمل .1

http://www.abjjad.com/
http://www.ergo-eg.com/2.php
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 . التدريسية العملية لتحسني املقدمة الطالبات وآراء االستطالعية االستبانة بنتائج األخذ .2

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، 
 عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو 

 . البحثيـة املشاريع تقومي .0
 .الطالبات أحباث لتقومي التدريس هيئة أعضاء من تقومي جلان عقد .2

 . الدورية االختبارات وتقومي تصحيح تتوىل ، القسم من التدريس هيئة أعضاء من جلنة تكوين .3
 راجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للم

 . واملراجع األحباث مستجدات حسب دوريه بصفة املقرر مفردات مراجعة •
 . منها يستجد ما حسب املقرر مصادر حتديث •

 .التقومي جلان أو االستطالعية لالستبانة سواء التقومي نتائج من * االستفادة
 

 
 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني مج:اسم منسق الربان

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تكنولوجيا صناعة الموضة واالزياءاسم المقرر:   

        20101214-2   3تصميم  رمز المقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 ة أم القرىجامع إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.

                         (20107214-2   3تصميم تكنولوجيا صناعة الموضة واالزياء ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .38
 نظري( 2ساعة معتمدة ) 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .39
ختصص تصميم  – (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .41

 األزايء
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 ثايناملستوى القرر الدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه امل4 .41
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .42
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .43
 كلية التصاميماملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .44

 كل ما ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت  8

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 :21 النسبة% 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب

    

 نت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنت .ج
 :81 النسبة% 
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  النسبة:  ابملراسلة .د

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
 

 ال يوجد تعليقات:

 األهدافب 
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ت احلديثة هدف هذا املقرر اىل التعرف على تكنولوجيا صناعة املوضة واالزايء واالستفادة منها يف تصميم وتنفيذ منتجات مبتكرة قائمة على التطوراي
 يف اآلالت والباتروانت واملنسوجات.

تزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. )مثل االستخدام امللتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل وصف املقرر الدراسي ج.
 الربانمج(. 

 ملوضة التنمية املستدامة يف املوضة واألزايءدراسة متطلبات ا  وصف عام للمقرر:
 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 4            2       التعرف على تكنلوجيا صناعة املوضة واالزايء مستحداثت صناعة املوضة

يات الباتروانت والقص احلديثة والربامج الرقمية التطورات احلديثة ) صناعة املنسوجات واآلالت وتقن
 والطابعات احلديثة ثالثية االبعاد (

      4            8 

 4            2       دراسة املوضات وابداعات املصممني املتأثرة ابلتقنيات احلديثة وكيفية تطورها يف القرن العشرين 
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 2            1         اختبار نصفي
ايء االيكولوجية واملوضة املستدامة واملعايري الالزمة لتصميم ازايء صديقة للبيئة وحتقق االستدامة ) االز 

 عمليات االنتاج الصديقة للبيئة ( –االلياف الطبيعية  –الصبغات الطبيعية  –اعادة التدوير 
       2             4 

 تطبيقات ومشاريع حبثية 

من خالل االستفادة من التكنولوجيات احلديثة يف جماالت االزايء ) تصميم وتنفيذ منتجات مبتكرة 
 ابتروانت وقصات ( –منسوجات  –االت 

       4            8 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2

معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 31 - - - - 31 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 لساعات املعتمدةا

 
 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 ال يوجد

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها. 4

 االت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جم
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -7
 فة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهداثنياً  -8
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر اثلثاً  -9

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر 
 ال من جماالت التعلم.خمرجات تعلم يف كل جم

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0

 تغذية راجعة فوريةعروض عملية )بوربوينت(  تتعرف على تكنولوجيا صناعة املوضة واالزايء ومستحداثهتا   0-0
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
االطالع على جمالت تكنولوجيا  ت يف تصميم االزايءواالستفادة منها يف انتاج ابداعا

صناعة االزايء املطبوعة و 
 اإللكرتونية

 ملف إجناز-

حلقات نقاش مع تطبيق عملي و  تتعرف على التطورات احلديثة يف التكنولوجيا 0-2
 عروض عملية )بوربوينت( 

ات مشاهدة فيديوهات  للتقني
 احلديثة

 تغذية راجعة فورية

 ملف إجناز-

0-3    
 املهارات املعرفية 2

 تقارن بني انواع املوضات وأتثرها ابلتطورات احلديثة يف التكنولوجيا 2-0
  

 املالحظة وتقييم املستمر تطبيق عملي

تعليم تعاوين  تطبيق عملي تصمم ازايء صديقة للبيئة   2-2
 تقومي مستمر 

2-3    
 هارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةم 3

تستطيع احلوار مع اآلخرين وان تتناقش ابحلجج والرباهني من خالل  3-0
 املشاركة يف احملاضرة

 املالحظة املباشرة التعلم التعاوين

 تقومي مستمر التعلم التعاوين تشارك يف العمل ضمن جمموعة 3-2
 ومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعل 4

حضور ورش عمل متخصصة  تبحث عن كل ما هو جديد يف ختصصها 4-0
وزايرة املصانع والتعليم االلكرتوين 

 واالطالع على الكتب

عمل  –تقومي مستمر
 عروض بوربوينت

استخدام التعليم  التواصل مع اآلخرين من خالل استخدام التقنية احلديثة 4-2
 االلكرتوين .

 مجاعي للمجموعةتقومي 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 تقومي مستمر تدريبات عملية تظهر ادراكها للموضات والتطورات يف التكنولوجيا 5-0

 تقومي ملف اإلجناز تطبيق عملي ترسم تصميمات مبتكرة من خالل االستفادة من التكنولوجيا احلديثة   5-2
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 الل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خ.5

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م
 شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

طول الفصل  املشاركة واملناقشة 1
 الدراسي

21% 

طول الفصل  نزليةتقومي مستمر للتدريبات العملية والوجبات امل 2
 الدراسي

61% 

 %21 يف الوقت احملدد اختبار هنائي 3

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 لتدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة ا

 
 

 مصادر التعّلمه.
 ال يوجد . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ال يوجد . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

1-Sass Brown 2010:Eco fashion, Laurence king publishers, London. 

2- Sass Brown 2013: Refashioned, Laurence king publishers, London.  

 ال يوجد . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 مدونة . –األزايء االيكولوجية تغزو عامل املوضة م (:2125) حنان يوسف العيسى 

 ال يوجد ت، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميا. 4

 املرافق املطلوبةو.
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بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، و .1
 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت ومقاعد تتناسب وطبيعة املادة . -0
 .إضاءة تتناسب مع طبيعة املقرر -2

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2
 حاسب آيل و شاشة بالزما يف معامل التطبيق . -0
 .ر ثالثية االبعادطابعة ليز  -2
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3
 ال يوجد

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز.

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 لعملي للطالبات ملعرفة مدى جودة التطبيق للمقرر ومدى استفادة الطالبات من املنهج .معاينة اإلنتاج ا  -0
 املراجعة الدورية للطالبات ملدى فعالية املقرر الدراسي . -2

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 املقرر ملعرفة أوجه القصور إن وجدت والعمل على إجياد احللول هلا .املراجعة الدورية بني أعضاء هيئة التدريس ممن قاموا بتدريس  -0
 إمكانية عمل استبانة اإلنتاج العملي للطالبات يف هناية الفصل الدراسية . -2

 إجراءات تطوير التدريس:
 العمل بتوصيات املراجعة الدورية لتوصيف املنهج املقرر. -0
 لبات املقدمة لتحسني العملية التدريسيةاألخذ بنتائج االستبانة االستطالعية وآراء الطا -2

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، 
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ومي ملف اإلجناز للطالبات.من خالل تق -0
 االستعانة بلجنة خارجية و جلنة داخلية من اعضاء هيئة التدريس من القسم تقيم اإلنتاج العملي للطالبات. -2

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 اث واملراجع .مراجعة مفردات املقرر بصفة دوريه حسب مستجدات األحب -0
 حتديث مصادر املقرر حسب ما يستجد منها -2
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 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

                                            التصميم والتشكيل على المانيكان اسم المقرر:

 20101014-3    0 تصنيع: رمز المقرر
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 أ.التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :   

 (20107014-3    0 تصنيع)  ى املانيكانالتصميم والتشكيل عل . اسم ورمز املقرر الدراسي: 1 .45

  عملي( 2 –نظري  0ساعات معتمدة ) 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .46

 تصنيع املالبسختصص  – (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم  .. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3 .47

 املستوي األول:   ذي يعطى فيه املقرر الدراسي. السنة أو املستوى األكادميي ال4 .48
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(: 5 .49
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .51
 كلية التصاميم:  . موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية7 .51

منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: .8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عليقات:ت

  التقليديةقاعات احملاضرات  -أ
 

  النسبة: 
 

   

  التعليم اإللكرتوين -ب
 

  النسبة:
    

 √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( -ت
 100% النسبة: 

    

  ابملراسلة -ث
 

  النسبة:
    

  أخرى تذكر -ج
 

  النسبة:
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 :ب. األهداف

 هدف املقرر الرئيس ؟ما  -1
ميم أزايء مستحدثـة ادراسة التقاانت احلديثة يف أساليب التشكيل على املانيكان واألساليب اهلندسيـة واجليومرتية وتوظيفها يف تصيتناول هذا املقرر        

 تتناسب مع املوضـة املعاصرة يف الوطن العريب والعاملي .

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -
  يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ا يتوافر من مراجع حديثة يف املادة املراجعة الدورية ملفردات املقرر من قبل جلنة القسم املختصة وتطوير األداء واجلودة مع تزويد املقرر مب
 العلمية والتطبيقية.

 . تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احمللية والدولية 
 . التدريس ابستخدام التعلم التعاوين أو االلكرتوين أو طرق تدريس متنوعة أخرى 

 ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عاموصف املقرر الدراسي ج. 

 
 وصف عام للمقرر:

قاانت يوضح مفهوم التشكيل على املانيكان ودوره يف صناعة املالبس اجلاهزة  وكيفية استخدام االقمشة ذات الطبيعة اخلاصة واساليب الزخرفة وت
 واستخدام فن األورجيامي يف التشكيل التشكيل ابخلامات التقليدية والغري التقليدية 

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-0

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

مفهوم التشكيل على املانيكان من منظور الفن والفن الشكيلي ، ودارسة العالقة بني التشكيل والتصميم على  .0
 املانيكان والفن التشكيلي والفن بشكل عام .

0 3 

 0 2 التشكيل على املانكيان ودوره يف صناعة املالبس ووضع عوامل ومعايري ضبط املالبس اخلاصة  ابحلياكة الراقية .2
 3 0 مكانة أسلوب التشكيل على املانيكان بني أسلوب اعداد الباتروانت وبني أساليب انتاج املالبس املختلفة . .3
 3 0 املانيكان ودراسة األقمشة ذات الطبيعة اخلاصة .خامات وأساليب الزخرفة يف أسلوب التشكيل على  .4
 0 2 تقاانت التشكيل على املانيكان ابخلامات التقليدية وغري التقليدية .5
 0 2  العالقة املتبادلة بني فن األورجيامي وفن التشكيل على املانيكان  .0

 1 3 . تصميمات مقرتحة وتقاانت تنفيذها أبسلوب التشكيل والتصميم على املانيكان .7

 1 3 مشروع تطبيقي ابتكاري . .1
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2

 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 

 45  31    05 ساعات التدريس

 3  2   0 ساعات معتمدة
 

 
 ل أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الطالب خالالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة . 3
 

 

 . خمرجات التعلم للمقرر وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها:4

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م  طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر 
 ةاملعرف 1

املفاهيم املختلفة للتشكيل على املانيكان من منظور الفن  تذكر 1-1
ومن منظور الفن الشكيلي، ودارسة العالقة بني التشكيل 

 –احملاضرة  والتصميم على املانيكان والفن التشكيلي والفن بشكل عام .
 النقاش  العروض العملية

 العصف الذهين ر
اهلندسي واجليومرتي يف التشكيل على األسلوب  تعرف 2-1 ملفات االجناز  -

 املانيكان .
نوعيات اخلامات وأساليب الزخرفة يف أسلوب التشكيل  تدرك 1-3

 على املانيكان ودراسة األقمشة ذات الطبيعة اخلاصة
 املهارات املعرفية 2

.تقاانت التكشيل على املانيكان تتقن مهارات  2-1  
فة إىل الضاعروض تعليميـة )بوربوينت( اب

حباثاالطالع على الرسائل العلمية واأل  
 تغذية راجعة فورية

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
البتكاريةاالعمال اجمموعات حبثية واملشاركة يف  تتواصل مع 3-1   احلوار واملناقشة املتبادلة 

 
  ةاملالحظة املباشر 
 حبثيتستطيع قيادة فريق  2-3 تقومي مجاعي للمجموعة  

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 املتابعة واملالحظة  التعليم االلكرتوين استخدام شبكات املعلومات .   تتقن  4-1

3 
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 ات احلديثةالتواصل مع اآلخرين من خالل استخدام التقني 4-2
  تقييم الطالبات يف الدروس

والتطبيقات العملية بشكل 
 فردي يف احملاضرة

 حركية-املهارات النفس 5
 تقييم املشروع وطريقة العرض عروض توضيحية عملية  تطبيق املهارات املختلفة لتصميمات بتقنات حديثـة  5-1

  

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: -5
فهي، ، تقدمي شمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة م

 مالحظة......اخل(
يم نسبته من التقي األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي
 %01 خالل الفصل الدراسي املشاركة والنقـاش . 1
 %01 خالل الفصل الدراسي عرض تقدميي شفوي . 2
 %05 يف األسبوع الثامن اختبار نصفي . 3
 %25 خالل الفصل الدراسي مشروع تطبيقي  . 4
 %41 يف وقت حمدد بار هنائياخت 5

 د. االرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 أسبوعيــة مكتبية (ساعات4 )  د الساعات املكتبيةحتدي
 .  التواصل عرب الربيد االلكرتوين + التواصل عرب جمموعات التواصل االلكرتونية

 هـ. مصادر التعّلم
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1
 م .  2111،  / جنوى شكري ، د/ سهى أمحد : " التشكيل على املانيكان " ، دار الفكر العريب ، القاهرةد 

  " :كلية الفنون والتصميم الداخلي   –" رسالة دكتوراه دراسة قابلية تشكيل األقمشة على املانيكان لتصميم مالبس املرأةد/ جنالء جابر الثبييت- 
 .2111-جامعة ام القرى 

 م .  2115قاهرة ، د/ سها أمحد عبد الغفار : " تقنيات أسلوب التشكيل على املانيكان " ، دار الفكر العريب ، ال 
  ، م . 2113د/ اميان عبد السالم ،د/ جنوى شكري : " التشكيل على املانيكان بني األصالة واحلداثة " ، عامل الكتب ، الطبعة األوىل ، القاهرة 
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 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .2 
 وفلسفية جديدة للتصميم على املانيكان من خالل خامة اللباد )االستلهام من فن التشكيل على اجملسم  رحاب رجب : " استحداث صياغات مجالية

 م . 2104احلديث كمدخل جترييب( " ، فن تصميم األزايء دراسات علميـة ورؤى حديثة ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، 
 ة يف التصميـم الزخريف لألزايء ابستخدام أسلوب التشكيل على املانيكان " ، فن رحاب رجب : " رؤى فنيـة مستحدثـة لتوظيف احلابكـات املنزلقـ

 م . 2104تصميم األزايء دراسات علميـة ورؤى حديثة ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، 
 Zrinka Tomašić , " Textile Design and Draping " , Textile Science & Engineering 

Journal , Volume 3 - Issue : 4 , 2013  .  
 Tomoko Nakamichi , " Pattern Magic 3 " , Japan , published by Laurence king 

publishing Ltd , 2016  .  
 Tomoko Nakamichi , " Pattern Magic 2 " , Japan , published by Laurence king 

publishing Ltd , 2013  .  
 Karolyn-Kiisel , " Draping: The Complete Course" , published by Laurence king 

publishing Ltd. , 2013 
 Helen Joseph-Armstrong, " Draping for Apparel Design " , The third edition , 2013. 
 Sharon Sobel , " Draping Period Costumes: Classical Greek to Victorian " , First 

published by Focal Press , UK , 2013  .  
 Claire B. Shaeffer , "Couture Sewing Techniques, Revised and Updated" ,  published by 

the Taunton Press , 2011  .  

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
1-  www.en.wikipedia.org/wiki/leather 
2- www.latherplaza.troped.com  
3- www.pavlvics.hu-leatherproduction - 
4- www.autonestleathercuttng  
5- www.gerbertechnologyproduc  
6- www.lasernestcuttingsolution - 
7- www.easycutter.htm  
8- Web site (www.google.com) 

 
 ال يوجد   مواد تعليمية أخرى مثل الربجميات واألسطواانت املدجمة، واملعايري واللوائح املهنية:. أي 4

http://www.en.wikipedia.org/wiki/leather
http://www.en.wikipedia.org/wiki/leather
http://www.easycutter.htm/
http://www.google.com/


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

99 

 

 
 و. املرافق املطلوبة:

بنين متطلبات  املقرر الدراسي  من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 دد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وع

 . املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:1
 . قاعة دراسية جمهزة بطاوالت ومقاعد تتناسب مع طبيعة املادة 
 إضاءة تتناسب مع طبيعة املقرر 
 والربجميات وغريها(: مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية،. 2

   حاسب آيل و شاشة عرض بياانتData show . 

 مصادر أخرى )حددها: مثل احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:-3
 

 ز.  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 تدريس :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية ال

 تقومي مستمر 
 من خالل تقومي املقرر املراجعة الدورية للطالبات ملدى فعالية املقرر الدراسي 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 

 . اختبار حتريري لقياس القدرة على التحصيل العلمي 
 .مشروع حبثي 

 إجراءات تطوير التدريس:
 ت املراجعة الدورية لتوصيف املنهج املقرر.العمل بتوصيا 
 . األخذ بنتائج االستبانة االستطالعية وآراء الطالبات املقدمة لتحسني العملية التدريسية 
 اد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية.عدإ 
 .تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريس 
 ضور الدورات التدريبية اليت تعدها عمادة تطوير التعليم اجلامعي للتنمية الذاتيةح 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني، والتبادل بصورة 
 مؤسسة أخرى(:دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من 

 . تقومي املشاريع البحثيـة 
 .عقد جلان تقومي من أعضاء هيئة التدريس لتقومي أحباث الطالبات 
  تكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس من القسم ، تتوىل تصحيح وتقومي االختبارات الدورية. 
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 لتطويره: ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط
 . مراجعة مفردات املقرر بصفة دوريه حسب مستجدات األحباث واملراجع 
 . حتديث مصادر املقرر حسب ما يستجد منها 
 .االستفادة من نتائج التقومي سواء لالستبانة االستطالعية أو جلان التقومي 

 
 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  سية:توصيف املقررات الدرا 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

   المالبس الوظيفيـــةاسم المقرر: 

 20101212-2   2 تصنيعرمز المقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 عريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتأ.
 (20107215-2   2 تصنيع )املالبس الوظيفية  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .52
 نظري( 2ساعة معتمدة ) 2 : . عدد الساعات املعتمدة: 2 .53
تخصص  –(3-2)محكم برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .54

 تصنيع المالبس
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 ستوي ثانيم. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .55
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .56
 ال يوجدامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات املتز 6 .57
 كلية التصاميم   املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7 .58

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية -أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين -ب
    

 %011 النسبة: √ دمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم م -ت
    

  النسبة:  ابملراسلة -ث
    

  النسبة:  تذكر أخرى -ج
 

 تعليقات:
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 األهدافب. 
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

الحتياجات الوظيفية للفئات املختلفة وبعض املهن ) مالبس العمال , مالبس األطباء , مالبس ذوي ا دراسة االنواع املختلفة للمالبس 
 .   اخلاصة ( ) رجال , نساء , أطفال ( وحتديد املتطلبات اخلاصة للتصميمات وأنواع األقمشة ومدى مالئمتها لطبيعة تلك الفئات

 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 . تقنية املعلومات واالطالع على كل ما خيص املقرر يف االنرتنت للتعرف على كل جديد يف اجملال 
 .حتديث حمتوى املقرر نتيجة االطالع على الدراسات واألحباث اجلديدة يف التخصص 
  أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات .تبادل اخلربات واآلراء بني 
 . استخدام املوقع الشخصي للتواصل مع الطالبات 
 التدريس ابستخدام التعلم التعاوين أو اإلليكرتوين أو طرق تدريس متنوعة أخرى. 

 انمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الرب وصف املقرر الدراسي  .خ
 دراسة تصنيع املالبس الوظيفية وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:. 0
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 0 اخلواص الوظيفية  للمالبس  املختلفة-0
 4 2 لقياسية لكل نوعانواع االقمشة واملالبس للفئات اخلاصة واخلواص الوظيفية  لكل نوعية  واملواصفات ا-2
 -اجملال الرايضي   -اجملال العسكري –يف اجملال الطيب  –انواع اقمشة  املالبس الىت تستخدم يف الصناعة -3

 االقمشة املستخدمة يف جمال احلماية
3 0 

 4 2 اقمشة املالبس اليت تستخدم لذوي االحتياجات اخلاصة-4

 2 0 ت واملالبس اخلاصةنوعيات االقمشة املختلفة لذوي االحتياجا-5
 4 2 الرتكيب البنائي لألقمشة –العوامل اليت حتدد اخلواص الوظيفية لكل نوعية وتشمل اخلامة -0

 4 2 تصميم املالبس –اسلوب التنفيذ  –العوامل اليت حتدد اخلواص الوظيفية لكل نوعية وتشمل -7

 2 0 األرجنومية يف صناعة املالبس-1

 2 0 مناقشة املشاريع-1
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو
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 31 - - - - 31 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

 ساعتني اً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها. 4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 لة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابأوالً  -01
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -11

ملستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر ااثلثاً  -12
 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي سرتاتيجيات التدريس للمقررا خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0

0-0   التعرف على املالبس الوظيفية لكل الفئات اخلاصة 
 استخدام الداات شو

 احلوار واملناقشة

 

 االجناز

 سجالت التعلم

العروض الفردية 
 واجلماعية

0-2  تعدد خواص االقمشة اخلاصة بكل فئة 
0-3  لوظيفيةتذكر انواع األقمشة للمالبس ا 

 املهارات املعرفية 2
2-0   تقارن بيم املتطلبات الوظيفية  النواع اقمشة الفئات

 اخلاصة
 عصف ذهين.

عرض من خالل برانمج 
PowerPoint 

أسلوب حل املشكالت وإشراك 
 الطالبة يف املناقشة واحلوار.

تقييم قدرة الطالبة على 
الربط بني املعارف 

واملهارات املكتسبة وحل 
 الت العمليةاملشك

2-2   تشرح انواع اقمشة املالبس اليت تستخدم لذوي
 االحتياجات اخلاصة

2-3   متيز بني كل من املالبس الوظيفية اخلاصة بكل فئة من
 الفئات اخلاصة

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-0   أن تفهم الطالبة أمهيه العمل التعاوين من خالل املشاركات

 حثية مع زميالهتاالب
العمل يف جمموعات )التعلم 

 التعاوين(
 العروض اجلماعية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي سرتاتيجيات التدريس للمقررا خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
4-0   تبحث على شبكة املعلومات للتزود ابملعلومات املتعلقة

 ابملقرر ابجناز أوراق العمل واألنشطة
 صحيفة التفكر تعليم ذاتى

 النفسية احلركية )إن وجدت(املهارات  5
5-0    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:.5

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %21 السادس اختبار نصفي  1

 %41 طول الفصل الدراسي تطبيقات حرة للمقرر 2

 %41 الوقت المحدد له اختبار نهائي  3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 له أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خال
 ( ساعات للتواصل مع الطالبات4الساعات المكتبية )

 مصادر التعّلمه.
 Course notes - مذكرة  الفئات الخاصة   . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  ئمة وظيفًيا ومجالًيا لذوي االحتياجات اخلاصة , (: تصميم وتنفيذ مالبس مال2104حممد ومسر حممود عبد الغين مقالن )عزة ,حلمي
 جامعة حلوان. –( كلية االقتصاد املنزيل 2103/  5/  1-1املؤمتر  الدويل " علوم االنسان التطبيقية والتكنولوجيا  ) 

 1 -0لة العمرية من ) م (: " دراسة تطبيقية ألسس تصميم األزايء لألطفال املعاقني ذهنياً يف املرح2110مساح حممود حممد )  ,حفين 
 سنوات ( " رسالة ماجستري، كلية االقتصاد املنزيل،  القاهرة: جامعة حلوان

  م (: " تصميم أقمشة برتكيبات بنائية تتواءم مع االحتياجات الفسيولوجية     واحلركية للمالبس 2113وحيد يوسف حممود ) ,صاحل
 ،  القاهرة: جامعة حلوانالرايضية للمعاقني بدنياً " كلية الفنون التطبيقية

 دار الفكر العريب -( : موسوعة املالبس , القاهرة 2111سامية ابراهيم ) ,لطفي 

 ال يوجد . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 ال يوجد . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 ال يوجد مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
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 املرافق املطلوبةو.
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 آليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب ا
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.1
 ( جهازData Show.) 
 كمبيوتر حممول 
 برجميات جاهزة  تعليمية 
 اتصال ابإلنرتنت 

 ال يوجد مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2
 ال يوجد ادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مص.3

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز.
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 محاس الطالب وتفاعلهن أثناء احملاضرة 
 يم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالبات يف هناية الفصل الدراسي املعد على موقع اجلامعة التقي 
 سؤال الطالبات عن ما يرغبون يف إدخاهلا للمقرر أو طريقة التدريس لتفعيل عملية التدريس 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 .التقومي الذايت للربانمج 
 املراجعة اخلارجية من قبل رئيس القسم 
 تقارير جلان اجلودة 

 إجراءات تطوير التدريس:
  االطالع على اجلديد يف جمال الفئات اخلاصة واملالبس الوظيفية 
  .تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة 
 .توجيه الطالب إىل البحث الذايت عن املعلومة 
 ريس.تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التد 
 .إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية 
 .تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريس 
 حضور الدورات التدريبية اليت تعدها عمادة تطوير التعليم اجلامعي للتنمية الذاتية 

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل .خخ
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين 
 لقسممقارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى اب 
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 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .دد
 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل جلنة اخلطط الدراسية واجلداول 
  ات أخرى ملناقشة تقومي عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس  نفس املقرر ملسار

 املقرر من حيث إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر، واقرتاح  احللول املناسبة للتعديل والتطوير
 .حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال 
 ر املقرر.اإلفادة من النتائج اإلحصائية لتقومي الطالبات للمقرر يف حتسني وتطوي 
 مراجعة جلنة اجلودة للتوصيف 
 مراجعة جلنة اخلطط للتوصيف 
 ةربط املقرر مبعايري اجلود 

 

 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

   اقتصاديات صناعة المالبساسم المقرر:   

 20101210-2   3 تصنيعرمز المقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.

 (20107210-2   3 تصنيع)اقتصادايت صناعة املالبس  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .59
 نظري( 2ساعة معتمدة ) 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .61
تخصص  – (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .61

 تصنيع المالبس
 ذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل ه

 املستوي الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .62
 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .63
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .64
 كلية التصاميممؤسسة التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للفرع أو فروع تقدمي . 7 .65

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية -أ

 

   

 %31 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين -ب
    

 %01 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( -ت
    

 %01 النسبة: √ ابملراسلة -ث
    

  نسبة:ال  تذكر أخرى -ج
 ال يوجد

 :تعليقات
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 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

تكاليف ، دراسة املفاهيم االقتصادية ملشروعات املنسوجات واملالبس الصناعية جبودة وتطوير للمنافسة يف االسواق ابلعرض الشيق وتوازن السوق وال
 اضافة إيل دراسة جدوى املشروعات الصناعية .

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -ي خطط اذكر إبجياز أ -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 اجملال .تقنية املعلومات واالطالع على كل ما خيص املقرر يف االنرتنت للتعرف على كل جديد يف  
 .حتديث حمتوى املقرر نتيجة اإلطالع على الدراسات واألحباث اجلديدة يف التخصص 
 . تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 
 . استخدام املوقع الشخصي للتواصل مع الطالبات 
 خرىالتدريس ابستخدام التعلم التعاوين أواالليكرتوين أو طرق تدريس متنوعة أ. 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.
 وصف عام للمقرر:

فات املنتجات النهائية دراسة النظم االقتصاديـة وعناصر االنتاج االزمة لتحسني دورة االنتاج ابالضافة إىل أمهية معرفة أتثري مراقبة اجلودة على مواص
 وأثرها يف حتسني املبيعات

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

  2 0 تعريف علم االقتصاد والظاهرة االقتصادية 

  2 0 النظم االقتصادية 
 . 2 0 املشروعات العامة واخلاصة وعناصر االنتاج 

  2 0 على املواصفات ودورها يف حتسني االنتاج مراقبة اجلودة 

  2 0 أساليب الرتويج وأتثريها يف زايدة املبيعات 

  2 0 الطلب ومرونتــه 

 2 0 العرض وتوازن السوق 

  2 0 التكاليف واحلجم األمثل للمشروع 

  2 0 امتــــــــحان 
  2 0 دراسة اجلدوى التسويقية و الفنية 

 2 0 دراسة اجلدوى املالية 
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  4 2 تطبيقات دراسة اجلدوى للمشروعات 

  2 0 الصناعية –جودة املنتجات   عامة 

 2 0 مناقشة االحباث واوراق العمل 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 ساعة 31     31 ساعات التدريس الفعلية

 ساعة 2     2 املعتمدةالساعات 
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 ساعة 2

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها.4
 التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -03
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -14

واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل  ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها: اثلثاً  -15
 التعلم. معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0

0-0  تلخص أمهية دراسة علم االقتصاد 
 حماضرات نظرية

جداول املعرفة السابقة  
 وخرائط املفاهيم

0-2   ملفات االجناز االستذكار وعات اخلاصة والعامة وعناصر االنتاج حتدد املشر 
0-3   سجالت التعلم العصف الذهين تتعرف على قانون العرض والطلب يف السوق 

  . تذكر أمهية مراقبة اجلودة ودورها يف حتسني االنتاج 
 العروض العملية

العروض الفردية 
 واجلماعية

  عمل دراسة جدوى  املناقشــة واحلوار نية واملالية .تصف دراسة اجلدوى التسويقية والف 
 املهارات املعرفية 2

2-0   ملفات االجناز جمموعات العمل يقارن بني األنظمة االقتصادية 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
2-2   العروض العملية العروض الفردية يصنف املشروعات اخلاصة واملشروعات العامة وعناصر االنتاج 
2-3  رسم خمطط افرتاضي عرض مناذج ختطيط ة اليت تقوم عليها الصناعة تكتب خمطط للمقومات الرئيسي 
2-4   يوضح موقع صناعة املالبس والنسيج بني الصناعات 

 االنشطة البحثية
املقابالت واألعمال 

 الفنية
2-5   حبث تطبيقي عروض ابوربوينت متيز العوامل الرئيسية اليت تؤثر على انتاج واستهالك املالبس 
2-0  الرسوم البيانية  تدريبات عملية ريطة العملية االنتاجية .ترسم  خ 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-0   7ختتار عناصر االنتاجm  لضمان جناح واستمرار املشروع االنتاجي

. 
 .تربهن أن املستهلك هو سيد السوق 

 العروض اجلماعية جمموعات النقاش

3-2  تقومي االقران العروض العملية والطلب يف السوق االقتصادي . توضح العالقة بني العرض 
3-3  . منوذج حلجم مشروع وحساب  تظهر التكاليف واحلجم األمثل للمشروع

 تكاليفه
 تقومي حساابت املشروع

3-4  . منتدايت النفاش املشاريع تكتب طرق وسياسات انتاج املالبس النسائية اجلاهزة 
 ت تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارا 4

4-0  . املعرفة السابقة االنشطة البحثية حتسب حجم االستثمارات يف األصول الثابتة 
4-2  . التقارير التحليلية العروض العملية تفسر قوى العرض والطلب يف السوق 
4-3  . يمجداول خرائط املفاه رسوم بيانية تقيم االنتاج على املستوى العاملي 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-0  . املالحظات التصحيحية دراسة احلاالت يرسم خمطط ملشروع صغري 
5-2   املخططات الرسومية دراسات جدوى يوضح اجلدوى التسويقية .والفنية واملالية 
5-3  حبث تطبيقي مناذج مشروعات يوظف عناصر االنتاج يف اقامة مشروع اقتصادي 
5-4   املناقشــة تصميم مقرتح للعمليات االنتاجية يهيئ إدارة العمليات اإلنتاجية يف صناعة املالبس 

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:.5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 تسليمهل
 نسبته من التقييم النهائي

 %31 العاشر مشروع مجاعي 1
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 %21 حسب التحديد تقدمي عرض شفوي 2
 %01 السادس اختبار 3
 %41 السادس عشر اختبار هنائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.
ميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاد

 ساعات مكتبية 4الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 مصادر التعّلمه.

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  م . 2113حممد عب الكرمي  –سوسن رزق  –اجلودة يف صناعة املالبس 
 م . 2113الطبعة االوىل  –سوسن رزق واخرون  عامل الكتب  –سهام موسى  –ملالبس ختطيط وانتاج صناعة ا 
  هـ1418الطبعة االوىل  –لطفية ابرك  –مقدمة يف اسس تصميم وتصنيع املالبس النسائية 
  م 2116دار الفكر العريب  -الطبعة الثانية –زينب عبد احلفيظ  –املالبس اجلاهزة بني االعداد واالنتاج. 

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. 2 

 جلجو    - مواقع اإلنرتنت . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 ال يوجد مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 ق املطلوبةاملرافو.
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 التصميم الداخلي جمهزة بربوجيكرتتسع لعشرين  مقعد دراسي داخل مبىن)أ( كلية الفنون و  4x0للجزء النظري قاعة 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.1
 كلية  التصاميم  –مبىن أ 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2
 ال يوجد

 جة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حا.3
 حنتاج إىل جتهيز املعامل أبجهزة بروجيكرت وكامريات للتوضيح العمل للمجموعة + سبورة ذكية.

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز.
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
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 وامتحان الدقيقة الواحد  . –ن طريق األسئلة الشفوية ع

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ذذ
 االستبياانت ، حتكيم العروض واملشاريع من قبل املتخصصات .

 إجراءات تطوير التدريس:
 استخدام املراجع احلديثة املرتبطة ابملقرر .

 يات املستخدمة لتوصيل املعلومات .استخدام أحدث التقن
 . أخذ الدورات املناسبة للتواصل مع العميل وكسب انتباهه وتشويقه للمادة العلمية

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 
 بارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االخت

 يتم تصحيح األعمال املتميزة  وأقل األعمال متيز من قبل أعضاء يف التخصص .

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 م املقرر ومعرفة أوجه القصور عن طريق استبانة توزع على الطالبات للتقيي

 دراسة نتائج الطالبات ونسب التقدير
ويتم التخطيط لتطوير مفردات املقرر وطريقة التدريس بتبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ، واالطالع على أحدث الطرق 

 واستخدام التقنيات احلديثة مبا يالئم مفردات املقرر

 

 

 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني :اسم منسق الربانمج

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تحليل المالبس التراثيةاسم المقرر: 

 20101012-3   0طريز ترمز المقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 تصميم االزياء  –التصاميم  لقسم:ا -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 20107015-3   0طريز ت_   حتليل املالبس الرتاثية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .66
 نظري( 3ساعة معتمدة ) 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .67
ختصص اتريخ  – (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم سي: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدرا3 .68

 املالبس والتطريز
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوى األول: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .69
  ال يوجدبقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات السا5 .71
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .71
 كلية التصاميماملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .72

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 رات التقليديةقاعات احملا
 01 بة:النس 

 
 

  

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين

 
 

  

 عليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(ت
 :41 النسبة 

 
 

  

  النسبة:  ابملراسلة
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  النسبة:  تذكر أخرى
 

 :تعليقات

 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  دراسة عامة عن املتاحف اترخيياً ووظيفياً على مستوى العامل 
  اسة دور املتاحف يف توثيق التاريخ االجتماعي وحتليل املعروضات در 
  . دراسة قواعد العرض املتحفي للمقتنيات امللبسية 
 دراسة وحتليل وحصر وتوصيف القطع امللبسية الرتاثية ومكمالهتا املوجودة يف املتاحف 
 .دراسة حتليلية للزخارف وأساليب زخرفتها 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -تنفيذها يتم  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

  االستعانة أبحدث املراجع  والدورايت العلمية يف جمال علم املتاحف 
 ابألحباث اجلديدة يف جمال املتاحف  حتديث حمتوى املقرر وتدعيمه 
 .تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا واجلامعات األجنبية املناظرة يف التخصص 
 .التدريس ابستخدام التعلم التعاوين 
 استخدام املوقع الشخصي للتفاعل والتواصل مع الطالبات 
  علومة.استخدام السبورة الذكية للشرح لتوصيل امل 
 .االعتماد على الزايرات امليدانية لبعض املتاحف املوجودة وابراز دورها يف التوثيق 
 .إكساب الطالبة مهارة االعتماد على النفس والقدرة على التعلم الذايت و العمل يف إطار جمموعات 

 النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف وصف املقرر الدراسي ج.
 دراسة املتاحف العاملية اترخييا وحتليل املعروضات واملقتنيات امللبسية وحتليل زخارفها وأساليب زخرفتها  وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 0 باهتا التعريف ابملادة ومتطل -0
 3 0 اتريخ تطور املتاحف -2
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 3 0 املفهوم احلديث إلدارة املتاحف -3
 3 0 قوانني وتشريعات محاية الرتاث الثقايف -4
 3 0 دراسة التقنيات احلديثة املستخدمة يف جمال املتاحف -5
 3 0 الربامج اليت تنفذها املتاحف -0
 3 0 دور املتاحف يف توثيق التاريخ االجتماعي -7
 3 0 اختبار نصفي -1
 3 0 دراسة قواعد العرض املتحفي للمقتنيات امللبسيه -1

 3 0 تنفيذ دراسات ميدانية للمتاحف السعودية  -01
 3 0 حتليل ووصف املالبس الرتاثية ومكمالهتا يف مناطق اململكة املختلفة -00
 3 0 دراسة وحتليل الزخارف الرتاثية يف العمارة والبناء – 02
 0 2 تنفيذ املشروع -03
 3 0 تقييم هنائي للمشروعات  -04

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 41     41 ساعات التدريس الفعلية

 4     4 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:ذايت االضايفالالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 ال يوجد

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها.4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم أوالً  -00
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -17

التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات اثلثاً  -18
 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  خمرجات التعلم م
 الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر
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 م
للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  خمرجات التعلم

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
واملفهوم  اتريخ تطور املتاحفتتعرف على  0-0

 احلديث إلدارة املتاحف
 احملاضرات النظرية .

 
االختبارات الفصلية والنهائية ) أسئلة 

 مقاليه وموضوعية(
حلديثة املستخدمة يف جمال التقنيات ا تشرح  0-2

 املتاحف
 أسلوب حل املشكالت 

 (3و2و0) رأي احملكمني  املناقشة واحلوار
الواجبات املنزلية املرتبطة مبوضوع 

 احملاضرة
 

 للربامج اليت تنفذها املتاحف  تعطى امثلة 0-3
 

 التعلم التعاوين 
) رأي احملكمني  ) املناقشة واحلوار(.

 (3و2و0

 اضرات. مشاركة أثناء احمل
 

تتعرف علي األسلوب واملنهج العلمي يف  
 التفكري والتخطيط لقواعد العرض املتحفي

 بطاقات مالحظة التعلم التعاوين     
 ملف اجناز . 

 تغذية راجعة فورية .
 املهارات املعرفية 2

العالقة بني  (3و2و0) رأي احملكمني   كدر ت 2-0
ئي يف أجزاء املقرر  من وجودة املنتج النها

 املشروع

 أسلوب حل املشكالت 
 (3و2و0) رأي احملكمني  املناقشة واحلوار.

تقييم قدرة الطالبة على الربط بني 
املعارف واملهارات املكتسبة وحل 

 املشكالت العملية
) رأي حل املشكالت املرتبطة بعملية التعلم   2-2

 (3و2و0احملكمني 
 البحوث التطبيقية واجلماعية. تعلم ذايت

 املشكالت اليتمن خالل مناقشة  تستنتج 2-3
) رأي احملكمني  تتطلب إجياد حلول مقرتحة.

 (3و2و0

 تقيم املشروع العصف الذهين.
 . تقومي احلاالت الدراسية .

 القدرة على حتليل املالبس الرتاثية ومكمالهتا  2-4
 

طرح األسئلة -العرض-التعلم التعاوين
 االستقصاء -واملناقشة

 تحل املشكال
 التحليل و الوصف

 )تعريف األمناط(
 املقارنة

عن  تقييم مهارات الطالبة يف التحليل
 طريق:

 بطاقات املالحظة. 
 ملفات تقومي األداء لكل طالبة. 

     ) ملفات البورتوفوليو 

 (3و2و0) رأي احملكمني  لوحتل درست 2-5
 الزخارف الرتاثية 

طرح األسئلة -العرض-التعلم التعاوين
 االستقصاء -قشةواملنا

 حل املشكالت
 التحليل و الوصف

عن  تقييم مهارات الطالبة يف التحليل
 طريق:

 بطاقات املالحظة. 
 ملفات تقومي األداء لكل طالبة. 
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 م
للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  خمرجات التعلم

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 )تعريف األمناط(
 املقارنة

 ) ملفات البورتوفوليو

  اكتساب مهارات التفكري الناقد 2-0
 

تقييم مهارات الطالبة يف عرض  
 موضوع معني

 تقييم االبتكار يف الواجبات الفردية  تنمية التفكري االبتكاري  2-7
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

أمهيه العمل التعاوين من خالل املشاركات  تفهم 3-0
 (3و2و0) رأي احملكمني البحثية مع زميالهتا 

 املالحظة املباشرة .  العمل يف جمموعات )التعلم التعاوين( 
  

تقومي األقران ، التقومي  التعلم الذايت  القدرة على قيادة فريق العمل . 3-2
 اجلماعي للواجبات .

أسلوب احلوار   (3و2و0) رأي احملكمني  تتقن 3-3
 من خالل املشاركة الصفية

أن يسهم املقرر يف أن يكون  احلوار واملناقشة 
الطالب عالقة جيدة مع 

ري أستاذ املادة من خالل التعب
عن الرأي وعدم اخلشية من 

 اآلدانة 
يف األنشطة  (3و2و0) رأي احملكمني  تشارك 3-4

اخلاصة ابملادة كهدف ينمي العالقات 
 الشخصية, والقدرة على حتمل املسؤولية

يهدف املقرر اىل تكوين  (3و2و0) رأي احملكمني  لتعلم الناقدا
عالقات جيدة بني زميالت 

 الشعبة ككل ابلعمل اجلماعي
املشرتك سواء ابلعرض او 

 املناقشة اجلماعية 
تنمية القدرة على التعلم الذايت وحتمل املسئولية  3-5

 وإدارة اجللسات العلمية 
تنمية التعلم الذايت من خالل  (3و2و0) رأي احملكمني  الذايت التعلم

حبث الطالبة وإطالعها على 
عدد من املراجع لتقدمي عرض 

 جيد.
 االستبيان  و  بطاقة املالحظة 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 االختبارات العملية  التعليم االلكرتوين . مهارات االتصال الشفهي والكتايب.تنمية  4-0

التقنية (3و2و0) رأي احملكمني تستخدم  4-2
 احلديثة يف البحث العلمي.

 
 

القدرة علي رسم وقراءة وتفسري 
 سوم البيانية ا الر 

) رأي  .التطبيقات والتمارين العملية. (3و2و0) رأي احملكمني  تعلم ذايتاألساليب  (3و2و0) رأي احملكمني تستخدم  4-3
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 م
للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  خمرجات التعلم

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 (3و2و0احملكمني   اإلحصائية يف حتليل املعلومات.
التزام  حسن التخاطب مع الزميالت وأعضاء  4-4

 هيئة التدريس. 
العرض واملناقشة من خالل فرق  (3و2و0 ) رأي احملكمنيتعلم ذايت 

 عمل .
استخدام وسائل التقنية املتعددة يف اجناز أوراق  4-5

 العمل واألنشطة.
تقييم أسلوب الطالبات يف توثيق  (3و2و0) رأي احملكمني  تعلم الكرتوين

 املعلومات.
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

 بطاقة مالحظه زايرات ميدانية   ملشروع توظيف ما تعلمته يف تنفيذ ا 5-0
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:.5

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %05 1 اختبار نصفي 0
 %25 03-02 انشط حبثيه  2
 %01 05 اختبار هنائي 3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 كل أسبوع(.    يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف
 

  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس وطاقم التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع
 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 التواصل عرب الربيد االلكرتوين اجلامعي 
  ( 0الساعات املكتبية)ساعات أسبوعيا 
  وميكن االتصال أبستاذ املادة ابلوسائل املختلفة مثل مراسلة طاليب من خالل موقع اجلامعه او برامج التواصل االجتماعي 
  :احملدد من قبل القسم -موعد احلاضرة 

 مصادر التعّلمه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 , الدار املصرية اللبنانية , الطبعة الثانية ,  " فمدخل اىل فن املتاح"  2111حممد , رفعت موسى : 
 (3و0) رأي احملكمني  اإلطالع على املراجع العربية واألجنبية ومواقع األنرتنت املرتبطة مبوضوعات املقرر

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
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 , دار هبة النيل العربية , الطبعة االوىل , "حف عمارة وفن وادارة املتا"  2114العطار , حسني ابراهيم : 
 (3و0) رأي احملكمني  اإلطالع على املراجع العربية واألجنبية ومواقع األنرتنت املرتبطة مبوضوعات املقرر

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .1
 املواقع االليكرتونية اليت تتناول األزايء الرتاثية كموقع ويكيبيداي

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 ال يوجد

 املرافق املطلوبةو.
عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية  بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.1

 ومعمل تصميم االزايءقاعة حماضرات للجزء النظري 

 الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات  .2
 ال يوجد

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز.

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .رر
 لطالب وتفاعلهن أثناء احملاضرةمحاس ا •
 التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالبات يف هناية الفصل الدراسي املعد على موقع اجلامعة  •
 سؤال الطالبات عن ما يرغبون يف إدخاهلا للمقرر أو طريقة التدريس لتفعيل عملية التدريس •

 تاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األس
 التقومي الذايت للربانمج. -
 املراجعة اخلارجية من قبل رئيس القسم -
 تقارير جلان اجلودة -

 إجراءات تطوير التدريس:
 اإلطالع على اجلديد يف جمال الفحص ومراقبة اجلودة. •
 تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة.  •
 مة.توجيه الطالب إىل البحث الذايت عن املعلو  •
 تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس. •
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 إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية. •
 تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريس. •
 تيةحضور الدورات التدريبية اليت تعدها عمادة تطوير التعليم اجلامعي للتنمية الذا •

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، 
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين 
 ائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسممقارنة نت 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .زز
 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل جلنة اخلطط الدراسية واجلداول •
ء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس  نفس املقرر ملسارات أخرى ملناقشة تقومي عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي ألعضا •

 املقرر من حيث إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر، واقرتاح  احللول املناسبة للتعديل والتطوير
 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال. •
 النتائج اإلحصائية لتقومي الطالبات للمقرر يف حتسني وتطوير املقرر. اإلفادة من •
 مراجعة جلنة اجلودة للتوصيف •
 مراجعة جلنة اخلطط للتوصيف •
 ربط املقرر مبعايري اجلودة  •

 

 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ

 
 
 
 
 
 
 

  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 األزياء التراثية العالميةالمقرر:  اسم

 20101211-4   2تطريز رمز المقرر: 

 

 

 

 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

125 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (20107217-4   2تطريز )  األزايء الرتاثية العاملية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .73
 (تطبيقي 2 –نظري  2ساعة معتمدة ) 2 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .74
 ختصص اتريخ –(3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .75

 املالبس والتطريز
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 ثايناملستوى ال. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .76
  ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .77
 ال يوجدذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات املتزامنة مع ه6 .78
 التصاميمكلية املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .79

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية -أ
 :61 النسبة 

 
 

  

 التعليم اإللكرتوين -ب
 :11 النسبة 

 
 

  

 تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم مدمج ) -ت
 :31 النسبة 

 
 

  

  النسبة:  ابملراسلة -ث
 

 
  

   النسبة:  تذكر أخرى -ج
 تعليقات:
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 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 التعرف على مناذج من األزايء التقليدية يف كل قارة من قارات العامل املختلفة واليت هلا جذور اترخيية سابقة. •
 ة على ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من األزايء التقليدية.تدريب الطالب •
 تدريب الطالبة على أساليب تنفيذ القطع املختلفة . •
 إكساب الطالبة املهارات املتطورة يف إهناء و جتميل قطع املالبس املنفذة . •

ستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، )مثل االاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .عمل الدراسات والبحوث 
 الطالبات.ثرية امللبسية وعرضها على البحث عن القطع األ 
  الزخارف املوجودة عليه ورسم ورمسها  األثريةحتليل القطع.   

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. ف املقرر الدراسي وصج.
 التعرف على املالبس الرتاثية يف معظم بالد العامل  وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 0 التعربف ابملادة -0
 املالبس الرتاثية الرتكية -3

 التطبيق : ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من املالبس الرتاثية الرتكية وتنفيذها وجتميلها
0 4 

 –تركمنستان  –كوهستان –افغانستان  –املالبس الرتاثية يف وسط أسيا ) تركستان  -4
 ازابكستان (

 –توحاة من املالبس الرتاثية يف وسط أسيا ) تركستان التطبيق : ابتكار أزايء معاصرة مس
 ازابكستان ( وتنفيذها وجتميلها –تركمنستان  –كوهستان –افغانستان 

0 4 

 بنغال ( –كشمري   –املالبس الرتاثية يف اهلند ) الكنو  -5
 –كشمري   –التطبيق : ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من املالبس الرتاثية يف اهلند ) الكنو 

 نغال . وتنفيذها وجتميلهاب

0 4 

 املالبس الرتاثية يف ابكستان  -0
 التطبيق : ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من املالبس الرتاثية يف ابكستان وتنفيذها وجتميلها

0 4 

 4 0 ماليزاي ( –اندنوسيا  –فلبني  –اتيلند –املالبس الرتاثية يف جنوب شرق أسيا )بورما  -7
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 –اصرة مستوحاة من املالبس الرتاثية يف جنوب شرق أسيا )بورما التطبيق : ابتكار أزايء مع
 ماليزاي ( وتنفيذها وجتميلها –اندنوسيا  –فلبني  –اتيلند

 4 0 االختبار النصفي  -1
 التبت(  -الياابن  –املالبس الرتاثية يف الشرق األقصى ) الصني  -1

 –ثية يف الشرق األقصى ) الصني التطبيق : ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من املالبس الرتا
 التبت(  وتنفيذها وجتميلها -الياابن 

0 4 

 –اوكرانيا  –رومانيا  –بلغاراي  –البانيا  –املالبس الرتاثية يف أوراب )البلقان  -01
 روسيا (

 –بلغاراي  –البانيا  –التطبيق : ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من املالبس الرتاثية يف أوراب )البلقان 
 روسيا ( وتنفيذها وجتميلها –اوكرانيا  –ومانيا ر 

0 4 

 –هنقاري  –اسكوندانفيا  –ليتوانيا  –املالبس الرتاثية يف اوراب ) بوالندا   -00
 روسيا ( –سلوفاكيا 

 –ليتوانيا  –التطبيق : ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من املالبس الرتاثية يف اورواب ) بوالندا 
 روسيا( وتنفيذها وجتميلها –سلوفاكيا  –هنقاري  –اسكوندانفيا 

0 4 

 برتغال (  -املالبس الرتاثية يف اورواب )اسبانيا  -02
برتغال(   -التطبيق : ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من املالبس الرتاثية يف أوراب )اسبانيا 

 وتنفيذها وجتميلها

0 4 

 ا(إيطالي –فرنسا  –املالبس الرتاثية يف اورواب ) نيوزيالندا  -03
 –فرنسا  –التطبيق : ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من املالبس الرتاثية يف أوراب )نيوزيالندا 

 إيطاليا( وتنفيذها وجتميلها

0 4 

أولوبيا  -االرجنتني  –الربازيل  –املالبس الرتاثية يف امريكا اجلنوبية )املكسيك  -04
) 

 –اثية يف امريكا اجلنوبية )املكسيك التطبيق : ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من املالبس الرت 
 أولوبيا ( وتنفيذها وجتميلها -االرجنتني  –الربازيل 

0 4 

 0املالبس الرتاثية يف افريقيا جزء  -05
 التطبيق : ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من املالبس الرتاثية يف افريقيا وتنفيذها وجتميلها

0 4 

 2املالبس الرتاثية يف افريقيا جزء  -00
 بيق : إقامة معرض هنائي للمادةالتط

0 4 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 11  41   41 ساعات التدريس الفعلية

 4  2   2 الساعات املعتمدة

 

 قوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:( اليت يالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 ال يوجد

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها.4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات أوالً  -01
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -21

تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أناثلثاً  -21
 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر ت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاال م
 املعرفة 0

تعريف الطالبة أببرز األزايء التقليدية اليت متيز بني كل قارة وقارة من  0-0
 قارات العامل .

األزايء التقليدية يف بعض دول  (3و2و0) رأي احملكمني تدرس 
لنساء ( من حيث ) االسم العامل وتشمل ) مالبس الرجال ومالبس ا

 الوظيفة ( . -اللون -الزخرفة  -الشكل  -
 

 العرض 
 طرح األسئلة واملناقشة 
  االستقصاء وحل

 املشكالت
 التحليل والوصف 
 ) تعريف األمناط( 
 متثيل األدوار واملقارنة 

  االختبارات
 الفصلية

 األحباث 

جه الشبه و حتليل مناذج من األزايء التقليدية بكل قارة و استنتاج أو  0-2
 . االختالف

0-3    
 املهارات املعرفية 2

األساليب املستخدمة يف تنفيذ  (3و2و0) رأي احملكمني تدرس  2-0
 املالبس الرتاثية وإخراجها .

 

 العرض 
 طرح األسئلة واملناقشة 
  االستقصاء وحل

 املشكالت

بارات االخت •
 الفصلية

 األحباث •
األساليب املتبعة يف زخرفة املالبس   (3و2و0) رأي احملكمني تدرس  2-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر ت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاال م
الطباعة ........(،  –الرتقيع  –النسيج املضاف  –الرتاثية )التطريز 

وأماكن الزخرفة ، وخاماهتا ، وألواهنا ، ومصادرها ، ومسمياهتا ، 
 األزرار.....( –اخلرز–ومكمالهتا )الكلف

 التحليل والوصف 
 ) تعريف األمناط( 
 متثيل األدوار واملقارنة 

2-3    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

الشخصية  (3و2و0) رأي احملكمني العالقات و ملهارات ا تصف 3-0
 والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها:

) رأي احملكمني  تعلم ذايت
 (3و2و0

 

 املالحظة 
  املباشرة 
  املتابعة 
 لفردي املتكامل واملنظومة مع العمل اجلماعي القدرة على العمل ا 2-3 التقومي املستمر 

 تدريب على العمل ضمن اجملموعةال 3-3

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 4-0

4-2    
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

ة املراد تنميتها ومستوى األداء توصيف للمهارات احلركية النفسي  5-0
 املطلوب

 تقومي األداء  البيان العملي 

ترسم الباترون األساسي للمالبس التقليدية وحتويرها لكل منطقة  5-2
 ابتقان

 ترسم الزخارف التقليدية وتبسطها
 تنفذ بعض من املالبس التقليدية وزخرفتها 5-3

 
 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل .5

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 01 1 االختبار النصفي النظري  1

 % 01 04-3 النشاط النظري  2
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 % 21 05 اختبار هنائي نظري  3

 % 41 03-2 مي مستمر )عملي(تقو  4

 % 21 04 مشروع )عملي( 

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
  كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف

 
 : ساعات4الساعات املكتبية 
 االتصال عرب الربيد اإللكرتوين 

 مصادر التعّلمه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .( " اتريخ أزايء الشعوب" عامل الكتاب , الطبعة الثانية ,القاهرة  2117صر , ثراي )ن .2

Paine, Sheila ( 2008) ' Embroidered Textiles" Thames &Hudson , London 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

1-Gillow , John & Sentence , Bryan ; 2001 ;"WORLD TEXTILES"; avisual guide to 
traditional techniques ; thames &Hudson 

-2-Kahlenberg , Mary Hunt ; 2001 ;" Asian Costumes and Textiles"; Skira Editore S.P.A 
; Italy. 

-Harris , Jennifer ; 1955 , " 5000 Years of Textiles " ; British Museum ; London .3- 
-Richter , Anne ; 1993 ; ' Arts and Crafts of Indonesia ' ; Thames and Hudson 4- 

-5-Warren , William ; Tettoni , Luca Invernizzi ;1994 ;  '  Arts and Crafts of Thailand ' ; 
Thames and Hudson . 

-6-Cooper , Ilay ; Gillow , John ; 1996 ; " Arts and Crafts of India " ; Thames and 
Hudson . 
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 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .3

 اول األزايء الرتاثية كموقع ويكيبيداياملواقع االليكرتونية اليت تتن

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 ال يوجد

 املرافق املطلوبةو.
راسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الد

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.1

 للجزء العملي ابترون جمهز مباكينات خياطةقاعة حماضرات للجزء النظري ومعمل 

 ية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذك .2
 ال يوجد

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز.
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 الحظة بطاقات امل •

 ملفات تقومي األداء )ملفات البورتوفوليو( •

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 ال يوجد

 إجراءات تطوير التدريس:
 االطالع على ملف املادة 

 االطالع على املراجع احلديثة

عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح 
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
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 التصحيح املشرتك مع أعضاء هيئة التدريس
 استخدام بطاقة التقييم

 لية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعا
عن طريق املراجعة لبطاقات املالحظة ، وتدوين تقرير عن الصعوابت ان وجدت ومناقشتها مع فريق األستاذات الاليت يقمن بتدريس املنهج 

 . مبحوريه النظري والعملي
 

 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اختبارات الخيوط واألقمشةاسم المقرر: 

 20101010-3   0نسيج رمز المقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريفأ.
 (20107010-3   0نسيج ) واألقمشة اخليوط اختبارات. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 0 .11
 ساعة عملي( 2 –ساعة نظري  0ساعة معتمدة ) 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .10
ختصص  – (3-2األزياء والنسيج )محكم  برنامج دكتوراه تصميم. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .12

 النسيج
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .13
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .14
 ال يوجدملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: . ا0 .15
 كلية التصاميم املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7 .10

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

 %71 النسبة: ✓ قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 %31 ة:النسب ✓ التعليم اإللكرتوين .ب
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

عددة بطرق علمية ملا لذلك من أمهية يف الغرض من تدريس هذا املقرر إملام الطالبة بطرق قياس وحتديد خواص وحالة األقمشة تح ظروف وأتثريات مت
 جمال النسيج.

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 .الة استخدام األجهزة اجلديدة يف هذا اجملال مع استخدام تقنية املعلومات عرب اإلنرتنت واالطالع على ما جيد من أحباث وغريه يف هذا اجملميكن للطالب

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.
يتناول املقرر اختبارات اخليوط واألقمشة وأتثريها علي االستخدام النهائي للمنتجات وطرق إجراء هذه  مقرر:وصف عام لل

 االختبارات
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 0 مقدمة عامة عن مفهوم االختبارات وأمهيته وتعريفات خاصة
 ت اخليوطاختبارا

 قياس عدد الربمات -قياس منر ة اخليط 
0 3 

 3 0 تشعري اخليط -انتظامية اخليط 
 3 0 االحتكاك للخيط

 3 0 قوة شد اخليط
 اختبارات األقمشة

 مسك القماش
0 3 

 3 0 قياس االنكماش
 3 0 انسدال القماش -صالبة القماش 

 3 0 التوبري –نفاذية اهلواء 
 3 0 قوة التمزق - قوة الشد واالستطالة
 3 0 مقاومة األقمشة للماء
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 3 0 قابلية األقمشة لالشتعال -اخلواص احلرارية 
 0 2 عمل مشروع حبثي

 3 0 تسلية املشروع واألعمال
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 05 عليةساعات التدريس الف
 

ساعات  4  31 
 مكتبية

45 

 3   2  0 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 ساعات أسبوعيا موزعة علي أايم األسبوع( 4الساعات املكتبية )

 التواصل عرب الربيد اإللكرتوين
 

 م للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعل. 4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 الت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماأوالً  -22
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -23

تيجيات ها واسرتا: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -24
 تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 ق التقوميطر  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0

عن طريق احملاضرة واستخدام  ابخليوطيتعرف الطالب على االختبارات اخلاصة  0-0
عروض البوربوينت واستخدام 

 التجارب املعملية

االختبارات الدورية 
 واجراء التجارب املعملية

عن طريق احملاضرة واستخدام  تتعرف علي اختبارات األقمشة 0-2
ستخدام عروض البوربوينت وا

 التجارب املعملية

االختبارات الدورية 
 واجراء التجارب املعملية

0-3    

3 
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 ق التقوميطر  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املهارات املعرفية 2

عن طريق احملاضرة واستخدام  تصنف أنواع االختبارات اخلاصة ابخليوط واألقمشة 2-0
عروض البوربوينت واستخدام 

 التجارب املعملية

االختبارات الدورية 
 ةوإجراء التجارب املعملي

وكيفية تطبيق املواصفات  ئهاني االختبارات وكيفية إجاتدرك الفروق ب 2-2
 القياسية يف إجراء االختبارات

عن طريق احملاضرة واستخدام 
عروض البوربوينت واستخدام 

 التجارب املعملية

االختبارات الدورية 
 وإجراء التجارب املعملية

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
العمل يف جمموعات )التعليم  • بشكل جمموعات واختيار العينات يف مشروع مجاعي تعمل 3-0

 التعاوين(.
 احلوار واملناقشة. •

املالحظة املباشرة، تقومي 
األقران، التقومي اجلماعي 

 للواجبات

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

رتنت عن اجلديد يف هذا اجملال وكل ما توصل إليه حث عن طريق اإلنتب 4-0
 العلم يف هذا التخصص

استخدام التعليم  •
 اإللكرتوين.

 البحوث التطبيقية.

العرض واملناقشة  •
من خالل فرق 

 عمل.

4-2    
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

خصها ري التجارب القياسية للعينات وينظم النتائج مرتبة ومبوبة ويلجت 5-0
 ويكتب التوصيات واملالحظات اخلاصة ابالختبار

يستخدم أجهزة االختبارات 
 املختلفة

جتميع عينات خمتلفة من 
األقمشة املتوفرة يف 

األسواق للتعرف على 
 خوصها

5-2    
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:.5
كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي،   م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
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 %01  ملفات اإلجناز 0
 %31  التقارير ونتائج التجارب 2
 %5  عروض فردية 3
 %5  عروض مجاعية 4
 %01  أدلة املختربات 5
 %41  اختبار 0

 مهماإلرشاد األكادميي للطالب ودعد.
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 ساعات مكتبية 4
 التواصل عرب الربيد اإللكرتوين

 مصادر التعّلمه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0

 اختبارات املنسوجات -م( 2110صربي, أ.د حممد: )

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 الطبعة االوىل –املنسوجات  –م( 0114الشناق, فيصل وظاظا , عصام وعبدالفتاح, شعبان: ) -
 جيا احلديثة للزويالنجعاوي, امحد: التكنولو  -
 ال يوجد . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 ال يوجد مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املرافق املطلوبةو.
القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات  بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.0

 القاعات الدراسية واملعامل اخلاصة

 لبياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض ا.2



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

139 

 

 سبورة ذكية -عرض البياانت ابحلاسوب 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3
 معامل النسيج اخلاصة

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز,
 صول على التغذية الراجعة من الطالب صخصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احل .0
 .االستباانت، واملقابالت 

 .تفاعل الطالب أثناء احملاضرة 

 .التقييم اإللكرتوين للمقرر من قبل الطالبات يف هناية الفصل الدراسي املعد على موقع اجلامعة 

  يس لتفعيل عملية التدريسسؤال الطالبات عما يرغبون يف إدخاهلا للمقرر أو طريقة التدر 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 .التقومي الذايت للربانمج 

 .املراجعة اخلارجية من قبل رئيس القسم 

 تقارير جلان اجلودة 

 إجراءات تطوير التدريس: .3
 تباراتاالطالع على األحباث اجلديدة يف هذا اجملال واألجهزة اخلاصة ابالخ 

 .تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة 

 .توجيه الطالب إىل البحث الذايت عن املعلومة 

 .تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس 

 .إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية 

 .تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريس 

 حضور الدورات التدريبية اليت تعدها عمادة التطوير اجلامعي للتنمية الذاتية 

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  .4
ة تدريس من مؤسسة مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئ
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 أخرى(:
 اطالع اعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف هذا اجملال على خمرجات الطالب من ملفات واحباث وعروض وابدا اآلراء املختلفة

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .5
 من قبل جلنة اخلطط الدراسية واجلداول. مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري 

  عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس  نفس املقرر ملسارات أخرى ملناقشة تقومي

 املقرر من حيث إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر، واقرتاح  احللول املناسبة للتعديل والتطوير.

 لم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.حتديث مصادر التع 

 .اإلفادة من النتائج اإلحصائية لتقومي الطالبات للمقرر يف حتسني وتطوير املقرر 

 .مراجعة جلنة اجلودة للتوصيف 

 .مراجعة جلنة اخلطط للتوصيف 

 ربط املقرر مبعايري اجلودة 
 

 .محمد أمين سجيني د. رابعة سالم اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تكنولوجيا المنسوجات الذكيةاسم المقرر:    

 20101212-2   2نسيج رمز المقرر :   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (20107211-2   2نسيج تكنولوجيا املنسوجات الذكية ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 0 .17
 (ينظر  2) معتمدة  ساعة  2 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .11
 ختصص نسيج – (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم ي: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس3 .22

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 ثايناملستوي ال. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .11
 ال يوجد ن وجدت(:. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إ5 .10
 ال يوجد (: . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت0 .12
  كلية التصاميماملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .13

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

 %01 النسبة: ✓ قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 %01 النسبة: ✓ تعليم اإللكرتوينال .ب

    

 %05 النسبة: ✓ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

 %01 النسبة: ✓ ملراسلةاب .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

 1تتعرف على أمهية املنسوجات الذكية يف جمال صناعة املالبس اجلاهزة -
 تشرح اساليب دمج املواد الذكية مع املالبس التقليدية إلنتاج مالبس تقنية حديثة . -
 تصنيف املنسوجات الذكية .  -
 تتعرف على تطبيقات النانو تكنولوجى ىف صناعة املالبس الذكية -
 حتليل املنسوجات الذكية املوجودة ابالسواق واستنتاج اساليب انتاجها.  -
 جمال املنسوجات الذكية.  تعد حبث تطبيقي ىف -

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 العلمية يف جمال املنسوجات الذكية.االستعانة أبحدث املراجع والدورايت -0
 يف املنسوجات الذكية.اجلديدة  ابألحباث وتدعيمهحتديث حمتوى املقرر   -2
 املناظرة يف التخصص. تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا واجلامعات األجنبية -3
 .التدريس ابستخدام التعلم التعاوين  -4
 للتفاعل والتواصل مع الطالبات ع الشخصي استخدام املوق -5
 .  استخدام السبورة الذكية للشرح لتوصيل املعلومة -0
 إكساب الطالبة مهارة االعتماد على النفس والقدرة على التعلم الذايت و العمل يف إطار جمموعات.-7

 مة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدوصف املقرر الدراسي ج.
 عرض ألهم أنواع املنسوجات الذكية واستخداماهتا وتطبيقاهتا وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 تعريف ابملقرر ومقدمة املنسوجات الذكية
 تصنيف املنسوجات الذكية

0 2 

 4 2 االلياف الذكية وتطبيقاهتا.
 2 0 املنسوجات االلكرتونية

 2 0 املنسوجات ذات ذاكرة الشكل
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 2 0 االقمشة املكبسلة
 2 0 االختبار النصفي 

 PCM 2 4االقمشة املعاجلة ابملواد ذات الطبيعية املتغرية 
 2 0 امتحان حتريري

 2 0 املنسوجات ذات الصبغات الكرومية
 0 3 تكنولوجي وتطبيقاته ىف صناعة املنسوجاتالنانو 

 2 0 مراجعة هنائية وتسليم النشاط
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

    ساعة31  ساعات التدريس الفعلية
ساعات  4

 مكتبية
31 

    2 الساعات املعتمدة
 ساعات 4

 مكتبية
2 

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 ( ساعة إضافية أسبوعيا ألداء الواجبات املنزلية 0يتوقع من الطالب قضاء )

 

 واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها. 4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -25
 لتقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق ااثنياً  -20

ها واسرتاتيجيات : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -27
  يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
 تعدد تطبيقات املنسوجات الذكية 0-0

 
عرض من خالل  -لنظرية احملاضرات ا
 PowerPointبرانمج 

 تقارير مكتوبة -
 اختبار مقايل -
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 اختبار متعدد - 
 البحث العلمي

0-2 
 تتعرف على طرق انتاج املنسوجات الذكية

 التعليم التعاوين
 PowerPoinعرض من خالل برانمج 

 ملف اجناز -
 تقارير مكتوبة -
 حتليل مشكلة -

 املهارات املعرفية 2
2-0 

 انتاج املنسوجات الذكية تقارن بني طرق
 عصف ذهين.

عرض من خالل برانمج 
PowerPoint 

 البحوث التطبيقية واجلماعية
 صحيفة التفكر.

 
 تصنف املنسوجات الذكية 2-2

 
تعلم تعاوين من خالل جمموعات عمل 

 صغرية.
 االختبارات السريعة واملناقشات

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-0 

املنسوجات الذكية املوجودة  ابألسواق حتلل 
 وحماوله استنتاج اساليب التصنيع

 عصف ذهين.
عرض من خالل برانمج 

PowerPoint 

 تقارير مكتوبة
 اختبار متعدد

3-2 
توضح تطبيقات النانو تكنولوجى ىف صناعة 

 املنسوجات الذكية

عرض من خالل برانمج 
PowerPoint 

تعلم تعاوين من خالل جمموعات عمل 
 صغرية.

 حتليل مشكلة
 صحيفة التفكر
 البحث العلمي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تبحث على شبكة املعلومات للتزود ابملعلومات  4-0

 املتعلقة ابملقرر ابجناز أوراق العمل واألنشطة
 صحيفة التفكر تعليم ذاتى

 ت(املهارات النفسية احلركية )إن وجد 5
5-0    
5-2    

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:.5
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مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 % 01 طوال الفصل الدراسي املشاركة واملناقشة 0
 %21 األسبوع السادس االختبار النصفي 2
 % 01 السابع أوراق عمل 3
 %01 يف الوقت احملدد اختبار هنائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 التواصل عرب الربيد االلكرتوين اجلامعي

 ساعات أسبوعيا(0الساعات املكتبية ) 

 مصادر التعّلمه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0

 املنسوجات الذكية
 قائمة الكتب المطلوبة:.2

1. Journal Of Applied Sciences Research. 
2. Journal Of Marketing Theory And Practice. 
3. International Journal of Clothing Science and Technology 

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:.3

4. Stylios, G.K. and Luo, L. (2003), “The concept of interactive, wireless, smart 
fabrics for textiles and clothing”, paper presented at 4th International Conference 
Innovation and Modelling of Clothing Engineering Processes, IMCEP 2003, 
Maribor. 

5. Textile Research Journal. 

 ، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات.4

- Web site (www.google.com) 
- http://ezinearticles.com/?Pcm-In-Textiles&id=367030 

http://www.google.com/
http://ezinearticles.com/?Pcm-In-Textiles&id=367030
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- http://www.outlast.com/index.php?id=71 
-  http://www.armedforces-int.com/categories/ballistic-body-armour/soldier-

vest.asp 

 املرافق املطلوبةو.
املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات  بنّي متطلبات

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.0

    قاعة محاضرات

 صادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:م.2
 (.Data Showجهاز ) -
 كمبيوتر محمول -
 تعليمية برمجيات جاهزة  -
 اتصال باالنترنت -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3
 ال يوجد

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقوميز.
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب صخصوص فعالية التدريس:

 محاس الطالب وتفاعلهن أثناء احملاضرة 
  التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالبات يف هناية الفصل الدراسي املعد على موقع اجلامعة 
  يف إدخاهلا للمقرر أو طريقة التدريس لتفعيل عملية التدريسسؤال الطالبات عن ما يرغبون 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 .التقومي الذايت للربانمج 
  املراجعة اخلارجية من قبل رئيس القسم 
 تقارير جلان اجلودة 

 إجراءات تطوير التدريس:
 الذكية اإلطالع على اجلديد يف املنسوجات 

http://www.outlast.com/index.php?id=71
http://www.armedforces-int.com/categories/ballistic-body-armour/soldier-vest.asp
http://www.armedforces-int.com/categories/ballistic-body-armour/soldier-vest.asp
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  .تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة 

 .توجيه الطالب إىل البحث الذايت عن املعلومة 

 .تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس 

 .إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية 

 س.تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدري 

 حضور الدورات التدريبية اليت تعدها عمادة تطوير التعليم اجلامعي للتنمية الذاتية
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 
   مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين 
 مقارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسم 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 ن قبل جلنة اخلطط الدراسية واجلداولمراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري م 
 تقومي  ملناقشة ملسارات أخرى عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس  نفس املقرر

 احللول املناسبة للتعديل والتطوير  واقرتاح ،إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر املقرر من حيث
 خلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.حتديث مصادر التعلم ا 
  لتقومي الطالبات للمقرر يف حتسني وتطوير املقرر. اإلحصائيةاإلفادة من النتائج 
 مراجعة جلنة اجلودة للتوصيف 
 مراجعة جلنة اخلطط للتوصيف 
 ربط املقرر مبعايري اجلودة 

 

 .أمين سجينيد. رابعة سالم محمد  اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  املقررات الدراسية: توصيف 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اقتصاديات صناعة المنسوجاتاسم المقرر: 

 20101212-2   3نسيج رمز المقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 ميم االزياءتص  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (20107211-2   3نسيج )اقتصادايت صناعة   :اسم املقرر الدراسي ورمزه:  .0
   ساعة نظري( 2ساعات معتمدة ) 2عدد الساعات املعتمدة:  .2
ختصص  – (3-2زياء والنسيج )محكم برنامج دكتوراه تصميم األالربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  .3

 النسيج
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 ثايناملستوى الالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .4
  يوجد ال(: املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت .5
  يوجد ال (:ملتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدتاملتطلبات ا .0
  كلية التصاميم املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي  .7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ

 
 

  

 %71 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب

 
 

  

 %31 النسبة:  يم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعل .ت
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  النسبة:  ابملراسلة .ث

 
 

  

  النسبة:  تذكر أخرى .ج
 

 تعليقات:

 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

 دراسة العوامل اليت حتكم االستخدام األمثل لألقمشة واملستلزمات 
  القدرة على حتليل التصميمات 
 بدائل اإلنتاجية حتليل التكاليف وطرح ال 

  حتليل تكلفة مراحل حتضريات النسيج 
  )حتليل تكلفة املرت املربع من األقمشة )األوزان واأللوان 
 حساب تكلفة الصباغة والطباعة 
 حساب مراحل التشغيل املختلفة 

 دراسة عيوب األقمشة املرتبطة ابلتشغيل واالستخدام 
 دراسة البدائل من املاكينات ودراسة الزمن.

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 وحساب تكاليفها.والدورايت العلمية يف جمال صناعة األقمشة   االستعانة أبحدث املراجع 
 . حتديث حمتوى املقرر وتدعيمه ابألحباث اجلديدة يف جمال اقتصادايت صناعة األقمشة 
 .تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا واجلامعات األجنبية املناظرة يف التخصص 
 .التدريس ابستخدام التعلم التعاوين 

  التواصل مع الطالبات.استخدام املوقع الشخصي  للتفاعل و 
 .استخدام السبورة الذكية للشرح لتوصيل املعلومة 
 .إتباع طرق التجريب واحملاولة واالستكشاف للتعرف على اخلامات املختلفة واكتشاف خواصها 
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 جمموعات. إكساب الطالبة مهارة االعتماد على النفس والقدرة على التعلم الذايت و العمل يف إطار 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. دراسي وصف املقرر الج.
 يتناول هذا املقرر كيفية حتديد وحساب اقتصادايت وتكاليف األقمشة وصف عام للمقرر:

املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-0  
 

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
  التدريس

 2 0 توزيع حمتوي املقرر –تعريف ابملقرر الدراسي وأمهيته  -
 2 0 دراسة العوامل اليت حتكم االستخدام األمثل لألقمشة واملستلزمات -
 4 2 كيفية حتليل التصميمات   -
 2 0 حساب التكاليف وطرح البدائل اإلنتاجية -
 2 0 حساب تكلفة مراحل حتضريات النسيج -
 2 0 املرت املربع من األقمشة )األوزان واأللوان(حتليل تكلفة  -

 2 0 اختبار نصفي
 2 0 حساب تكلفة الصباغة والطباعة -
 2 0 حساب مراحل التشغيل املختلفة -
 4 2 دراسة عيوب األقمشة املرتبطة ابلتشغيل واالستخدام -
 4 2 دراسة البدائل من املاكينات ودراسة الزمن -
 2 0 م النشاطمراجعة عامة واستال -

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات  4 - - - 31 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية 

31 

 2 - - - -  2 الساعات املعتمدة
 

 وم هبا الطالب خالل أسبوعياً:( اليت يقالذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة .3
 ساعة نظري( أسبوعيا موزعة على احملاور التالية:  2)

 الواجبات املنزلية واألنشطة املكلفة. 
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 البحث من خالل شبكة االنرتنت. 
 البحث داخل املكتبة.

 جولة ابلسوق التجارية للتعرف على اخلامات املختلفة املوجدة ابلسواق
 

 وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر. 4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 لم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعأوالً  -21
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -21

ها واسرتاتيجيات : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -31
 دريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.ت

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0

0-0 
  تتعرف علي بعض أنواع األقمشة املختلفة كاألقمشة

 األقمشة الغري منسوجة –أقمشة الرتيكو  –املنسوجة 

  التعلم التعاوين من خالل العمل
 يف إطار جمموعات تناقش وتنقد

علمي )املناقشة  أبسلوب
 واحلوار(

  الواجبات املنزلية
املرتبطة مبوضوع 

 احملاضرة

0-2 

 رتكيب النسجي لكل قماشة والتكرار اللوينحتدد ال 

  أسلوب حل املشكالت وإشراك
الطالبة يف املناقشة واحلوار 

وذلك من خالل عرض بعض 
األقمشة ذات الرتاكيب 

 النسجية املختلفة

  ،تغذية راجعة فورية
ملف اجناز، ورقة 
الدقيقة الواحدة  

”one 
minute 

paper “ 
0-3 

 مات تبعا ل كثافة حتسب أوزان خيوط السداء واللح
 املنسوج ومنر اخليوط

  تستخدم امليزان األلكرتوين يف
الوزن ومعادالت حساب النمرة 

والعدسة لعد خيوط السداء 
 واللحمات.

  االختبارات
 الفصلية والنهائية

 

0-4 

 حتسب تكلفة مراحل حتضريات النسيج 

  التعلم التعاوين من خالل العمل
 يف إطار جمموعات تناقش وتنقد

علمي )املناقشة  وبأبسل
 واحلوار(

  االختبارات
 الفصلية والنهائية

 
  تدرك كيفية حساب تكلفة عملية النسيج   التعلم التعاوين من خالل العمل

 يف إطار جمموعات تناقش وتنقد
  االختبارات

 الفصلية والنهائية
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 

0-5 
علمي )املناقشة  أبسلوب
 واحلوار(

 
 
 

0-0 

 تشغيل واالستخدامتالحظ عيوب األقمشة املرتبطة ابل 

  التعلم التعاوين من خالل العمل
 يف إطار جمموعات تناقش وتنقد

علمي )املناقشة  أبسلوب
 واحلوار(

  عرض جتارب
مشاركة أثناء 
احملاضرات. 

 بطاقات مالحظة
 املهارات املعرفية 2

2-0   حتليل األقمشة من انحية الوحدة التكرارية والرتكيب
 النسجي والتكرار اللوين

 ريبات العملية.التد 
 .العروض التوضيحية 

 التعلم التعاوين.

  تقييم مهارات
الطالبة يف التعرف 

على أنواع ألقمشة 
 والرتاكيب

االختبارات السريعة 
 واملناقشات

2-2  حتلل مراحل حتضريات النسيج  .العروض التوضيحية 
 العصف الذهين.

  االختبارات
السريعة 

 واملناقشات.
2-3  ملستخدمة حلساب تكلفة الصباغة حتلل كمية الصبغات ا

 والطباعة
 .العروض التوضيحية 

 التعلم التعاوين 

  االختبارات
السريعة 

 واملناقشات.
2-4   إدراك كيفية حساب التكلفة اإلمجالية للمرت املربع من

 املنسوج
 .العروض التوضيحية 

 التعلم التعاوين

  االختبارات
السريعة 

 واملناقشات.
2-5  وحساب الزمن وضع بدائل للماكينات 

 .العروض التوضيحية 
 التعلم التعاوين 

  االختبارات
السريعة 

 واملناقشات.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-0 
  املشاركة اجلماعية يف األنشطة اخلاصة ابملادة كهدف ينمي

 العالقات الشخصية , والقدرة على حتمل املسؤولية

  العمل يف جمموعات )التعليم
 اوين(.التع

 .احلوار واملناقشة 
 

  ،املالحظة املباشرة
تقومي األقران، 

التقومي اجلماعي 
 للواجبات.

3-2   تنمية القدرة على التعلم الذايت وحتمل املسئولية وإدارة .التعلم الذايت   ،املالحظة املباشرة
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 احلوار واملناقشة.  اجللسات العلمية.

 
تقومي األقران، 

التقومي اجلماعي 
 للواجبات.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-0 

 .مهارات االتصال الشفهي والكتايب  .التطبيقات والتمارين العملية 
 

  االختبارات
 العملية.

 
4-2 

  استخدام وسائل التقنية املتعددة يف اجناز أوراق العمل
 واألنشطة.

 .استخدام التعليم االلكرتوين 
 قية.البحوث التطبي 

  العرض واملناقشة
من خالل فرق 

 عمل.
 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-0 

 .حتليل بعض األقمشة حلساب بنود التكلفة هبا 
 

 .استخدام العدسات 
 

  جتميع عينات
خمتلفة من األقمشة 
املتوفرة يف األسواق 
للتعرف على كيفية 

حساب تكلفة 
 انتاجها

 
 

 خالل الفصل الدراسي: جدول مهام تقومي الطلبة.5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي
 % 21 طوال الفصل الدراسي املشاركة واملناقشة 0
 %21 يف األسبوع الثامن االختبار النصفي 2
 %21 يف األسبوع اخلامس عشر ملف للتطبيق العملي حلساب تكاليف القماش 3
 %41 يف الوقت احملدد اختبار هنائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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 من خالل اإلمييل اإللكرتوين –الساعات املكتبية 
 مصادر التعّلمه.

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0

 2112املدخل لدراسة النسيج واملالبس : د/علية عابدين ، دار الفكر العريب، 

 املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد 2 

 - Chuter, A.J.:  “Introduction to Clothing Production Management”, BSP, 
Professional book, UK. 1988. 
- H. Eberle; H. Hermelling; M. Hornberger; R. Kigus; D.Menzer; W. Ring: Clothing 
Technology (Fourth Edition), Verlag Europa-Lehrmittel, Germany,  2003. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 .الشبكة العنكبوتية •

 https://www.google.com.sa  محرك البحث

 احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج . 4

 WeavMakerبرامج تصميم األقمشة مثل 

 املرافق املطلوبةو.
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 تاحة، وغريها(:الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل امل
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.0

 احملاضرة النظري : قاعة دراسية جمهزة بطاوالت ومقاعد تتناسب وطبيعة املادة.  
 مواد كيميائية الختبار الذوابن –احملاضرة التطبيقي : معمل نسجيات جمهز مبيكرسكوابت 

 نية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تق.2
 (.Data Showجهاز )

 كمبيوتر حممول
 جاهزة تعليميةبرجميات 

https://www.google.com.sa/
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 ابألنرتنتاتصال 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3
 لتحليل األقمشة. املختلفة وعدسات مكربة ابألقمشةجتهيز معمل مزود 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز,
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب صخصوص فعالية التدريس:

 االستباانت، واملقابالت. 
 .تفاعل الطالب أثناء احملاضرة 
 لفصل الدراسي املعد على موقع اجلامعة.التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالبات يف هناية ا 
 سؤال الطالبات عن ما يرغبون يف إدخاهلا للمقرر أو طريقة التدريس لتفعيل عملية التدريس 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 التقومي الذايت للربانمج. 
 .ملراجعة اخلارجية من قبل رئيس القسم 
 اجلودة. تقارير جلان 

 إجراءات تطوير التدريس:
 .اإلطالع على اجلديد يف جمال تصميم األقمشة املختلفة 

  .تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة 
 .توجيه الطالب إىل البحث الذايت عن املعلومة 
 .تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس 

 راهتم التدريسية.إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مها 
 .تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريس 
 حضور الدورات التدريبية اليت تعدها عمادة تطوير التعليم اجلامعي للتنمية الذاتية 

ريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تد
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 .مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين 
 .مقارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسم 

 .مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين 
 ج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسممقارنة نتائ. 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
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 .مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل جلنة اخلطط الدراسية واجلداول 
 ــــــــة كــــــــل فصــــــــل دراســــــــي ألعضــــــــاء هي ــــــــرر ملســــــــارات عقــــــــد اجتماعــــــــات يف هناي ــــــــدريس  نفــــــــس املق ــــــــذين يقومــــــــون بت ــــــــدريس ال ــــــــة الت ئ

 أخرى ملناقشة تقومي املقرر من حيث إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر، واقرتاح  احللول املناسبة للتعديل والتطوير.
 .حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال 
 ج اإلحصائية لتقومي الطالبات للمقرر يف حتسني وتطوير املقرر.اإلفادة من النتائ 
 .مراجعة جلنة اجلودة للتوصيف 

 .مراجعة جلنة اخلطط للتوصيف 
 .ربط املقرر مبعايري اجلودة 

 

 
 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 لموضة الرقمية  لوحات ااسم المقرر: 

 20101011-2   4تصميم رمز المقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
          (    20107017-2   4تصميم لوحات املوضة الرقمية )سي ورمزه: . اسم املقرر الدرا1 .94
 ( عملي 2ساعة معتمدة ) 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .95
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .96

 (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم  )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج

 املستوي األول -  مادة اختيارية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .97
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .98
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .99

 كلية التصاميماملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: أو فروع تقدمي  فرع. 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 التعليم اإللكرتوين .ب
 

 %21 النسبة:

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ت
 :31 النسبة% 

    

  النسبة:  املراسلة .ث

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ج
 

 ال يوجد تعليقات:
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 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .أسلوب دور األزايء العاملية يف عمل لوحات املوضة الرقمية وكيفية االستفادة منها يف وضع تصميمات مبتكرة تعرف على ال -1
 (3و0)احملكم  .لبيئات خمتلفة )بيئة صناعية , بيئة تراثية ، بيئة صحراوية.....( رةبطرق مبتكوضة امللوحات تصميم واعداد  -2

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  جمال الدراسة(.  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف 

املادة العلمية املراجعة الدورية ملفردات املقرر من قبل جلنة القسم املختصة وتطوير األداء واجلودة مع تزويد املقرر مبا يتوافر من مراجع حديثه يف  .0
 والتطبيقية

 االعتماد على التقنيات احلديثة يف تعلم املقرر من قبل الطالب وعضو هيئة التدريس .2
 بكل ما هو جديد يف هذا اجملال على االنرتنتاالستعانة  .3

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.
 إعداد لوحات املوضة املختلفة وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  األسابيع عدد قائمة املوضوعات

 لوحات املوضة وأنواعها

 عرض جملموعة من لوحات املوضة وعروض االزايء القائمة عليها -
0 2 

 0 3 ( -مجادات  –نباتية  –اعداد لوحات مفتوحة من بيئة طبيعية ) حيوانية 

 4 2 اعداد لوحات مفتوحة من البيئة البحرية
 2 0 ة اترخييةاعداد لوحة مفتوحة من حضارة أو فرت 

 2 0 اعداد لوحة مفتوحة من بيئة تراثية أو فن شعيب
 2 0 اعداد لوحة مفتوحة من خامات تقليدية وغري تقليدية 

 2 0 اعداد لوحة مفتوحة من أالحداث املعاصرة
 2 0 او احداث معينة  اعداد لوحة مفتوحة من شخصية ومشهورة
 2 0 اعداد لوحة مفتوحة من االشكال اهندسية

 0 3 املشروع النهائي اعداد لوحة رقمية وتطبيقها على جمموعة من االزايء
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إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:.2  
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 ساعة14  ساعة 31   - ساعات التدريس الفعلية
 ساعة8  ساعة 2   - الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -ساعات الدراسة  عدد.3
 ال توجد ساعات اضافية

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها. 4
 مسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخل

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -30
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -32

يات تدريسها لتشكل قييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيج: ضع طرق التاثلثاً  -33
 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0

تقييم املشاركات أثناء  العصف الذهين. تتعرف على أشكال لوحات املوضة وحتدد مصدر اإلهلام 0-0
 احملاضرات العملية.

 هارات املعرفيةامل 2
 التطبيق العملي (3و2)احملكم  من الطبيعة تصمم لوحات املوضة 2-0

 (3و2)احملكم تقومي التصميمات
تقييم املالحظة وال

 (3و2)احملكم ستمرامل
 ستمراملتقييم ال العملي لتطبيقا (3و2)احملكم  من احلضارات املختلفة والرتاث تصمم لوحات املوضة 2-2

 العملي لتطبيقا  (3و2)احملكم  من خامات حية وضةتصمم لوحات امل 

 التعلم التعاوني

 تجارب وتقيمهاالعرض 

  العمل ضمن مجموعات (3و2)احملكم  من االشكال اهلندسية تصمم لوحات املوضة 
 (3و2)احملكم 

 تقييم مستمر
 (3و2)احملكم 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
اجلماعية واألنشطة اخلاصة ابملادة كهدف ينمي  تشارك يف األعمال 3-0

 العالقات الشخصية
 تقومي مستمر التعلم التعاوين



 يةاململكة العربية السعود
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

163 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
تقومي مستمر املالحظة  التعلم الذايت تستطيع النقد املنظم للعمل 3-2

 املباشرة
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

العرض واملناقشة من  التعلم التعاوين داء املشاريع بشكل مميزتستطيع العمل ضمن جمموعات أل- 4-0
 خالل فرق عمل .

 تقييم فردي لكل متعلم التطبيقات العملية تصمم وتبتكر وتقتبس لتوليف لوحات املوضة 4-2
 عمل تطبيقات ابحلاسب اآليل تستخدم التقنية احلديثة لتنفيذ اجلانب التطبيقي أو يف عرضه وتقدميه 4-3

 

ال ترجيحي لتقييم سؤ 
الطالبات لعرض زميالهتم  

) دون درجات( 
لتعليمهم املوضوعية يف 

 احلكم
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

 املالحظة املباشرة حتفيز اجلانب االبداعي تتقن التجميع والتوليف واالقتباس والتصميم 5-0
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:.5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %01 طوال الفصل تطبيقات عملية  1
 %41 يف الوقت احملدد مشروع هنائي للجزء العملي 2

 دعمهماإلرشاد األكادميي للطالب و د.
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 الساعات املكتبية لتواجد عضو هيئة التدريس )ساعتان أسبوعية(. .0
 تواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب من خالل وسائل االتصال التقنية املختلفة.ال .2

 مصادر التعّلمه.
  . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  . دار النهضة العربية - القاهرة -التكوين قي الفنون التشكيلية  م( 2111)عبد الفتاح  ، رايض .0
2. Carolin Tatham & Julian Seaman – Fashion Design Drawing Course – Barrow's- 
New York – 2003 
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

1 - Jean , Louis Ferrier ( 1999 ) : Art of the 20th CENTURY, Partenaires Fabrication- 
France . 

  .القاهرة  -دار الفكر العريب  -يف تصميم األزايء نظرايت االبتكار ( م 0115)عليه عابدين،  -2

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 ال يوجد

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 ال يوجد

 املرافق املطلوبةو.
دراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر ال

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.1

 معامل تصميم األزايء.. 4
 ة دراسية جمهزة بطاوالت ومقاعد تتناسب وطبيعة املادة .. قاع2

 . إضاءة تتناسب مع طبيعة املقرر.3

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2
 شاشة بالزما .0
 السبورة الذكية .2

 ة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاص.3
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز.
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 تقومي مستمر .0
 معاينة اإلنتاج العملي للطالبات ملعرفة مدى جودة التطبيق للمقرر. .2

 

 ية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عمل
 قومي رئيس القسم والزميالت من عضوات هيئة التدريس ألداء عضو هيئة التدريس والطالبات أثناء تنفيذ املشاريع العملية .ت .0
 إمكانية عمل استبانه تقومي للمعارض املقامة يف هناية الفصل الدراسية . .2
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 ممن قاموا بتدريس املقرر ملعرفة أوجه القصور إن وجدت والعمل على إجياد احللول هلا . املراجعة الدورية بني أعضاء هيئة التدريس .3
 

 إجراءات تطوير التدريس:
 العمل بتوصيات املراجعة الدورية لتوصيف املنهج املقرر.. -
 األخذ بنتائج االستبانة االستطالعية وآراء الطالبات املقدمة لتحسني العملية التدريسية . -

لتحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، إجراءات ا
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 من خالل تقومي املشاريع العملية . -
 يئة التدريس لتقومي املشاريع النهائية للطالبات.عقد جلان تقومي من أعضاء ه -

 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 مراجعة مفردات املقرر بصفة دوريه حسب مستجدات األحباث واملراجع . -
 حتديث مصادر املقرر حسب ما يستجد منها . -
 ومي سواء لالستبانة االستطالعية أو جلان التقومي.االستفادة من نتائج التق -

 
 

 
 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  أسس تصميم المجالتاسم المقرر: 

 20101201-2   2تصميم رمز المقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
          (    20107201-2   5تصميم ) أسس تصميم اجملالتاسم املقرر الدراسي ورمزه:  .1
 (نظري 2ة )ساعة معتمد 2عدد الساعات املعتمدة:  .2
 (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم  الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  .3

  )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج

 املستوي الثاين – ة اختياريةمادالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .4
 ال يوجد املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .5
 ال يوجداملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .6
 كلية التصاميماملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي  .7

 بق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينط8

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 التعليم اإللكرتوين .ب
 

 %71 النسبة:

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ت
 :01 النسبة% 

    

 املراسلة .ث
 

 %71 النسبة:
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  النسبة:  تذكر أخرى .ج
 

 ال يوجد تعليقات:

 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

تصدير  –ترتيب احملتوايت  –الصفحات  –املة لكيفية تصميم جملة أزايء والتعرف على مبادئ وأساسيات تصميم اجمللة ) الغالف دراسة ش -0
 اجمللة للطباعة( 

 ( .3و0)احملكم  التطبيق العملي إلنتاج جملة أزايء احرتافية  -2

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، . املقرر الدراسيلتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

  ادة املاملراجعة الدورية ملفردات املقرر من قبل جلنة القسم املختصة وتطوير األداء واجلودة مع تذويد املقرر مبا يتوافر من مراجع حديثة يف
 العلمية والتطبيقية .

 . تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احمللية والدولية 
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.
  ية إنشاء وتصميم  اجملالتيتناول هذا املقرر كيف" وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 التعرف على أنواع اجملالت
 (0خطوات أنشاء اجمللة)

 حتديد موعد إصدار اجمللة( –حتديد كيفية اعداد اجمللة  –)وضع الرؤية العامة للمجلة 
2 4 

 (2جمللة)خطوات أنشاء ا
 تصميم غالف اجمللة( –)إعداد حمتوى اجمللة 

3 0 

 (3خطوات أنشاء اجمللة)
 نشر اجمللة( –)وضع اللمسات النهائية للمجلة 

3 0 

 4 2 التعرف على أنواع اجملالت
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 0 3 اعداد جملة خاصة  املشروع النهائي

 

إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:.2  
 دروس إضافية حماضرات 

ل أو معام
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 ساعة31  -   31 ساعات التدريس الفعلية
-2)محكم  2 الساعات املعتمدة

 (3-2)حمكم  2  -   (3
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 ال توجد ساعات اضافية

 

 وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر. 4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 لم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعأوالً  -34
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -35

دريسها لتشكل ها واسرتاتيجيات ت: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -36
 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0

0-0 
 تتعرف على أنواع اجملالت وكيفية اختيارها.

 

 عروض عملية )بوربوينت( 
االطالع على اجملالت يف جمال 
التخصص سواء كانت ورقية ام 

 إلكرتونية

 تغذية راجعة
 (3و2)حمكم

0-2 
 تتعرف على خطوات أنشاء اجمللة

 

حلقات نقاش مع تطبيق عملي و 
 عروض عملية )بوربوينت( 

اهدة فديوهات خاصة مش
 صخطوات إنشاء اجمللة

 احلوار واملناقشة
 (3و2)حمكم

 

 املهارات املعرفية 2
 املالحظة وتقييم املستمر تطبيق عملي تقارن بني انواع اجملالت 2-0
 تقومي مستمر تعليم تعاوين تطبق كيفية انشاء خطوات اجمللة 2-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

خالل  هني منمع اآلخرين وان تتناقش ابحلجج والربااحلوار  تستطيع 3-0
يف احملاضرةاملشاركة   

 املالحظة املباشرة التعلم التعاوين

 تقومي مستمر التعلم التعاوين تشارك يف العمل ضمن جمموعة 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-0 

 الذايتتنمية التعلم 
حضور ورش عمل متخصصة 

واالطالع االلكرتوين والتعليم 
 على الكتب

اعطاء –تقومي مستمر 
 معنونه 

4-2 
 التواصل مع اآلخرين من خالل استخدام التقنية احلديثة .

 استخدام التعليم االلكرتوين .
 

 تقومي مجاعي للمجموعة

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 تقومي مستمر تدريبات عملية فية انشاء اجملليةادراكها لكي 5-0
 تقومي اجمللة تطبيق عملي انتاج جملة متخصصة وفقا لألسس العلمية 5-2

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:.5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 (مالحظة......اخل
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي
خالل الفصل  المناقشة والحوار 0

 الدراسي
21% 

 %05 الثامن األسبوع  اختبار نصفي . 2

خالل الفصل  مشروع بحثي جماعي . 3

 الدراسي
25% 

نهاية الفصل  اختبار نهائي 

 الدراسي
41% 

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.

ات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيب
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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 ساعات مكتبية 4
 

 مصادر التعّلمه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 vista-designالشامل ىف تصميم اجملالت األلكرتونية أتليف: الكتاب  .0
 أساسيات التصميم اجلرافيكي أتليف غافن أمروز وبول هاريس .2
 تصميم التغليف األسس والتطبيق أتليف نورالدين النادي وحممد الدراسية وسعد البهنسي وعديل اهلادي. .3

 التقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية و 2 

1 - Jean , Louis Ferrier ( 1999 ) : Art of the 20th CENTURY, Partenaires Fabrication- 
France . 

 vista-designالكتاب الشامل ىف تصميم اجملالت األلكرتونية أتليف: 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 ا الطباعة يف التصميم أتليف بيان اعمر وعديل عبد اهلادي وحممد الدراسية.تكنولوجي -
 اإلعالن أتليف عبد اجلبار الغاملي. -

http://www.w-s.sa/index.php/services/advertising/books-magazines-design 
https://www.ts3a.com/ 
http://siironline.org/alabwab/alhoda-culture/004.html 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 CADبرامج 

 
 املرافق املطلوبةو.

ية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراس
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.1
 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت ومقاعد تتناسب وطبيعة املادة .

 يعة املقررإضاءة تتناسب مع طب -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2

http://www.w-s.sa/index.php/services/advertising/books-magazines-design
http://www.w-s.sa/index.php/services/advertising/books-magazines-design
https://www.ts3a.com/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%83-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/
https://www.ts3a.com/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%83-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/
http://siironline.org/alabwab/alhoda-culture/004.html
http://siironline.org/alabwab/alhoda-culture/004.html
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 حاسب آيل و شاشة بالزما يف معامل التطبيق .
 طابعة ليزر عالية اجلودة.

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3
 يوجدال 

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز.

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 معاينة اإلنتاج العملي للطالبات ملعرفة مدى جودة التطبيق للمقرر. -

  املراجعة الدورية للطالبات ملدى فعالية املقرر الدراسي -

 ومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتق
 املراجعة الدورية بني أعضاء هيئة التدريس ممن قاموا بتدريس املقرر ملعرفة أوجه القصور إن وجدت والعمل على إجياد احللول هلا . -
 إمكانية عمل استبانه اإلنتاج العملي للطالبات يف هناية الفصل الدراسية . -

 

 س:إجراءات تطوير التدري
 . . استخدام املراجع احلديثة املرتبطة ابملقرر 
 استخدام أحدث التقنيات املستخدمة لتوصيل املعلومات . 

 . أخذ الدورات املناسبة للتواصل مع العميل وكسب انتباهه وتشويقه للمادة العلمية 
 العمل بتوصيات املراجعة الدورية لتوصيف املنهج املقرر. 

 تطالعية وآراء الطالبات املقدمة لتحسني العملية التدريسيةاألخذ بنتائج االستبانة االس

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، 
 أخرى(: والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة

 من خالل تقومي اإلنتاج العملي للطالبات. -
 االستعانة بلجنة خارجية و جلنة داخلية من اعضاء هيئة التدريس من القسم تقيم اإلنتاج العملي للطالبات. -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 ريه حسب مستجدات األحباث واملراجع .مراجعة مفردات املقرر بصفة دو  -
 حتديث مصادر املقرر حسب ما يستجد منها . -

 االستفادة من نتائج التقومي سواء لالستبانة االستطالعية أو جلان التقومي. -
أحدث الطرق  ويتم التخطيط لتطوير مفردات املقرر وطريقة التدريس بتبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ، واالطالع على
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 واستخدام التقنيات احلديثة مبا يالئم مفردات املقرر
 

 

 
 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 

 

 

 

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 تكنولوجيا صناعة الجلود اسم المقرر:

 20101012-2   4 تصنيع رمز المقرر:
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 صيف مقرر دراسيمنوذج تو 

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 أ.التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :   

 (20107011-2   4 تصنيع)تكنولوجيا صناعة اجللود     اسم ورمز املقرر الدراسي:  .1

 (نظري2ساعة معتمدة ) 2عدد الساعات املعتمدة:  .2

 (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم    الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي .3

 املستوي األول – مقرر اختياري:  السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .4

 ال يوجدذا املقرر)إن وجدت(: املتطلبات السابقة هل .5
 ال يوجداملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:   .6

 كلية التصاميمموقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية:   .7

 دراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(منط ال .8

  النسبة:   قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 100% النسبة:  تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم مدمج ) .ج
    

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
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 عليقات:ت

 :ب. األهداف

 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

االنتاجية الىت متر هبا الصناعات اجللدية وانواع املاكينات واالدوات والعدد  دراسة اتريخ صناعة اجللود وانواع اجللود الطبيعية والصناعية واملراحل       
 املستخدمة يف صناعتها .

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -

  حباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  احملتوى كنتيجة لأل

 حتديث حمتوى املقرر وتدعيمه ابألحباث اجلديدة  -
 تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا واجلامعات األجنبية املناظرة يف التخصص. -
 التدريس ابستخدام التعلم التعاوين . -
 طالبات.استخدام املوقع الشخصي  للتفاعل والتواصل مع ال -
 .  استخدام السبورة الذكية للشرح لتوصيل املعلومة -

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.وصف املقرر الدراسي ج. 

 وصف عام للمقرر:

باغتها واالساليب املختلفة املتبعة يف قصها وحياكتها وانواع املاكينات واالدوات املقرر يوضح اتريخ صناعة اجللود وانواعها ومراحل حفظها ودابغتها وطرق ص
 املستخدمة يف صناعتها يف جمال املالبس اجللدية ومكمالهتا

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-0

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 0 تعريف ابملقرر ومقدمة اترخيية عن  اجللود 
 4 2 املفهوم العام للجلود انواع اجللود وتصنيفها 

 4 2 مراحل حفظ اجللود واعدادها للدابغة  وطرق صباغتها
 0 3 االساليب املختلفة  املستخدمة يف عملية قص املصنوعات اجللدية وحياكتها
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 4 2 املاكينات  واالدوات املساعدة املستخدمة يف صناعة اجللود
 1 4 لفة يف جمال  امللبوسات اجللدية ومكمالهتامراحل اإلنتاج املخت

 2 0 تقنيات انتاج اجللود الطبيعية والصناعية

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2

 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 

 31     31 ساعات التدريس

 2     2 ساعات معتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالفردي ) التعلم -عدد ساعات الدراسة . 3
 

 . خمرجات التعلم للمقرر وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها:4

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
 تتعرف على اتريخ صناعة اجللود 1-1

 –احملاضرة 
 النقاش  العروض العملية

 االستذكار -العصف الذهين 

سجالت  -ملفات االجناز -
العروض الفردية  -التعلم 

 واجلماعية

 تذكر املراحل الىت متر هبا صناعة اجللود 1-2
 املاكينات واالالت املستخدمة يف صناعة اجللودتعدد  1-3
 تتعرف على مراحل صناعة امللبوسات اجللدية 1-4

 املهارات املعرفية 2
عرض من خالل برانمج  - عصف ذهين تقارن بني اجللود الطبيعية واجللود الصناعية  2-1

PowerPoint -  أسلوب حل
املشكالت وإشراك الطالبة يف املناقشة 

 ار.واحلو 

تقييم قدرة الطالبة على الربط بني 
املعارف واملهارات املكتسبة وحل 

 املشكالت العملية

 تشرح مراحل صناعة امللبوسات اجللدية 2-2

2-3 
 متيز بني املاكينات املستخدة يف صناعة اجللود

7 
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 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1 
تعاوين من خالل املشاركات أن تفهم الطالبة أمهيه العمل ال

 العروض اجلماعية العمل يف جمموعات )التعلم التعاوين( البحثية مع زميالهتا
 القدرة على قيادة فريق العمل . 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تبحث على شبكة املعلومات للتزود ابملعلومات املتعلقة  4-1

 ابجناز أوراق العمل واألنشطة ابملقرر
 صحيفة التفكر تعليم ذاتى

 حركية-املهارات النفس 5
   ال يوجد 5-1

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: -5

نسبته من التقييم  لتسليمهاألسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 النهائي

 21 السادس  االختبار النصفي 1
 01 السابع  أوراق عمل 2
 31 يف الوقت احملدد مشروع تطبيقى للمقرر من خالل اخللفية النظرية 3
 41 يف الوقت احملدد اختبار عملى هنائى 4

 د. االرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:

لتدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة ا
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 ساعات أسبوعيــة مكتبية 4
 هـ. مصادر التعّلم

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1

 إعداد أستاذ املادة + الدراسات السابقة املرتبطة ابملقررمذكرات املقرر من 
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 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .2 
 ( تكنولوجيا لتصنيع امللبوسات اجللدية ومكمالهتا , رسالة ماجستريغري منشورة , كلية االقتصاد املنزيل0111عزة حممد عبد العال املغريب : )  ,

 جامعة حلوان .
 ( تكنولوجيا القص يف جمال املصنوعات اجللدية2110ماجد جمدي ووليد شعبان وحازم عبد الفتاح : )  , املؤمتر العلمي األول لكلية الرتبية النوعية

 ابريل . 03-02جامعة املنصورة  –
 ( تكنولوجيا اجللود , الشركة امل2110مراد بغدادي, سامي بشار وموسى سليمان : ).صرية للطباعة والنشر 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
-  www.en.wikipedia.org/wiki/leather 

- www.latherplaza.troped.com  

- www.pavlvics.hu-leatherproduction - 

- www.autonestleathercuttng  

- www.gerbertechnologyproduc  
- www.lasernestcuttingsolution - 

- www.easycutter.htm  

- Web site (www.google.com) 

 ال يوجد   ة، واملعايري واللوائح املهنية:مواد تعليمية أخرى مثل الربجميات واألسطواانت املدجم. أي 4

 و. املرافق املطلوبة:

بنين متطلبات  املقرر الدراسي  من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 ت احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:. املباين )قاعا1

 تسع لعشرين  مقعد دراسي داخل مبىن)أ( كلية الفنون والتصميم الداخلي جمهزة بربوجيكرت  4x0للجزء النظري قاعة 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:. 2

 ( جهازData Show.) 

 مبيوتر حممولك 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/leather
http://www.en.wikipedia.org/wiki/leather
http://www.easycutter.htm/
http://www.google.com/
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 برجميات جاهزة  تعليمية 

 اتصال ابالنرتنت 

 مصادر أخرى )حددها: مثل احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:-3

 قاعة دراسية خمصصة للدراسات العليا 
 

 ز.  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 من الطالب خبصوص فعالية التدريس :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة 

 محاس الطالب وتفاعلهن أثناء احملاضرة 

  التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالبات يف هناية الفصل الدراسي املعد على موقع اجلامعة 

 سؤال الطالبات عن ما يرغبون يف إدخاهلا للمقرر أو طريقة التدريس لتفعيل عملية التدريس. 

 خرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أ

 .التقومي الذايت للربانمج 

 املراجعة اخلارجية من قبل رئيس القسم 

 تقارير جلان اجلودة  

 إجراءات تطوير التدريس:

  االطالع على اجلديد يف تكنولوجيا صناعة اجللود 

  .تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة 

  البحث الذايت عن املعلومة.توجيه الطالب إىل 

 .تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس 

 .إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية 

 .تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريس 

 ي للتنمية الذاتيةحضور الدورات التدريبية اليت تعدها عمادة تطوير التعليم اجلامع 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني، والتبادل بصورة 
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 دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين 

 ج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسممقارنة نتائ 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل جلنة اخلطط الدراسية واجلداول 

 التدريس الذين يقومون بتدريس  نفس املقرر ملسارات أخرى ملناقشة تقومي املقرر من  عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة
 حيث إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر، واقرتاح  احللول املناسبة للتعديل والتطوير

 .حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال 

 إلحصائية لتقومي الطالبات للمقرر يف حتسني وتطوير املقرر.اإلفادة من النتائج ا 

 مراجعة جلنة اجلودة للتوصيف 

 مراجعة جلنة اخلطط للتوصيف 

 ربط املقرر مبعايري اجلودة 

 

 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

      المالبس الذكيةاسم المقرر: 

 20101200-2   2 تصنيعرمز المقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (20107200-2   5 تصنيع)بس الذكية          املالاسم املقرر الدراسي ورمزه:  .1
 نظري( 2ساعة معتمدة ) 2عدد الساعات املعتمدة:  .2
 (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم  الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: .3

 بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة 

 2مستوي  -مقرر اختياري السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .4
 ال يوجد املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .5
 ال يوجد(: املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت .6
  كلية التصاميم   :ؤسسة التعليميةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمفرع أو فروع تقدمي  .7

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: 8
  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ

 

 
  

 التعليم اإللكرتوين .ب
√ 

 %31 النسبة:
 

 
  

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ت
 %71 النسبة: √

 

 
  

  النسبة:  ابملراسلة .ث
    

  :النسبة  تذكر أخرى .ج
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 تعليقات:

 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 :املقرر يف املسجلني للطلبة األساسية التعلم لنتائج موجز وصف •
 . والنسيج املالبس يف احلديثة التطورات أهم على الطالبة تتعرف •
 . والنسيج املالبس يف احلديثة واألدوات اآلالت على الطالبة تطلع •
 . والنسيج املالبس صناعة يف املتبعة الذكية الساليبا على الطالبة تتعرف •
 .الذكية املالبس هي ما الطالبة تعرف •
 والنسيج . امللبس يف تطورات من حتتويه وما املالبس التكنولوجيا يف وتبحث الطالبة تتعرف •

املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،  )مثل االستخداماملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

  برامج احلاسب اآليل يف عرض أهم التطورات احلديثة يف املالبس الذكية 
 . اجهزة الكشف عن املنسوجات الذكية 
 صفات العاملية .أهم املواصفات القياسية احلديثة يف هيئة املوا 
 . املوقع الشخصي للتواصل مع الطالبات 
 . زايرة املصانع املتقدمة يف صناعة املالبس والنسيج ابململكة العربية السعودية 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.
 يتناول هذا املقرر تكنولوجيا إنتاج املالبس الذكية من خالل شرح األلياف واخليوط والتقنيات املختلفة رر:وصف عام للمق

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 التطورات الىت طرأت على صناعة النسيج واملالبس  -0
 0 3 يف صناعة املالبس والنسيجاالساليب احلديثة املتبعة  -2
 4 2 اآلالت واألدوات احلديثة املستخدمة يف صناعة النسيج واملالبس -3
 4 2 املتطلبات األساسية يف صناعة النسيج واملالبس على ضوء املتغريات التكنولوجية -4
 4 2 املستقبل ( –التقنيات  –املالبس الذكية :  ) التاريخ  -2
 4 2 الصناعية -2يعية         الطب -0األلياف الذكية :    -0
 4 2 الكبسوالت امليكرونية وتطبيقاهتا  -1
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 31     31 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفم الفردي )التعل -عدد ساعات الدراسة .3
 . واملالبس النسيج صناعة يف املستجدات على االطالع •
 . واملالبس النسيج يف احلديثة واألدوات ابآلالت اخلاصة االنرتنت مواقع على الدخول •
 . البحث اعداد يف منها واالستفادة ابملكتبات العلمية املراجع عن البحث •

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها. 4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة أوالً  -37
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -38

تهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املساثلثاً  -39
 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اتيجيات التدريس للمقرراسرت  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0

معرفة التطورات احلديثة اليت طرأت يف النسيج  - 0-0
 واملالبس .

مجع املراجع احلديثة يف جمال  -
 النسيج واملالبس .

احضار قائمة أبمساء  -
وإشكال االآلت واألدوات 
احلديثة يف صناعة املالبس 

 الذكية .
دوات احلديثة والقدمية يف املقارنة بني اآلالت واأل - 0-2

 النسيج واملالبس .
عروض البوربوينت ومقاطع  -

الفيديو املصاحبة ألهم تطورات 
 صناعة النسيج واملالبس .

 املشاركـة اثنـاء احملاضرة. -

التعرف على أمهية املالبس الذكية يف خدمة املريض  - 0-3
 واملستهلك .

اعداد حبث يف املقرر يرسخ  -
 الطالبة .املعارف اليت حتتاجها 

االطالع على أهم  -
الدراسات السابقة يف جمال 

 املالبس الذكية .    
تعرف ماهي تكنولوجيا املالبس الذكية وتبحث يف  - 0-4

 االساليب احلديثة يف صناعة املالبس الذكية .
عروض توضيحيـة يف أهم  -

تطورات تكنولوجيا املالبس 
ومناذج من أنواع املالبس الذكية 

مناذج املالبس الذكية تقييم  -
 اليت مت حبثها.
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 طرق التقومي اتيجيات التدريس للمقرراسرت  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املختلفة

 املهارات اإلدراكية 2
 التشجيع واملناقشة  - الشرح واملناقشة  - االعتماد على النفس . - 2-0
القدرة على حل املشكالت اليت تعرتض الطالبة يف اعداد  - 2-2

 البحث .
عروض اآلالت واألدوات  -

ابلبوربوينت ومقاطع 
 الفيديو 

ل مترين الطالبات على أعما -
يدوية يف صناعة ملالبس 

 الذكية 
اثبات جناح التجارب القائمة يف التطبيقات احلديثة يف  - 2-3

 النسيج واملالبس الذكية .
عرض للمصانع املتطورة  -

يف صناعة النسيج 
واملالبس                                 

 الذكية .

تقيم االحباث املعدة  -
 ومترين الطالبة على القائها.

 ت العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارا 3
حث الطالبة على أمهية العمل التعاوين يف املشاركات  - 3-0

 البحثية 
العمل يف جمموعات )  -

 اعداد املشاريع البحثية (
املالحظة املباشرة والتعبري  -

 عن الرأي
اعطاء الفرصة للطالبة يف  - ممارسة احلوار اثناء املناقشة يف احملاضرة  - 3-2

حتضري والقاء اعداد و 
حماضرة يف التطورات 

احلديثة يف النسيج 
 واملالبس 

دعم العالقات العامة بني  -
 الطالبات

املشاركة يف ورشة عمل  - استخدام وسائل االتصال احلديثة مع استاذة املقرر. - 
 عن املالبس الذكية.

التعليم الذايت من خالل  -
 البحث واإلطالع.

 علومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية امل 4
 االختبار الفصلي  - التعليم االلكرتوين  - مهارة اعداد خطة حبث يف املقرر  - 4-0
مقاطع  -) البوربوينت   - مهارة الطالبة قي استخدام الشبكة العنكبوتيه - 4-2

 الفيديو ( 
اعداد تقرير عن املالبس  -

 الذكية 
لنسيج مهارة االطالع وإحضار املستجدات احلديثة يف ا - 

 واملالبس الذكية .
البحوث والدراسات  -

السابقة يف النسيج 
 واملالبس الذكية .

 اعداد حبث -

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
  احملاضرات النظرية  - مهارة اختيار عنوان البحث للمقرر واعدادة - 5-0
عرض االبتكارات اليت قد تتوصل اليها الطالبة اثناء  - 5-2

 البحث 
عقد حلقة حبث تلقي فيها  - لعمل ورش ا -

الطالبات مشاريعهم البحثية 
يف أهم التطورات احلديثة 
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 طرق التقومي اتيجيات التدريس للمقرراسرت  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
يف صناعة النسيج واملالبس 

 الذكية
زايرة املصانع املتطورة يف  - مهارة عمل امللصقات العلمية يف االالت واألدوات - 

 صناعة النسيج واملالبس .
تقدمي تقرير عن املصانع  -

 اليت مت زايرهتا
 

 مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: جدول.5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
 نسبته من التقييم النهائي

 % 01 طوال الفصل املشاركة يف احملاضرة واملناقشة 0
 % 21 منتصف الفصل االختبار النصفي 2
 % 21 طوال الفصل تطبيقات حبثية 3
 % 21 طوال الفصل اخراج حبث هنائي 4
 %31 هناية الفصل اختبار هنائي 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.
مقدار الوقت الذي  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 الساعات املكتبية طوال الفصل الدراسي  -
 الربيد االلكرتوين للجامعة  -
    الربيد االلكرتوين اخلاص -

 مصادر التعّلمه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 المراجع العربية 

 م2112ت                             سامية السمان       االمارات العربية    عامل املنسوجا 
                 م 2110اختبارات املنسوجات                       حممد صربي       القاهرة 
                 م 2110املالبس اجلاهزة بني االعداد واإلنتاج     زينب عبدا حلفيظ   القاهرة 
 م 2114كولوجية املالبس                    حممد غنام           االسكندرية          يف سي 
    م 2113اجلودة يف صناعة املالبس               سوسن رزق وحممد عبدالكرمي   القاهرة 
                م 2111آالت ومعدات االسس التقنية للمالبس    سوسن رزق           القاهرة 
  م 2110يف صناعة املالبس             سوسن رزق            القاهرة             احلاسب 
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      م 2113آالت ومعدات صناعة املالبس          سوسن رزق وحممد عبدالكرمي  القاهرة 

 المراجع االجنبية 

 Editor-in-chief: Kristina shin , Co-Editor: Xiaoming Tao (2012) international journal of 

fashion design technology and education  Taylor &Francis volume 5 number 1 

 Textile the Quarterly Magazine of the textile institute (2012) summer of innovation toxic 

shock color indulgence published by: the textile institute. 

 Technology du Vetement by:   Eberle.H, Hermeling.H, Hornbergen.M,  Menzer.D  and 

Ring.W(1999) Distribution in Europ by: librairie du quebec. 

 Fresard.E, (2003)  LAREVOLUTION TEXTILE Au-Dela DE L'IMAGINATION lep 

Editions Loisins. 

 والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية 2 

David R.Buchanan (2012) The Journal of Textile Institute Taylor&Francis 

  ال يوجد . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 ال يوجد مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املرافق املطلوبةو.
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 مل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعا.1
 عدد مقاعد بعدد الطالبات  -
 جهاز حاسب آيل  -
 جهاز عرض -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2
 االنرتنت  -
 مواقع النت  -
 عروض الفيديو -

 ال يوجد رفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أ.3
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز.

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

189 

 

 فعالياهتا إعداد املشاريع البحثية يف جمال التطورات احلديثة يف النسيج واملالبس الذكية  وتقيمها من حيث إمكانية عرضها للتأكد من       

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 نتائج اختبار الطالبات

 إجراءات تطوير التدريس:
 زايرات لبعض املصانع واملشاريع الناجحة واالستفادة منها

اسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو 
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 حصول الطالبات على نسبة عالية يف النجاح

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 بيان ملعرفة مدى استفادة الطالبات من املقررعمل است

 

 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 األزايء الرتاثية تصنيع مراقبة اجلودة يف اسم املقرر:

 20107011-2   3تطريز  رمز املقرر:

 

 

 

 يمنوذج توصيف مقرر دراس
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 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (20107011-2   3تطريز )   األزايء الرتاثية  تصنيع مراقبة اجلودة يف. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  .1
 نظري( 2ساعة معتمدة )  2. عدد الساعات املعتمدة: .2
 (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوي األول –اختياري مقرر الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى  .4
  ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .6
 تصاميمكلية ال: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي .  .7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ت
 :81 النسبة 

    

 ابملراسلة .ث
 :21 النسبة 

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ج
 

 تعليقات:

 األهدافب.
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 ما هدف املقرر الرئيس؟_1

ملة, والتعامل مع يتناول هذا املقرر مفهوم اجلودة الشاملة اليت تعترب مفتاح التقدم احلضاري. والدراسة املنهجية ألساليب اإلدارة احلديثة للجودة الشا
حيث املظهر اجلمايل, وكفاءة االستخدام, والسعر املناسب, املواصفات والقياسات احمللية والعاملية لتحقيق اجلودة املطلوبة يف تصميم األزايء الرتاثية من 

 والقدرة على املنافسة, والتسويق. وتشمل اجلودة على كل عناصر التنظيم واإلنتاج  .

نت، )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرت املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

  املادة املراجعة الدورية ملفردات املقرر من قبل جلنة القسم املختصة وتطوير األداء واجلودة مع تزويد املقرر مبا يتوافر من مراجع حديثة يف
 العلمية والتطبيقية.

 يئة التدريس يف اجلامعات احمللية والدولية .تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء ه 
 التدريس ابستخدام التعلم التعاوين او االليكرتوين أو طرق تدريس متنوعة أخرى . 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.
على مفهوم اجلودة الشاملة يف تصنيع وتصميم املالبس الرتاثية من حيث املظهر والكفاءة والسعر والتسويق  التعرف وصف عام للمقرر:

 وعناصر التنظيم واالنتاج
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 التعريف ابملقرر وتوضيح متطلبات املاده 
 2 1 فية عن اجلودة وامهيتها مقدمة تعري

 2 1 مفاهيم اجلودة وتطورها وحتديد أثر اجلودة على حتسني االنتاج
 2 1 االدارة احلديثة للجودة واملبادئ األساسية هليكلة وتكوين دوائر اجلودة.

 2 1 مراحل انشاء أنظمة اجلودة ابملنشآت الصناعية .
 2 1 ساليب الفنية ملراقبة اجلودة.تطور مراقبة اجلودة وأهدافها ، ومعرفة األ

 2 1 أمهية اجلودة ومراقبتها يف صناعة املالبس الرتاثية واحلفاظ على الطابع اخلاص هبا.
 2 1 اختبار نصفي 

 4 2 األقسام الرئيسية يف نظام ضبط اجلودة يف صناعة املالبس عامة 
 2 1 الضبط االحصائي جلودة االنتاج واملنتج النهائي .

 2 1 ة اجلودة الشاملة ودراسة املواصفات القياسية العاملية يف صناعة املالبس واحلفاظ على الرتاث .إدار 
 4 2 0مشــروع حبثي جزء 
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 2 1 اهناء وتسليم مشروع حبثي 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 31     31 تدريس الفعليةساعات ال

 2     2 الساعات املعتمدة
 

 ال يوجد ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها. 4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -41
 خمرجات التعلم املستهدفة. : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومعاثنياً  -41

ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -42
 ر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقر 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0

0-0 

  التعرف على مفهوم اجلودة يف اجملاالت املختلفة وخاصة
 جمال املالبس 

  حيدد أهداف ومبادىء الرقابة على جودة االنتاج
 والتعرف على نظام دوائر اجلودة ومراحل انشائها

) رأي احملكمني   احملاضرة
 (3و2و0

 تغذية راجعة فورية

0-2 
  يشرح اسرتاتيجيات الرقابة على اجلودة واألساليب الفنية

املستخدمة ىف مصانع املالبس اجلاهزة ابالضافة ويتعرف 
  الفحص وتوكيد سياسات اجلودة على طرق

احملاضرة ) رأي احملكمني 
 (3و2و0

 تغذية راجعة فورية

0-3   يعدد املواصفات القياسية يف جمال صناعة املالبس اجلاهزة
 ويعدد طرق الضبط اإلحصائي للرقابة على اجلودة

 احملاضرة 
) رأي احملكمني التعلم الذايت

 (3و2و0
 تغذية راجعة فورية

 املعرفيةاملهارات  2

2-0   املبادئ ، اهليكل ، اسلوب (حيلل نظام دوائر اجلودة
  (العمل 

 تغذية راجعة فورية احملاضرة 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 ويستدل على  حيلل طرق الفحص وتوكيد سياسات اجلودة

 طرق الضبط اإلحصائي للرقابة على اجلودة
) رأي احملكمني التعلم الذايت

 (3و2و0

2-2 

  ع الرقابة على اجلودة ىف يقارن بني األساليب الفنية وأنوا
 . مصانع املالبس اجلاهزة

  مييز املواصفات القياسية يف جمال صناعة املالبس اجلاهزة
 واحلفاظ على الطابع الرتاثي اخلاص هبا .

 املقارنة 
 (3و2و0) رأي احملكمني 

 احلوار واملناقشـة  

تقييم أسلوب الطالبات يف 
 توثيق املعلومات.

 خصية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الش 3
 تقومي مجاعي للمجموعة التعلم التعاوين عمل جمموعات حبثية واملشاركة يف جمموعات النقاش 3-0
 املالحظة املباشرة التعليم املقارن تستطيع قيادة فريق حبثي 3-2

3-0 
 جمموعات حبثية  تناقش يف

 (3و2و0) رأي احملكمني 
 عةتقومي مجاعي للمجمو  التعلم التعاوين

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 التعليم االلكرتوين شبكات املعلومات .   (3و2و0تستخدم ) رأي احملكمني  4-0
تقييم أسلوب الطالبات يف 

 توثيق املعلومات.
 قومي مجاعي للمجموعةت التعليم االلكرتوين التواصل مع اآلخرين من خالل استخدام التقنيات احلديثة . 4-2

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

5-0 
أنظمة اجلودة اليت مت دراستها يف  (3و2و0) رأي احملكمني  توظف

عمل أنظمة تطويرية للمسامهة يف رفع كفاءة اجلودة والتطوير داخل 
 املنشآت الصناعيـة .

حماضرة ) رأي احملكمني 
 (3و2و0
 مناقشــة 

 )تعلم تعاوين( 

 تقومي مجاعي للمجموعة

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:.5

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %01 03-3 نشاط حبثي  0
 %01 1 رنصفياختبا 2

 %21 02 مشروع تطبيقي للمقرر 3
 %01 00 اختبار هنائي حتريري 4

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

195 

 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء
 التواصل عرب الربيد االلكرتوين اجلامعي 
  ( 4الساعات املكتبية)ساعات أسبوعيا 
 وميكن االتصال أبستاذ املادة من خالل وسائل التواصل االجتماعي 

 مصادر التعّلمه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  /اجلودة يف صناعة املالبس" ، دار عامل الكتب للنشر ، القاهرة ، الطبعة األوىل ،  2113ري : سوسن عبد اللطيف ، د/ حممد البدد"
 م.

  : ختطيط وانتاج صناعة املالبس" ، دار عامل الكتب للنشر ، القاهرة ، الطبعة  م 2113أ.د/ سهام زكي ، د/ سوسن عبد اللطيف"
 (2و0) رأي احملكمني األوىل ،.

 عية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرج2 

" ، دار االشعاع الفنية للنشر ، القاهرة ، 01100، 1111"اقتصادايت جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة واأليزو  2111  عبد العزيز :مسري
 م.

 املنسوجاتو صندوق دعم صناعة الغزل ،  ت النسيجيةتطوير الصناعامركز " ، مراقبة اجلودة ىف مصانع املالبس"2115: مها حممد  مالك 
 (3و2و0)رأي احملكمني .،

Gary Gereffi , " A Commodity Chains Framework for Analyzing Global Industries " , 
Duke University , Durham, NC 27708-0088 / USA , 1999. 

 االجتماعي وغريها:املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل  .4

• http://www.fibre2fashion.com/industry-article/3055/quality-systems-for-
garment-manufacture?page=1 

• http://textilelearner.blogspot.com/2012/09/quality-control-in-garment-
manfacturing.html 

• http://textilelearner.blogspot.com/2011/08/quality-control-system-in-
garments_2589.html 
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• http://www.onlineclothingstudy.com/2012/09/importance-of-quality-control-
in.html 

 احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج . 4

 ال يوجد

 املرافق املطلوبةو.
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين .1
 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت ومقاعد تتناسب مع طبيعة املادة . •
 إضاءة تتناسب مع طبيعة املقرر •

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2
 . Data show حاسب آيل و شاشة عرض بياانت 

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز.
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 تقومي مستمر محاس الط 
 راجعة الدورية للطالبات ملدى فعالية املقرر الدراسي.امل 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 • . اختبار حتريري لقياس القدرة على التحصيل العلمي 
 • .مشروع حبثي 

 إجراءات تطوير التدريس:
 •  ر.العمل بتوصيات املراجعة الدورية لتوصيف املنهج املقر 
 • . األخذ بنتائج االستبانة االستطالعية وآراء الطالبات املقدمة لتحسني العملية التدريسية 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، 
 اجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الو 

 • . تقومي املشاريع البحثيـة 

http://www.onlineclothingstudy.com/2012/09/importance-of-quality-control-in.html
http://www.onlineclothingstudy.com/2012/09/importance-of-quality-control-in.html
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 • .عقد جلان تقومي من أعضاء هيئة التدريس لتقومي أحباث الطالبات 
 • . تكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس من القسم ، تتوىل تصحيح وتقومي االختبارات الدورية 

 ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 
 . مراجعة مفردات املقرر بصفة دوريه حسب مستجدات األحباث واملراجع 
 . حتديث مصادر املقرر حسب ما يستجد منها 

 .االستفادة من نتائج التقومي سواء لالستبانة االستطالعية أو جلان التقومي  
 

 .مد أمين سجينيد. رابعة سالم مح اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 طرز الزخارف الشعبية اسم املقرر:

 20107202-2   4تطريز  رمز املقرر:

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
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 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 تصميم االزياء  –يم التصام القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (20107202-2   4تطريز )    طرز الزخارف الشعبية . اسم املقرر الدراسي ورمزه:  .1
 نظري( 2) معتمدة ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة:  .2
 (3-2راه تصميم األزياء والنسيج )محكم برنامج دكتو. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوي الثاين – اختياري مقرر. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .4
  جدال يو . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .6
 كلية التصاميماملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي .  .7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 :61 النسبة% 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ت
 :41% النسبة 

    

  النسبة:  ابملراسلة .ث
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ج
 

 تعليقات:

 األهدافب.
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 ما هدف املقرر الرئيس؟_1

تلفة، وابلتايل تعود أمهية الفولكلور السعودي اىل التفرد الرتاث الشعيب هو الكنوز اليت ورثتها اململكة العربية السعودية عن حقبتها الزمنية املخدراسة 
عامة للطرز والتميز، ويهدف املقرر اىل مجع الرتاث وتسجيل األمناط الشعبية من بيئتها االصلية، ودراستها، وتصنيفها، وارشفتها، ودراسة السمات ال

 الزخرفية الشعبية ابململكة العربية السعودية.

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -ط اذكر إبجياز أي خط -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 االطالع على األحباث والدراسات يف جمال املقرر. -

 يف املورواثت الشعبية. االستفادة من مواقع االنرتنت املتخصصة -

 تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا واجلامعات األجنبية املناظرة يف التخصص. -

 التدريس ابستخدام التعلم التعاوين. -

 استخدام املوقع الشخصي للتفاعل والتواصل مع الطالبات. -
 استخدام السبورة الذكية. -

 ظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحوصف املقرر الدراسي ج.
مجع الرتاث وتسجيل األمناط الشعبية ودراستها وتصنيفها وارشفتها ودراسة السمات العامة للطرز الزخرفية الشعبية  وصف عام للمقرر:

 ابململكة العربية السعودية
 

 نبغي تناوهلا:املوضوعات اليت ي.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 0 تعريف مبحتوايت املقرر، والتعرف على الطالبات. -0
 2 0 عامة، والفن الشعيب السعوديالشعبية نون مقدمة عن الف -2
 2 0 الزخرفة الشعبية؛ عناصرها، اساليبها، جماالهتا، ادواهتا املستخدمة  -3
ختارات من الزخارف الشعبية من حيث الشكل العام ونظام البناء والتصميم والوحدات حتليل مل -4

 الزخرفية املستخدمة.
2 4 

 2 0 التعرف على جماالت الزخرفة الشعبية كزخرفة املالبس ومكمالهتا  -5
 2 0 التعرف على جماالت الزخرفة الشعبية كزخرفة العمارة والبناء -0
   اختبار نصفي -7
 2 0 لتعرف على جماالت الزخرفة الشعبية كزخرفة االواين والتحف .ا -1
 4 2 العوامل املؤثرة على العناصر اجلمالية الزخرفية يف العمارة التقليدية -1

 2 0 التعرف على جماالت الزخرفة الشعبية كزخرفة املعادن واخلشب. األسلحة. -01
 2 0 احللي. التعرف على جماالت الزخرفة الشعبية كزخرفة -00
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 2 0 التعرف على األدوات واأللوان املستخدمة يف الزخارف الشعبية -02
 2 0 مناقشة مشروع املقرر  -03
 2 0 تقييم هنائي لالنشطة  -04

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 31     31 ليةساعات التدريس الفع

 2     2 الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 الواجبات املنزلية واألنشطة املكلفة  -
 البحث من خالل شبكة االنرتنت  -
 البحث داخل املكتبة -

 

 االت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جمل. 4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبأوالً  -43
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -44

كل ها واسرتاتيجيات تدريسها لتش: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -45
 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 فةاملعر  0

 احملاضرات النظرية . تتعرف على  الطرز الزخرفية الشعبية املختلفة 0-0
 

االختبارات الفصلية والنهائية 
 ) أسئلة مقالية وموضوعية(

أسلوب حل املشكالت  مناذج خمتلفة من العناصر الزخرفية الشعبيةتشرح  0-2
) رأي احملكمني  املناقشة واحلوار

  (3و2و0

رتبطة الواجبات املنزلية امل
 مبوضوع احملاضرة

 
للوحدات الزخرفية الشعبية املختلفة املستخدمة ألغراض  تعطى امثلة 0-3

 ملبسية او جتميلية منزلية
 

 التعلم التعاوىن 
) رأي  .املناقشة واحلوار

 (3و2و0احملكمني 

 مشاركة أثناء احملاضرات. 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
املتبع  تتعرف على األسلوب واملنهج العلمي يف التفكري والتخطيط 0-4

 عند اعداد تصميم زخريف حديث مقتبس من زخارف شعبية
 بطاقات مالحظة  التعلم التعاوىن     

 ملف اجناز . 
 

 تغذية راجعة فورية .
 املهارات املعرفية 2

القدرة على إدراك العالقة بني أجزاء املقرر ككل وجودة املنتج  2-0
 النهائي )املشروع املنفذ للمقرر(

 حل املشكالت 
) رأي  .املناقشة واحلوار

 (3و2و0احملكمني 

تقييم قدرة الطالبة على الربط 
بني املعارف واملهارات 

املكتسبة وحل املشكالت 
 العملية

 البحوث التطبيقية واجلماعية. تدريب  القدرة على حل املشكالت املرتبطة بعملية التعلم  2-2
 

ت تتطلب إجياد القدرة على االستنتاج من خالل مناقشة إشكاال 2-3
 حلول مقرتحة.

 تقييم املشروع العصف الذهين.

تقييم مهارات الطالبة يف  التعلم التعاوين. القدرة على حتليل مكوانت الوحدات الزخرفية الشعبية 2-4
       التحليل

  اكتساب مهارات التفكري الناقد 2-5
 

تقييم مهارات الطالبة يف  
 عرض موضوع معني

تقييم االبتكار يف الواجبات   ري االبتكاري تنمية التفك 2-0
 الفردية

   القدرة على تطبيق املعرفة يف مواقف جديدة 2-7
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 القدرة على العمل اجلماعي من خالل املشاريع املنفذة. 3-0
 القدرة على العمل الفردي املتكامل املنظم مع العمل اجلماعي.

) رأي احملكمني  تعلم التعاوينال
 (3و2و0

 املالحظة املباشرة . 
  

 التقومي اجلماعي للواجبات   التعلم الذايت  القدرة على قيادة فريق العمل. 3-2
 املناقشة احلوار واملناقشة  تتقن أسلوب احلوار من خالل املشاركة الصفية  3-3
دة كهدف ينمي العالقات املشاركة اجلماعية يف األنشطة اخلاصة ابملا 3-4

 الشخصية, والقدرة على حتمل املسؤولية
) العرض او املناقشة اجلماعية  النقد

 (3و2و0رأي احملكمني 
) رأي احملكمني  التعلم الذايت تنمية القدرة حتمل املسئولية وإدارة اجللسات العلمية  3-5

 (3و2و0
 العرض

واالستبيان   بطاقة املالحظة
) رأي ملف البورتيفيليو 

 (3و2و0احملكمني 
منوذج درجات املقرر واملتابعه ) رأي احملكمني  ال ينطبق تسليم الواجبات يف املوعد احملدد بدون أتخري. 3-7
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 االسبوعية (3و2و0

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
االختبارات النظرية  التعليم االلكرتوين . الكتايب.مهارات االتصال الشفهي و ( 3و2و0) رأي احملكمني  تتقن 4-0

 التحريرية.
التقنية احلديثة يف البحث  (3و2و0) رأي احملكمني تستخدم  4-2

 العلمي.
) رأي احملكمني  املنافشة

 (3و2و0
 

رسم وقراءة وتفسري الرسوم 
 البيانية. 

 األساليب اإلحصائية يف حتليل (3و2و0) رأي احملكمني تستخدم  4-3
 املعلومات.

 التمارين. التطبيقات والتمارين العملية.

التزام  حسن التعامل مع الزميالت وادب التخاطب مع أعضاء هيئة  4-4
 التدريس. 

) رأي احملكمني  العرض واإللقاء
 (3و2و0

العرض واملناقشة من خالل 
 فرق عمل 

جناز وسائل التقنية املتعددة يف ا (3و2و0) رأي احملكمني تستخدم  4-5
 أوراق العمل واألنشطة.

) رأي احملكمني  تعلم الكرتوين
 (3و2و0

تقييم أسلوب الطالبات يف 
 توثيق املعلومات.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
) رأي احملكمني  تعلم ذايت   توظيف ما تعلمته يف تنفيذ املشروع  5-0

 (3و2و0
 استماره درجات املشروع

 
 الطلبة خالل الفصل الدراسي: جدول مهام تقومي.5

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م
 شفهي، مالحظة......اخل(

 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

 %01 0 اختباردوري  0
 %01 01 اختبارنصفي 2
 %31 02 احباث -مشروع –عروض  3
 %51 00 ار هنائي حتريرياختب 4

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 
 عرب الربيد االلكرتوين اجلامعي التواصل 
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  ( 4الساعات املكتبية)ساعات أسبوعيا 
 وميكن االتصال أبستاذ املادة من خالل وسائل التواصل االجتماعي 
 حتديد موعد احملاضرة من خالل اجلدول املعد من القسم 

 
 مصادر التعّلمه.

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  موسوعة الرتاث السعودي يف منطقة الباحة _العادات والتقاليد ، األزايء  (2و0) رأي احملكمني  م 2100خريه عوض عوضه , الزهراين(
 ،احللي ،الزينة( ، فرست بوك للنشر والتوزيع ، 

  الرقش العريب وفلسفة الفن اإلسالمي (  الكتاب العريب ، التعبري ابأللوان سلسلة  (2و0) رأي احملكمني  م2111 , عفيف, البهنسي (
 افاق من الفن التشكيلي ، الكتاب التاسع والثالثون ، 

  أسس تصميم املسكن يف العمارة اإلسالمية ( ،نشر املؤلف ،، مكه  (3و2و0) رأي احملكمني  هـ0141 , جمدي عبد الرمحن, حريري(
 املكرمة

  احلجرية يف اململكة العربية السعودية (، ) األجزاء اخلشبية املكملة للبيوت  (3و2و0) رأي احملكمني  م2110, سليمان حممود , حسن
 دار البالد لل طباعة  والنشر ، جده

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:.3

 الرتاثية كموقع ويكيبيداياملواقع االليكرتونية اليت تتناول األزايء 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 ال يوجد

 
 املرافق املطلوبةو.

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 تربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملخ

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.1
 سبوره ذكيه –طالبة جمهزة بشاشات عرض وبرجكتور  41قاعه دراسية للنظري تكفي ل 

 جميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب .2
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 ال يوجد

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3
 ال يوجد

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز.

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 ت  وتفاعلهن أثناء احملاضرةمحاس الطالبا 
  التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالبات يف هناية الفصل الدراسي املعد على موقع اجلامعة 
 سؤال الطالبات عن ما يرغبون يف إدخاهلا للمقرر أو طريقة التدريس لتفعيل عملية التدريس 

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو 
 - .التقومي الذايت للربانمج 
 - املراجعة اخلارجية من قبل رئيس القسم 
 - تقارير جلان اجلودة 

 إجراءات تطوير التدريس:
 .اإلطالع على اجلديد يف جمال املقرر 
  .تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة 
 .توجيه الطالبات إىل البحث الذايت عن املعلومة 
 ة يف عملية التدريس.تفعيل التقنيات احلديث 
 .إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، 
 ات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجب

 مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين 
 مقارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسم 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
  وري من قبل جلنة اخلطط الدراسية واجلداولمراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل د 
 تقومي  ملناقشة ملسارات أخرى عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس  نفس املقرر

 احللول املناسبة للتعديل والتطوير  واقرتاح ،إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر املقرر من حيث
 علم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.حتديث مصادر الت 
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  لتقومي الطالبات للمقرر يف حتسني وتطوير املقرر. اإلحصائيةاإلفادة من النتائج 
 وربط املقرر مبعايري اجلودة والتطوير.  مراجعة جلنة اجلودة للتوصيف 

 

 .يد. رابعة سالم محمد أمين سجين اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  ات الدراسية:توصيف املقرر  4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تجهيز المنسوجات        اسم المقرر:    

 20101001-2   4نسيج رمز المقرر :   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 زياءتصميم اال  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 (20107001-2   4نسيج جتهيز املنسوجات    ) . اسم املقرر الدراسي ورمزه:  .0
 نظري( 2ساعة معتمدة )  2. عدد الساعات املعتمدة:  .2
 (3-2لنسيج )محكم برنامج دكتوراه تصميم األزياء وا. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  .4

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوي األول – مقرر اختياري . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .4
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .5
 ال يوجد تزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات امل .0
 كلية التصاميم املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي .  .7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

 %01 النسبة: ✓ قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 %05 النسبة: ✓ التعليم اإللكرتوين .ب
    

 %05 النسبة: ✓ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

 %01 النسبة: ✓ ابملراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

 تتعرف على أمهية جتهيز االقمشة  يف جمال صناعة املنسوجات -
 تشرح اساليب التجهيزات اخلاصة . -
 وب التجهيز املالئم طبقا لطبيعة اخلامة .حتدد اسل  -
 تتعرف على تطبيقات النانو تكنولوجى ىف يف جمال جتهيز املنسوجات -
 ختتار التجهيز املالئم طبقا لالستخدام النهائى لالقمشة.  -

نية املعلومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 االستعانة أبحدث املراجع والدورايت العلمية يف جمال جتهيز املنسوجات.-0

 حتديث حمتوى املقرر وتدعيمه ابألحباث اجلديدة يف جمال جتهيز املنسوجات.  -2

 ت واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا واجلامعات األجنبية املناظرة يف التخصص.تبادل اخلربا -3

 التدريس ابستخدام التعلم التعاوين . -4

 استخدام املوقع الشخصي  للتفاعل والتواصل مع الطالبات -5

 استخدام السبورة الذكية للشرح لتوصيل املعلومة  . -0

 .اد على النفس والقدرة على التعلم الذايت و العمل يف إطار جمموعاتإكساب الطالبة مهارة االعتم-7

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.
 انيكي وجتهيز كيميائياملقرر األساليب املختلفة لتجهيز األقمشة  من جتهيز ميك يتناول وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 0 تعريف ابملقرر ومقدمة عن جتهيز املنسوجات
 4 2 اساليب جتهيز االقمشة

 2 0 التجهيزات االساسية لألقمشة
 2 0 التجهيزات اخلاصة لألقمشة
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 Water االقمشة املقاومة لالبتالل  -تجهيز ضد الكهرابء االستاتيكية ال -التجهيز ضد التجعد 
repellency 

2 4 

 2 0 امتحان منتصف الرتم
 2 0 التجهيز ضد االحرتاق
 4 2 منعمات االقمشة  -التجهيز ضد االتساخ  -التجهيز ضد البكرتاي 

 0 3 استخدام تقنية النانو تكنولوجي ىف جتهيز  املنسوجات
 2 0 عامة واستالم النشاطمراجعة 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

    31 ساعات التدريس الفعلية
ساعات  4

 مكتبية
31 

 (3-2)حمكم  2 ساعات 4    2 الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:ايت االضايفالذالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 ( ساعة إضافية أسبوعيا ألداء الواجبات املنزلية 0يتوقع من الطالبة قضاء )

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها. 4
 رجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خم

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -40
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -47

ها واسرتاتيجيات : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثاً اثل -41
 االت التعلم.تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جم

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
0-0 

 تعدد اساليب جتهيز املنسوجات
عرض من خالل  -احملاضرات النظرية 

 PowerPointبرانمج 
لية والنهائية ) أسئلة اإلختبارات الفص

 مقالية وموضوعية(
 ملف اجناز التعليم التعاوين تصف اساليب التجهيزات اخلاصة للمنسوجات 0-2
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 تقارير مكتوبة PowerPoinعرض من خالل برانمج 
 املهارات املعرفية 2

2-0 
 تقارن بني طرق جتهيز املنسوجات

 عصف ذهين.
عرض من خالل برانمج 

PowerPoint 

 لتطبيقية واجلماعيةالبحوث ا
 صحيفة التفكر.

2-2 
توضح امهية استخدام تقنية النانو يف جتهيز 

 املنسوجات
 

عرض من خالل برانمج 
PowerPoint 

تعلم تعاوين من خالل جمموعات عمل 
 صغرية.

 االختبارات السريعة واملناقشات

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-0 

املالئم طبقا لطبيعية  ختتار اسلوب التجهيز
 االستخدام النهائى

 عصف ذهين.
عرض من خالل برانمج 

PowerPoint 

 تقارير مكتوبة
 اختبار متعدد

3-2 

 توضح اساليب  التجهيز النهائي املختلفة.

عرض من خالل برانمج 
PowerPoint 

تعلم تعاوين من خالل جمموعات عمل 
 صغرية.

 حتليل مشكلة
 صحيفة التفكر

 يالبحث العلم

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تبحث على شبكة املعلومات للتزود ابملعلومات  4-0

 املتعلقة ابملقرر ابجناز أوراق العمل واألنشطة
 صحيفة التفكر تعليم ذاتى

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-0    
5-2    

 
 بة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطل.5

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 01طوال الفصل  املشاركة واملناقشة 0
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  الدراسي

 %21 األسبوع السادس االختبار النصفي 2

 % 01 السابع أوراق عمل 3
 %01 يف الوقت احملدد اختبار هنائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 يس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدر 
 التواصل عرب الربيد االلكرتوين اجلامعي

ساعات أسبوعيا(0الساعات املكتبية )   
 مصادر التعّلمه.

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0

كمنطق لتطوير   ندوة جماهبة املشاكل البيئية –: " التحضريات األولية لأللياف السليلوزية وخملوطاهتا (2111) نبيل عبد الباسط  .0
املصرية لعلوم وتكنولوجيا الصناعات  اجلمعية – 2ط –الصناعات النسجية ) االجتاهات احلديثة ىف حتضري وجتهيز األلياف النسجية ( " 

 القاهرة ،  –غرفة الصناعات النسجية  –النسجية 
أكادميية البحث العلمى  –األلياف النسجية "  االجتاهات احلديثة لتحضري وجتهيز –: " تبويش اخليوط النسجية (0111) حممد هاشم  .2

 مايو. –والتكنولوجيا 
 منشأة املعارف : األسكندرية .  -جتهيز( "  –صباغة  –أمحد النجعاوى : " تكنولوجيا جتهيز األقمشة القطنية )حتضري  .3
 القاهرة ،  –. ـ  دار الفكر العرىب  4: " دراسات ىف النسيج " . ـ ط (0113) أنصاف نصر ، كوثر الزغىب .4

  . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 Lee , J . S. : " Formation properties and antimicrobial activity of cotton xanthate 
– cu (11) – Metronidazol complex " Textile Res . J . , 70 ( 7 ) : 641 – 645 , ( 2002 ). 

 Nakashima,T. : "Antibacterial activity of cellulose fabrics modified with metallic 
salt'Textile Res .J . ,71(8): 688 – 694 , ( 2001)  

 Journal Of Applied Sciences Research. 
 Journal Of Marketing Theory And Practice. 
 International Journal of Clothing Science and Technology 
 Textile Research Journal . 
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 Web site (www.google.com) 
 www.itaaonline.org/template. 

 www.marketing.org.au 

 ال يوجد  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: .4

          

 املرافق املطلوبةو.
ختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وامل

 قاعة حماضرات جمهزة للتدريس ابلتقنيات احلديثة  الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.0

 ( جهازData Show.) 
 كمبيوتر حممول 
 يات جاهزة  تعليميةبرجم 
 اتصال ابالنرتنت 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:.2
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3

 ال يوجد

  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويرهز.
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب صخصوص فعالية التدريس:

 محاس الطالب وتفاعلهن أثناء احملاضرة 
 املعد على موقع اجلامعةالطالبات يف هناية الفصل الدراسي  من قبل لمقررقييم االلكرتوين لتال  
    لتدريس لتفعيل عملية التدريسطريقة اأو للمقرر  إدخاهلايرغبون يف  ن ماسؤال الطالبات ع 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
  .التقومي الذايت للربانمج 
 املراجعة اخلارجية من قبل رئيس القسم 
 تقارير جلان اجلودة  

http://www.google.com/
http://www.itaaonline.org/template
http://www.marketing.org.au/
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 إجراءات تطوير التدريس:
  املنسوجات الذكيةاإلطالع على اجلديد يف 
  ملشاركة واملناقشة.تشجيع الطالب على ا 
 .توجيه الطالب إىل البحث الذايت عن املعلومة 
 .تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس 
 .إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية 
 .تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريس 
 ليت تعدها عمادة تطوير التعليم اجلامعي للتنمية الذاتيةحضور الدورات التدريبية ا 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 
 خرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أ

 ينخر آ الءمراجعة النتائج من خالل زم 
 مقارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسم 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 داولمراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل جلنة اخلطط الدراسية واجل 
 تقومي املقرر  ملناقشة ملسارات أخرى عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس  نفس املقرر

 احللول املناسبة للتعديل والتطوير  واقرتاح ،إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر من حيث
 ته للتطورات املستجدة يف اجملال.حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكب 
  لتقومي الطالبات للمقرر يف حتسني وتطوير املقرر. اإلحصائيةاإلفادة من النتائج 
 مراجعة جلنة اجلودة للتوصيف 
 مراجعة جلنة اخلطط للتوصيف 

 

 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :ريخالتا
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 األقمشة غير المنسوجةاسم المقرر:    

 20101203-2   2نسيج  رمز المقرر :  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0441/  0/  01    توصيف:لاتريخ ا

 تصميم االزياء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة أ.
 (20107203-2   5نسيج االقمشة غري املنسوجة   ): . اسم املقرر الدراسي ورمزه0
 (ينظر  2)معتمدة ساعة   2: . عدد الساعات املعتمدة2
 (3-2برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج )محكم . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

  عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف

 املستوي الثاين – مقرر اختياري . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال يوجد املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .5
 يوجدال  املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .0
 كلية التصاميم املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي  .7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 %11 النسبة: ✓

 

   

 %05 النسبة: ✓ التعليم اإللكرتوين .ب
    

 %05 النسبة: ✓ نت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرت  .ج
    

 %01 النسبة: ✓ ابملراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

 تتعرف على أمهية االقمشة غري املنسوجة  يف جمال صناعة املنسوجات -

 تشرح اساليب اجراء التماسك لالقمشة غري املنسوجة . -
 ري املنسوجة.تصنيف االقمشة غ  -
 تتعرف على تطبيقات االقمشة غري املنسوجة صناعة املنسوجات التقنية. -
 حتليل االقمشة غري املنسوجة املوجودة ابألسواق واستنتاج اساليب انتاجها.  -
 تعد حبث تطبيقي ىف  جمال االقمشة غري املنسوجة. -

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع قرر الدراسي. لتطوير وحتسني امل -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 االستعانة أبحدث املراجع والدورايت العلمية يف االقمشة غري املنسوجة.-0
 يف االقمشة غري املنسوجة.اجلديدة  ابألحباث وتدعيمهحتديث حمتوى املقرر   -2
 املناظرة يف التخصص. تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا واجلامعات األجنبية -3
 .التدريس ابستخدام التعلم التعاوين  -4
 للتفاعل والتواصل مع الطالبات استخدام املوقع الشخصي  -5
 .  املعلومةاستخدام السبورة الذكية للشرح لتوصيل  -0
 إكساب الطالبة مهارة االعتماد على النفس والقدرة على التعلم الذايت و العمل يف إطار جمموعات.-7

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.
 ح ألساسيات إنتاج األقمشة غية املنسوجة واستخداماهتاتناول هذا املقرر شر ي وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 تعريف ابملقرر ومقدمة عن االقمشة غري املنسوجة
 طرق انتاج االقمشة غري املنسوجة

0 2 

 4 2 الطريقة اجلافة املباشرة
 2 0 غري املباشرةالطريقة اجلافة 

 2 0 طريقة اعداد الشاشة املباشرة
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 4 2 طريقة اعداد الشاشة غري املباشرة
 2 0 امتحان حتريري

 اساليب اجياد التماسك
 ميكانيكي -حرارى   -كيميائي 

2 4 

 4 2 الطريقة الرطبة إلنتاج االقمشة غري املنسوجة
 4 2 استخدام االقمشة غري املنسوجة

 2 0 استالم النشاطمراجعة عامة و 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 31     31 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 اعةس 0   أسبوعياً: ( اليت يقوم هبا الطالب خاللالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها. 4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة. : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيثأوالً  -41
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -51

املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلماثلثاً  -50
 تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 لمؤهالتالوطين ل

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
0-0 

 تعدد تطبيقات االقمشة غري املنسوجة.
 

عرض من خالل  -احملاضرات النظرية 
 PowerPointبرانمج 

اإلختبارات الفصلية والنهائية ) أسئلة 
 مقالية وموضوعية(

 
تتعرف على اساليب اجياد التماسك لألقمشة  0-2

 سوجة .غري املن
 التعليم التعاوين

عرض من خالل برانمج 
 ملف اجناز

 تقارير مكتوبة
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 لمؤهالتالوطين ل
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

PowerPoint  
 املهارات املعرفية 2

2-0 
تقارن بني خواص االقمشة غري املنسوجة طبقا 

 ألسلوب االنتاج

 عصف ذهين.
عرض من خالل برانمج 

PowerPoint 

 البحوث التطبيقية واجلماعية
 صحيفة التفكر.

 
2-2 

 قمشة غري املنسوجة وتستنتج خواصهاحتلل اال
تعلم تعاوين من خالل جمموعات عمل 

 صغرية.
 االختبارات السريعة واملناقشات

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
ختتار اسلوب تصنيع االقمشة غري املنسوجة  3-0

 طبقا خلواص املنتج النهائى
 عروض ملشكالت السوق )فيلم فيديو(

 توبةتقارير مك
 اختبار متعدد

3-2 
توضح تطبيقات االقمشة غري املنسوجة ىف 

 صناعة املنسوجات
 دراسة حالة )عمل مجاعي تعاوين(

 حتليل مشكلة
 صحيفة التفكر
 البحث العلمي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تبحث على شبكة املعلومات للتزود  4-0

لقة ابملقرر ابجناز أوراق العمل ابملعلومات املتع
 واألنشطة

 صحيفة التفكر تعليم ذاتى

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-0 - - - 
5-2 - - - 

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:.5

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م
 الحظة......اخل(شفهي، م

 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

 طوال الفصل الدراسي املشاركة واملناقشة 0
01 % 

 

 %21 األسبوع السادس االختبار النصفي 2
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 السابع أوراق عمل 3
01 % 

 

 %01 يف الوقت احملدد اختبار هنائي 4
 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.
إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت ترتيبات 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 التواصل عرب الربيد االلكرتوين اجلامعي

  ساعات أسبوعيا( 0الساعات املكتبية ) 
 مصادر التعّلم .ه

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0
 مذكرات املقرر من اعداد استاذ املادة

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 م. 0110القاهرة  -دار الفكر العريب -أنصاف حسن نصر ، كوثر الزغىب: "دراسات يف النسيج" 

 ونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرت 3

1. Journal Of Applied Sciences Research. 
2. Journal Of Marketing Theory And Practice. 
3. International Journal of Clothing Science and Technology 
4. Textile Research Journal 

 بية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسو . 4

Web site (www.google.com) 
www.itaaonline.org/template. 
www.marketing.org.au 

 املرافق املطلوبةو.
ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مب

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.0

 قاعة حماضرات 

http://www.google.com/
http://www.marketing.org.au/
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 ، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت.2
 ( جهازData Show.) 
 كمبيوتر حممول 
 برجميات جاهزة  تعليمية 
 اتصال ابالنرتنت 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3
 ال يوجد 

 

 ره تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويز.
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب صخصوص فعالية التدريس:

 محاس الطالب وتفاعلهن أثناء احملاضرة 
 املعد على موقع اجلامعةالطالبات يف هناية الفصل الدراسي  من قبل لمقررقييم االلكرتوين لتال  
 تدريس لتفعيل عملية التدريسطريقة الأو للمقرر  إدخاهلايرغبون يف  ن ماسؤال الطالبات ع 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 .التقومي الذايت للربانمج 
 املراجعة اخلارجية من قبل رئيس القسم 
 تقارير جلان اجلودة 

 إجراءات تطوير التدريس:
  االقمشة غري املنسوجةاإلطالع على اجلديد يف 
 ملشاركة واملناقشة.تشجيع الطالب على ا 
 .توجيه الطالب إىل البحث الذايت عن املعلومة 
 .تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس 
 .إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية 
 .تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريس 
 ةليت تعدها عمادة تطوير التعليم اجلامعي للتنمية الذاتيحضور الدورات التدريبية ا 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 
 خرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أ

 ينخر آ الءمراجعة النتائج من خالل زم 
 مقارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسم 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
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 داولمراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل جلنة اخلطط الدراسية واجل 
  عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس  نفس املقرر ملسارات أخرى ملناقشة تقومي

 املقرر من حيث إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر، واقرتاح  احللول املناسبة للتعديل والتطوير
 ته للتطورات املستجدة يف اجملال.حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكب 
 .اإلفادة من النتائج اإلحصائية لتقومي الطالبات للمقرر يف حتسني وتطوير املقرر 
 مراجعة جلنة اجلودة للتوصيف 
 مراجعة جلنة اخلطط للتوصيف 
 ربط املقرر مبعايري اجلودة 

 

 .د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 1441 -.1.-.21 :التاريخ
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  اسية:توصيف املقررات الدر  4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الرســـــــــالةاسم المقرر:   

 20101310-02   رسالرمز المقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  :  إسم املؤسسة التعليمية ه 0441/  0/  01   اتريخ التوصيف:

 التصاميم /  قسم تصميم األزايء  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (20107310-02   رسال)   الرسالة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 0
 عملي( 1 –نظري  3ساعة معتمدة  )02. عدد الساعات املعتمدة: 2
 (3-2محكم برنامج دكتوراه تصميم األزياء والنسيج ). الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوي الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 يف التخصص املطلوب نسيجبرانمج دكتوراه تصميم األزايء والمقررات مجيع  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 ال يوجد            (:. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت0
 كلية التصاميم  . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7
 
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 نسبة:ال  

 

   

 التعليم اإللكرتوين .ب
 :31 النسبة% 

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ت
 :41 النسبة% 

    

 ابملراسلة .ث
 :31 النسبة% 

    

  النسبة:  أخرى تذكر .ج
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 تعليقات:

 األهدافب.
 هدف املقرر الرئيس  

ختصص تصميم  –لدقيقة لقسم تصميم األزايء )ختصص تصميم األزايء اهلدف الرئيسي هو إعداد رسالة علمية يف إحدي التخصصات ا -
 .ختصص النسيج( –ختصص اتريخ املالبس والتطريز  –ابتروانت وتنفيذ مالبس 

 .إلى تقديم بحث علمي يتميز باألصالة واالبتكار رسالة الدكتوراه  هدفت -

والذي عادة مايكون واحداً من ذوي الخبرة في هذا المجال قام أطروحة دكتوراه في التعاون الوثيق مع المشرف األكاديمي ، ت . -

  بالذات من الدراسة . وتعد هذه األطروحة بإعتبارها العمود الفقري لرسالة الدكتوراه

  ما،وضيح العالقات والروابط اليت تربط بني فكرتني معينتني، ومن مث دراسة مدى قوة الرتابط بني هاتني الفكرتني واآلاثر املشرتكة بينهت -

 .وقد يكون ذلك هبدف احلصول على وظيفة معينة أو ترقية يف وظيفته احلالية الدكتوراه،حلصول على درجة أكادميية من كتابة رسائل ا -

 تيح للباحث إمكانية النجاح يف عمل وثيقة علمية مكتوبة ومبتكرة من قبله، من أجل نيل الدرجة العلمية والشهادة العليا من قبل اجلامعة -
للباحث إمكانية التميز واإلبداع يف عرض الوثيقة العلمية اخلاصة به اليت  الدكتوراه وحتقق رسائل ا .يئة العلمية اليت ينتمي اليها الباحثأو اهل

 .تشمل وجهات النظر اليت يريد طرحها والنمط الفكري الذي يتبناه ويريد أن ينشره ويقنع الناس به عن طريق دالئل وأفكار واضحة

لكاتبيها بناء شبكة من املعارف واملختصني يف اجملال الذي يكتبه الباحث، ويتضمن ذلك اهليئة العلمية املختصة  دكتوراهئل التتيح رسا -
ح واملتبحرة يف اجملال الذي يكتبه الباحث بتناول الرسالة العلمية وتقييمها وذلك هبدف منحه اإلجازة العلمية للرسالة والدرجة اليت يطم

 .إليها

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -كر إبجياز أي خطط اذ  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 (3-2)حمكم  لنسيجتصميم األزايء واوالدورايت العلمية يف جمال   االستعانة أبحدث املراجع -
 (3-2)حمكم  تصميم األزايء والنسيجابالجتاهات العلمية البحثية اجلديدة يف حتديث حمتوى املقرر وتدعيمه  -
 األجنبية املناظرة يف التخصص.تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا واجلامعات  -
 التدريس ابستخدام التعلم التعاوين. -
 الباتوقع الشخصي  للتفاعل والتواصل مع الطاستخدام امل -
 الذكية للشرح لتوصيل املعلومة.استخدام السبورة   -
 التفكري املتشعب إلنتاج املكمل. استخدام نظرايت التفكري )جيلفورد ( والنظرايت العلمية لتدريب الطالبة على  -
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 و العمل يف إطار جمموعاتإكساب الطالبة مهارة االعتماد على النفس والقدرة على التعلم الذايت  -
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.
 وصف عام للمقرر:

 وحدة دراسية اسبوعيا02مبعدل  سنوات 3فصول دراسية أو  0علي  الدكتوراهيتم توزيع خطة الدراسة ملوضوع ا 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 : والثاين الفصل الدراسي األول
 االطالع علي اخلطة البحثية للقسم لتوجيه الرسالة يف احد نقاطها البحثية

31 
301 
 

 اجلانب النظري املتمثل يف: جتميع
 موضوع البحث.عليها عن ثقة متعارف عرض ما هو متاح من مصادر مو 

 للدراسات السابقة يف هذا اجملال.البحث عن مصادر موثقة 
التمهيد لوجهة نظر الباحث يف تناوله للموضوع و عرض التوجهات الفكرية له، وما يريد إثباته من 

 .خالل تناوله هلذا املوضوع

 :الفصل الدراسي الثالث والرابع
 31 ث.عرض افرتاضات و دالالت الباح

 
301 

 حتديد متغريات البحث ووضع خطة الدراسة التطبيقية
 إجراء التجارب العملية احملددة ابخلطة

 :الفصل الدراسي اخلامس
 حتليل النتائج احصائيا

05 011 
 ومناقشتها .عرض االستنتاجات النهائية للباحث 
 .أخرى ذات صلة ابملوضوع عرض املقرتحات و التوصيات وإلقاء الضوء على مسارات حبثية 

 :الدراسي السادسالفصل 
 كتابة الرسالة وجتهيزها للطباعة

05 011 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 11*  3 ساعات التدريس الفعلية
 ساعة 271

  1*11 
 ساعة 101

 ساعة 0111 

 02  1   3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 ساعات اسبوعيا 02

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها.4
 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -52
 م املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلاثنياً  -53
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر اثلثاً  -54

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن  
 يف كل جمال من جماالت التعلم. كل مقرر خمرجات تعلم

 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
ابالطار النظري ملوضوع البحث الذي مت  تتعرف 0-0

 اختياره
جتميع تقييم مهارات الطالبة يف  مناثشات وجتميع مادة علمية

 وفهرسة الدراسات النظرية

علي الدراسات السابقة يف املوضوع حمل  تتعرف 0-2
 الدراسة

 التعلم الذايت

 املناقشة واحلوار

تقييم قدرة الطالبة علي جتميع 
الدراسات السابقة املرتبطة 

 فعليا مبوضوع البحث 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 التوضيحية  العروض علي طرق تنفيذ االفكار  تتعرفا 0-3

 احملاضرات

 التعلم الذايت

تقييم مهارات الطالبة يف عرض 
 موضوع معني.

 املهارات املعرفية 2
تطبق املعرفة النظرية والعملية بشكل مستمر يف  2-0

التعامل مع جمموعة متنوعة من السياقات اجلديدة 
 وغري املتوقعة العلمية أو املهنية أو كليهما معاً، 

 ةالعروض التوضيحي

 املناقشة واحلوار

تقييم مهارة الطالب يف حتليل 
 املشكلة ووضع حلول هلا

تقدمي استجاابت أصيلة ومبتكرة للمشكالت  2-2
والقضااي. وإمكانية إصدار أحكاماً  مقنعة و مبنية 

على اطالع يف املواقف اليت ال تتوفر فيها معلومات  
 كاملة أو متـّسقة.

 العروض التوضيحية

 واراملناقشة واحل

 التجارب العملية  

 

تقييم مهارة الطالب يف حتليل 
 املشكلة ووضع حلول هلا

 العروض التوضيحية. القدرة على التحليل. 2-5
 

تقييم مهارات الطالبة يف عرض 
 موضوع معني.

تقييم اإلبداع يف الواجبات  التعلم التعاوين.  اكتساب مهارات التفكري الناقد. 2-0
 الفردية.

   لتفكري االبتكاري. ا تنمي 2-7

   تطبيق املعرفة يف مواقف جديدة. 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
تبادل تفهم الطالبة أمهيه العمل التعاوين من خالل   3-0

 اخلربات مع اقراهنا الذين يدرسون يف الدراسات العليا
 )التعلم التعاوين(. 

 

 املالحظة املباشرة، 

 ات.واجبلامتام ا
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

تتقن الطالبة أسلوب احلوار من خالل املشاركة   3-2
 الصفية.

 احلوار واملناقشة.

 

 املالحظة املباشرة، 

 املتابعة الدورية

القدرة على التعلم الذايت وحتمل املسئولية تنمي  3-3
 وإدارة اجللسات العلمية.

 الواجبات املنزلية.

 

 املالحظة املباشرة، 

 املتابعة الدورية

اثناء الساعات  املشرفالطالبات ملقابلة  عيتس 3-4
، وإرسال الرسائل اإللكرتونية االرشادية االسبةعية 

 إىل بريدها لالستفسار وطلب املساعدة.

 حضور الورش والندوات. 

 

 املتابعة الدورية

تسلم الواجبات والتكليفات يف املوعد احملدد بدون  3-5
 أتخري.

 استخدام الشبكة العنكبوتية.

 ة مكتبة الكلية.زاير 

 املتابعة الدورية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 االختبارات العملية. استخدام التعليم االلكرتوين. مهارات االتصال الشفهي والكتايب.     تكتسب  4-0
 رين.التما استخدام املعامل. التقنية احلديثة يف البحث العلمي. تستخدم 4-2
 التطبيقات والتمارين العملية. األساليب اإلحصائية يف حتليل املعلومات. تستخدم 4-3

 
العرض واملناقشة من خالل 

 فرق عمل.

 الدخول واستخدام شبكات املعلومات.   تستطيع  4-4
 

 البحوث التطبيقية.
 

تقييم أسلوب الطالبات يف 
 توثيق املعلومات.

ل استخدام التقنية مع اآلخرين من خالتتواص  4-5
 احلديثة.

استخدام الربيد االلكرتوين إلرسال الواجبات 
 املطلوبة.

 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-0    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:. 5
هي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شف م

 مالحظة......اخل(
 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

  الثاينهناية الفصل الدراسي  تقييم جتميع احلانب النظري 0

  لرابعهناية الفصل الدراسي ا تقييم تنفيذ التطبيقات العملية 2

  اخلامسهناية الفصل الدراسي  تقييم حتليل النتائج ومناقشتها 3

  هناية الفصل الدراسي السادس كتابة الرسالة طبقا خلطوات كتابة البحث العلمي السليم  تقييم 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.
          :توصيٌف موجٌز لكيفية تقدمي اإلرشاد األكادميي وآليات دعم الطالب إلكمال املشروع (هـ
وذلك منذ بداية  طالب لكل مرشد  01يث يكون هناك مرشد لكل طالبة وحبد أقصى توزيع مجيع الطالبات على املرشدات األكادمييات حب -

 دخول الطالبة الربانمج وحىت خترجها .
خر ملساعدة الطلبة تعني وإعالن عن ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس حبيث يكون جزء منها خمصص لإلرشاد األكادميي واجلزء اآل  -

 علميا.
 تح لساعات متتد للساعة السابعة مساء حىت تسنح الفرصة للطالب من متابعة كل جديد ابملكتبة توجيه املكتبة أبن تف -
 توافر املعلومات الكاملة عن القسم وأعضائه وطرق االتصال هبم.  -

 
 مصادر التعّلمه. 

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0
 مجيع الكتب اليت ختدم موضوع البحث

 ة األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعي2 

 مجيع اجملالت املتخصصة يف جمال النسيج واملالبس
International Journal of Clothing Science and Technology, The Emerald Publisher, 
http://www.emeraldinsight.com/research 
 
Textile Research Journal, Sage Publisher  

 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

http://www.emeraldinsight.com/research
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 الشبكة العنكبوتية. •
 https://www.google.com.sa  محرك البحث

 احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج  .1

 برامج احلاسوب اليت ختدم موضوع البحث

 املرافق املطلوبةو.
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 ملتاحة، وغريها(:الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل ا
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.0

 قاعة ملفابلة الدارسني

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:. 2
 (.Data Show)جهاز 

 كمبيوتر حممول.
 برجميات جاهزة  تعليمية.

 .نتاتصال ابالنرت 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3

 حيتاج املعمل إىل جتهيزات حاسب آيل حىت ميكن استخدام برامج الرسم والتصميم للمنسوجات اجلاهزة.

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز.
 على التغذية الراجعة من الطالب صخصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول 

 .االستبياانت، واملقابالت 
 .تفاعل الطالب أثناء احملاضرة 
 .التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالبات يف هناية الفصل الدراسي املعد على موقع اجلامعة 
 لتفعيل عملية التدريس سؤال الطالبات عن ما يرغبون يف إدخاهلا للمقرر أو طريقة التدريس. 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 التقارير الفصلية اليت تقدم من قبل هيئة االشراف عن حالة تقدم الدارس يف إجناز الرسالة 

 إجراءات تطوير التدريس:
  .اإلطالع على اجلديد يف جمال تكنولوجيا النسيج 

https://www.google.com.sa/
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 ى املشاركة واملناقشة.تشجيع الطالب عل 
 .توجيه الطالب إىل البحث الذايت عن املعلومة 
 .تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس 
 .إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية 
 .تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريس 

ايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من مع
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

  ذةقسم لألعمال املنفليف معرض وحتكيم عدد من األساتذة ابعرض أعمال الطالبة 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
  تطوير اخلطة البحثية للقسم سنواي لتتماشي املوضوعات البحثية مع التطورات احلديثة والسريعة يف جمال التخصصات الدقيقة األربعة

 النسيج( –البس والتطريز اتريخ امل –تصميم وتنفيذ ابتروانت  –)تصميم األزايء 
 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:
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