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 تصنيع املالبس 

 النسيج 
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 تصميم أزايء -أ
 تصنيع املالبس -ب
 اتريخ املالبس والتطريز -ت
 النسيج -ث

 
  

  اخلطة الدراسية: 2/ 0/ 4
 املتطلبات العامة للربانمج:

وحدة دراسية  36جيب أن تكمل الطالبة ما ال يقل عن  (3-2تصميم األزايء والنسيج )حمكم للحصول علي درجة املاجستري يف 
 معتمدة مبا فيها الرسالة وتكون موزعة علي النحو التايل:

 تمدة للمقررات اإلجبارية العامة( وحدة مع1)
 ( وحدة معتمدة للمقررات اإلجبارية التخصصية04)
 ( وحدة معتمدة للمقررات االختيارية4)
 املاجستري( وحدة معتمدة لرسالة 1)

 
 أوال: املقررات اإلجبارية العامة جلميع املسارات

 ت احملتسبةالساعا املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 نظري( -عملي -)معتمدة 

 املستوى األول
قراءات وحبوث يف جمال  26106010-2قراء  

 ساعة معتمدة 2 - إجباري عام التخصص
 نظري( 2) 

 ساعة معتمدة 2 - إجباري عام مناهج البحث العلمي 26106012-2هج  من
 نظري( 2) 

 لثايناملستوى ا
 ساعة معتمدة  2 26106010-2قراء    إجباري عام حلقة حبث 26106210-2  حلق

 نظري( 2)

 - إجباري عام اإلحصاء التطبيقي 26106212-3 إحص
 ساعة معتمدة  3

 نظري( 3)
 
 

 اثنيا املقررات اإلجبارية التخصصية

 الساعات احملتسبة املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 نظري( -عملي -)معتمدة 
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 تصميم األزايءختصص  -4

 املستوى األول
 - إجباري ختصص  تصميم أزايء تعبريية 26106013-4   0تصميم 

 ساعة معتمدة  4
 (نظري2  –عملي  2) 

 26106014-4   2تصميم 
دراســــــــــــــــات يف املتــــــــــــــــاحف 

 والتذكارات السياحية
 - إجباري ختصص 

 ساعة معتمدة 4
 (نظري0 –عملي  3) 

 ثايناملستوى ال
 26106213-3    3تصميم 

 للخامات التصميم السطحي
 (3و0حمكم ) 

 - إجباري ختصص
 ساعة معتمدة 3

 نظري(0 –عملي  2)  

 26106214-3   4تصميم 
 تصميم االزايء الرتاثية العاملية

 - إجباري ختصص 
 ساعة معتمدة 3

 (نظري0 –عملي  2)  

 صنيع املالبستختصص  -2

 املستوى األول

 26106015-4    0 تصنيع
لتكنولوجيا طرق التطبيقية ال

 النماذج
 - إجباري ختصص

 ساعة معتمدة  4
 نظري(0 –عملي  3) 

 - إجباري ختصص  تسويق املالبس 26106016-2     2 تصنيع
 ساعة معتمدة  2

 نظري( 2)

 26106017-2    3 تصنيع
التطورات احلديثة يف صناعة 

 املنسوجات
 - إجباري ختصص

 ساعة معتمدة 2
 نظري( 2) 

 ثايناملستوى ال

 26106215-4   4 تصنيع
النماذج على تصميم 

 املانيكان 
 - إجباري ختصص

 ساعة معتمدة  4
 نظري( 0 –عملي  3)

 - إجباري ختصص ادارة مشروعات املالبس 26106216-2   5 تصنيع
 ساعة معتمدة 2

 نظري( 2) 

 اتريخ املالبس والتطريزختصص  -3

 املستوى األول
 - إجباري ختصص احلبك اليدوي وااليل 26106011-4   0نطريز 

 ساعة معتمدة  4
 نظري( 0 –عملي  3)

 26106011-4   2نطريز 
تطبيقات احلاسب اآليل 

 للتصميمات املطرزة
 - إجباري ختصص

 ساعة معتمدة 4
 نظري( 0 –عملي  3) 

 ثايناملستوى ال

 - صإجباري ختص اساليب مبتكرة يف التطريز 26106217-3   3تطريز 
 ساعة معتمدة 3

 نظري( 0 –عملي  2) 

 - إجباري ختصص االزايء الرتاثية للدول العربية 26106211-3   4تطريز 
 ساعة معتمدة  3

 نظري( 0 –عملي  2)
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 ختصص النسيج -4

 املستوى األول

 26106001-4   0نسيج 
دراسات يف األلياف 

 والنسيج
 - إجباري ختصص

 ساعة معتمدة 4
 نظري( 2 –عملي  2)  

 -  إجباري ختصص تصميم وتنفيذ األقمشة 26106000-4   2نسيج 
 ساعة معتمدة  4

 نظري( 2 –عملي  2) 

 املستوى الثاين

 - إجباري ختصص تراكيب نسجية متطورة 26106211-3   3نسيج 
 ساعة معتمدة  3

 نظري(0 –عملي  2) 

 26106201-3   4نسيج 
فحص و حتليل 

 املنسوجات
 26106001-4   0نسيج  صإجباري ختص

 ساعة معتمدة  3
 نظري(0 –عملي  2) 

 يف كل مستوي دراسيمقرر  0(  ات دراسيةوحد 4) مقرر 2اثلثا: املقررات االختيارية: يتم اختيار 

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

 املستوى األول
 

النظرايت الرتبوية والفنية  26106002-2   5تصميم 
 وتطبيقاهتا يف تصميم األزايء

 ساعة معتمدة 2 - اختياري
 نظري( 2) 

 - اختياري ادارة اجلودة الشاملة  26106003-2   6 تصنيع
 ساعة معتمدة 2

 نظري( 2) 

 ةساعة معتمد 2 - اختياري الطباعة بصبغات صديقة للبيئة  26106004-2   5تطريز 
 نظري( 2) 

 ساعة معتمدة  2 - اختياري تطور كسوة الكعبة املشرفة 26106005-2   5نسيج 
 نظري( 2)

 املستوى الثاين

 - اختياري تصميم مكمالت األزايء 26106200-2  6تصميم 
 ساعة معتمدة 2

-0حمكم )  عملي( 2) 
2-3) 

 عتمدةساعة م 2 - اختياري التعبئة والتغليف 26106202-2   7 تصنيع
 نظري( 2) 

 ساعة معتمدة  2 - اختياري فن اخليامية 26106203-2   5تطريز 
 نظري( 2)

 26106204-2   6نسيج 
تكنولوجيا صناعة املفروشات 

 - اختياري األرضية
 ساعة معتمدة 2

 نظري( 2) 
 رابعا: الرسالة    

مقررات اخلطة مجيع  إجباري الرسالـــــــة 26106310-1   رسال املستوي الثالث
 1 –الدراسية )عامة 
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  :الدراسية توصيف املقررات 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 ت وبحوث في مجال التخصصقراءا اسم المقرر:

 21621262-2قراء   رمز المقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 تصميم االزايء  –التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (26106010-2قراء  قراءات وحبوث يف جمال التخصص )راسي ورمزه: . اسم املقرر الد1 .1
 نظري( 2) ساعة معتمدة  2 . عدد الساعات املعتمدة:2 .2
 (3-2تصميم األزايء والنسيج )حمكم برانمج . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

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

 املستوي 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  ن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يك7 .7

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

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
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 تعليقات:

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  تستطيع الطالبة قراءة مقاالت متنوعه يف جمال التخصص ابللغة االجنليزية من مصادر متعددة و ترمجتها و مناقشتها و استخراج
 (3-2)حمكم  تصميم األزايء والنسيجاملصطلحات العلمية اخلاصة مبجال 

 بة مبصطلحات اللغة اإلجنليزية يف جمال التخصص.تلم الطال 
 . تتقن استخدام املراجع األجنبية ابملكتبة والتعامل مع شبكة املعلومات واالنرتنت 
  تتقن اختيار وانتقاء املراجع العلمية يف جمال التخصص وتتعرف على كيفية تلخيص موضوعاهتا وصياغتها وتقدميها يف حلقة املناقشة

 )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(.  
 ال.يتم حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بناء على التطورات احلديثة يف اجمل 
  .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. 

 تخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املسوصف املقرر الدراسي  .ج
إكساب الطالبات القدرة علي قراءة وفهم وحتليل األحباث واملقاالت املتخصصة ابللغة اإلجنليزية وإملامها  وصف عام للمقرر:

  مبصطلحات ختصص تصميم األزايء والنسيج
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس  ععدد األسابي قائمة املوضوعات

 2 0  .التعريف ابملقرر وأهدافه والتعريف ابملتطلبات .0

دراسة بعض املصطلحات العلمية اخلاصة مبجال املالبس والنسيج عامة والتخصص الدقيق  .2
 خاصة

2 4 

 6 3 قراءة وترمجة بعض موضوعات املراجع ابللغة اإلجنليزية يف جماالت التخصص .3

 4 2 املواقع املتخصصة على شبكة االنرتنت كيفية البحث عن املوضوعات يف .4

التعرف على احدث الكتب واجملالت والدورايت العلمية املتخصصة يف العامل وما تتضمنه من  .5
 اجلديد يف جمال التخصص.

3 6 
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اختيار موضوعات يف جمال التخصص الدقيق وترمجتها وتلخيصها وعرضها يف حلقة مناقشة  .6
 )سيمنار(.

4 1 

 

   اعات املقرر وتوزيعها: إمجايل عدد س .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 االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 

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

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

 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

تصميم األزايء تتعرف على املصطلحات األساسية اهلامة يف •  0-0
 (3-2)حمكم  والنسيج

 

  احملاضرة )ابستخدام برانمج
 العروض الباوربوينت(

 استخدام املكتبة 
 استخدام االنرتنت 

 احلوار و املناقشة

اختبارات دورية يف 
 املصطلحات

صوص خمتلفة ذات العالقة مفردات ون (3-2-0)حمكم عرف على تت•  0-2
 ابلتخصص.

 املهارات املعرفية 2
2-0  النصوص بطريقة مفهومة. (3-2-0)حمكم  ترتجم   احملاضرة )ابستخدام

برانمج العروض 
 

2-2  األحباث بطريقة صحيحة   (3-2-0)حمكم  تلخص 

7 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
2-3  ربطها ابملراجع املوضوعات البحثية و   (3-2-0)حمكم   تصيغ

 ذات الصلة.
 الباوربوينت(

 استخدام املكتبة 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

على االشنراك يف املناقشات اجلماعية و النقد  (3-2-0)حمكم  تقدر  3-0
 املوضوعي ملا يقدم . 

 التعلم التعاوين
 مناقشة مجاعية.

 استخدام املكتبة و االنرتنت

 االختبارات الشفهية
 املالحظة املباشرة

مهارات القيادة من خالل القاء املادة العلمية و  (3-2-0)حمكم تتقن  3-2
 ادارة املناقشة مع استاذة املادة والزميالت

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-0   و التكليفات والواجبات  التكليفات والواجبات تبحث يف قواعد البياانت على احباث جديدة

 التقارير الكتابية 
تقومي أداء الطالبات من 
 خالل االلقاء والعرض

 .القدرة على استخدام شبكة اإلنرتنت واألدوات املساعدة هلا 4-2

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

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
 نسبته من التقييم النهائي

 %41  مواظبة( -مشاركات –تكاليف  –واجبات  –اعمال سنة )متارين  1

 %61  ابللغة االجنليزية( 2ابللغة العربية و3االحباث النهائية املقدمة ) 2

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

  ساعات مكتبيه 4يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 مصادر التعّلم .ه
 ج الكتب املقررة املطلوبة:. أدر 1

 .جمالت علمية حمكمة عربية وأجنبية
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 .االقتصاد املنزيل 
 دراسات وحبوث. –العلمية علوم وفنون  اجمللة 
  جامعة املنصورة. –كلية الرتبية النوعية   –جملة حبوث الرتبية النوعية 

 Textile Research Journal 
 Journal of the Textile Institute 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 google)الويب سايت ) -

 قاعدة دار املنظومة . -

 موقع مكتبة امللك عبدهللا جبامعة أم القرى . -

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

 املرافق املطلوبة .و
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(:
 عات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قا .1
 طالبات 01قاعة دراسية جمهز تسع ل •

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

- data show 
 ن هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كا .3

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

 ي.استمارات تقومي أعضاء هيئة التدريس واملطبقة من قبل إدارة اجلودة واالعتماد األكادمي -
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 .مقابلة عينة من الطالبات املسجلني يف املقرر ألخذ أرائهم -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش

  تقييم الزميالت املشاركات يف تقدمي نفس املقرر 
 ) املراجعة الدورية الداخلية للمقرر )جلنة التطوير االكادميي 
 التقومي الذايت للربانمج 

 راءات تطوير التدريس:إج .ص
 توفري الصيانة الدورية لألجهزة واملعدات –توفري أجهزه حاسب حديثة  •
 األخذ بتوصيات نتائج املراجعة الداخلية واخلارجية خصوصاً للمقرر.    •
 األخذ بتوجيهات )جلنة التطوير األكادميي ( حول تدريس املقرر •
 تدريس بناء على املالحظة املباشرةاألخذ بتوجيهات إدارة القسم حول أداء عضو هيئة ال •

  
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .ض

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط
 مقارنة املقرر مبقررات اخرى مماثلة تقدم يف أقسام مشاهبة •
 يف اجملال. حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة •
 النتائج األحصائية لتقومي الطالبات للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطويراملقرر •

 

 .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
 

 

 

 مناهج البحث العلمياسم المقرر: 

 21621262-2منهج  رمز المقرر: 
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 موذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى . إسم املؤسسة التعليمية: هـ 0441/ 0/ 01  اتريخ التوصيف:

 تصميم األزايء -التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 
 (26106012-2منهج  ) مناهج البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 نظري( 2)اعة معتمدة س  2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

 (3-2ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .11
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوي األولسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدرا4 .11
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5 .12
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .13
 كلية التصاميم. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .14

 بق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينط8

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
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 تعليقات:

 األهدافب. 
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 حث العلميالتعرف على أمهية الب 
  .حتديد املقصود ابلطريقة العلمية أو املنهج العلمي يف البحث وخطواهتا 
  .ًاختيار املشكالت البحثية مبجاالت املالبس والنسيج املختلفة وحتديدها حتديداً دقيقا 
 .تصنيف متغريات البحث املختلفة املرتبطة ابملشكلة البحثية 
 .صياغة الفروض البحثية صياغة علمية دقيقة  
  .اختيار عينات البحوث اختيارا دقيقاً مالئما ملشكلة البحث ابالستعانة ابألساليب املتبعة يف اختيار عينة البحث 
  .تصميم أدوات البحث املختلفة يف مجع البياانت يف ضوء القواعد املّتبعة 
  .التعرف على مصادر احلصول على املعلومات والبياانت الالزمة ملشكلة البحث 
  على كيفية االستعانة ابملتخصصني يف إجراء األساليب اإلحصائية الالزمة ملشكلة البحث. التعرف 
  .القدرة على وصف وحتليل وتفسري نتائج البياانت اإلحصائية 
  .كتابة خطة حبث مشتملة مكوانهتا املختلفة مع مراعاة االعتبارات والقواعد العلمية املتبعة 
  ات واملراحل املختلفة املتبعة يف دراسة إحدى املشكالت يف جمال املالبس والنسيج .كتابة تقرير موجز لبحث يصف اخلطو 

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

 
تتضمن اخلطط املستقبلية لتطوير املقرر التحديث املستمر يف ضوء ما يستجد من إضافات يف جمال البحث العلمي، وأولوايت املوضوعات 

 يف جمال التخصص اليت حتتاج إىل دراسة، مع االستخدام املتزايد للمراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات وشبكة االنرتنت.

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

إكساب الطالبة املعارف واملفاهيم األساسية لطرق ومناهج البحث العلمي وكيفية استخدام هذه الطرق يف :  وصف عام للمقرر
 جمال التخصص إجراء وكتابة األحباث العلمية يف

 

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

 املدخل إىل أصول البحث العلمي:

 تعريف البحث العلمي       -

3 6 
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 أمهية البحث العلمي يف جمال الطفولة       -
 املنهجية العلمية والتفكري العلمي       -

 مي:خطوات البحث العل
 املشكلة يف البحث العلمي:       -

 مصادر احلصول على املشكلة 
 اختيار املشكلة وتقوميها 

 فرض الفروض       -
طرق وأساليب البحث عن مصادر املعلومات ذات الصلة مبوضوع البحث يف مراكز املعلومات    -

 املكتبية واإلليكرتونية
 تدوين املعلومات والبياانتمراعاة األمانة العلمية وخطوات التوثيق يف    -
 حتديد وتصنيف متغريات البحث       -

4 1 

 مناهج البحث:
 التارخيي       -
 الوصفي       -
 التجرييب       -

2 4 

 4 2 أنواع العينات وطرق اختيارها

 أدوات مجع البياانت:
 االستبيان       -
 املقابلة       -
 املالحظة       -
 االختبار       -

3 6 

 2 0 راجعة عامة وتسليم األعمالم
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 31     05 ساعات التدريس الفعلية

)حممكم    2 الساعات املعتمدة
2-3) 

-2)حمكم    2    
3) 
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 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايففردي )التعلم ال -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

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

اسرتاتيجيات التدريس  للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 0
 احملاضرة• ماهية البحث العلمي  (  3و2و0 احملكمني راي) التعرف على 0-0

 العصف الذهين•
 املناقشات•

 االختبارات•
 الواجبات املنزلية•
 املشاركة اثناء احملاضرة•

 طرق البحث العلمي ( 3و2و0 احملكمني راي)  تعدد 0-2
 مناهج البحث العلمي ( 3و2و0 احملكمني راي) تذكر  0-3
 أنواع العينات وطرق اختيارها(  3و2و0 احملكمني راي) تعدد  0-4
 أدوات مجع البياانت(  3و2و0) راي احملكمني حتدد  0-5
 حتليل البياانتأساليب (  3و2و0) راي احملكمني  تتعرف على 0-6
 تقرير البحث، وتوثيقه، وإخراجه (  3و2و0) راي احملكمني تكتب  0-7

 املهارات املعرفية 2
بعض أدوات البحث من استبياانت،   ( 3و2و0 احملكمني راي) تصمم  2-0

وبطاقات مالحظة، والتدريب على تطبيق أدوات جاهزة ورصد وحتليل 
 نتائجها.

 مشاريع حبثية.• 
 

تقارير موجزة لدراسات تتناول جماالت  (  3و2و0) راي احملكمني تكتب  2-2
 التخصص يف املالبس والنسيج

 • العصف الذهين  
 حل املشكالت 
 
 

اختبارات أدائية تطبيقية )تقدم •
فيه الطالبة منوذجا خلطوة من 

خطوات البحث العلمي 
مرتبطاً مبجال الطفولة ) 

اختيارمشكلة، اختيارعنوان 
حتديد عينة البحث، البحث، 

 حتديد إجراءات البحث.. اخل(

تكتب الطالبة خطة حبث تشتمل على مكوانهتا املختلفة تتوفر فيها الشروط  2-3
العلمية مرتبطة مبجال املالبس والنسيج ) اختيار مشكلة، اختيار عنوان 

البحث، صياغة تساؤالت البحث. صياغة فروض البحث.  حتديد أهداف 
الدراسات السابقة . اختيار عينة ممثلة. حتديد منهج البحث وأمهية البحث. 

املناسب.  اختيار أدوات البحث . اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب 
 لتساؤالت وفروض البحث. حتديد إجراءات البحث

7 
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم 

 للمقرر
 طرق التقومي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 للنقاش القضااي املطروحة (  3و2و0تناقش ) راي احملكمني  3-0

 التعلم التعاوين. •

 

املتابعة دخل الفصل أثنـاء عمـل •
 تقبل لألفكار اجلديدة يف جمال البحث العلمي. 2-3 اجملموعات الصغرية

حتمل مسؤولية التطوير الذايت ابالطالع على املستجدات احلديثة يف جمال  3-3
 األحباث العلمية.

للتطــور والتقــدم يف جمــال التعلــيم  يمالســلاعتبــار البحــث العلمــي هــو الطريــق  3-4
 والتعلم.

 تقبل الرأي اآلخر، وحتمل مسؤولية رأيها 3-5

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-0  التعلم التعاوين.  متيز بني احلقائق واآلراء عند مجع املعلومات اخلاصة مبوضوع البحث 

  املناقشات اجلماعية.•

 تقدمي عروض.•

  اختبــــــــــار يتضــــــــــمن أســــــــــئلة
ـــة الســـتة  للمســـتوايت املعرفي

 حسب تصنيف بلوم.
 .املالحظة املنظمة 
  ــــــــــــــة يف ــــــــــــــاس أداء الطالب قي

األعمال اجلماعيـة والفرديـة) 
حتليـــــــــــــــل حالـــــــــــــــة، نقـــــــــــــــد 

 حبث،مناقشة مشكلة

4-2  متيز بني األسباب والنتائج املرتتبة عليها عند حتليل البياانت 
4-3  قات بني العناصر اجلزئية ملشكلة البحثتكشف العال 
4-4   متيـــز بـــني الدراســـات الســـابقة ذات الصـــلة املباشـــرة مبوضـــوع ومتغـــريات

 البحث
4-5  تستخدم التسلسل املنطقي يف عرض أفكارها 
4-6  تتعامل مع زميالهتا على أساس الفريق الواحد 
4-7  تستعمل الرسوم البيانية يف عرض األفكار 

 ملهارات النفسية احلركية )إن وجدت(ا 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 النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

0 
سجل إجناز ) بورتفوليو( تعرض فيه مبوضوعية التقدم الذي حدث يف خيصص لكل طالبة 

جمال اكتساهبا ملفاهيم البحث العلمي وخطواته. وإجنازاهتا الفردية األسبوعية موثقة 
بنماذج ألعماهلا) مثل: عمل حبثي تقوم به الطالبة مثل: كتابة خطة حبثية، تصميم بعض 

 – الرابع – االسبوع الثاين
 - الثامن  - السادس
 - الثاين عشر -العاشر 

51% 
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استاذة املقرر حول   الحظات اليت قدمتهاأدوات البحث، تقرير عن دراسة...اخل(،وامل
تلك األعمال . ويتم تقومي الطالبة يف ضوء هذا السجل ابستخدام أسلوب التقومي الذايت 

 من قبل الطالبة، ابلتعاون مع استاذة املقرر

 الرابع عشر

 %21 االسبوع التاسع ي ) تشخيصي(اختبار فصل 2

 %31 االسبوع اخلامس عشر 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 

 يئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء ه
 . حتديد الساعات املكتبية للتواصل مع الطالبات بصورة مباشرة  

 التواصل مع الطالبات عرب موقع اجلامعة اإللكرتوين 

 
 مصادر التعّلمه. 

 )  3,2,1حمكم )                 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0

 القاهرة  -,دار الفكر العريب البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه :(2116) كايد عبد احلق-عدس عبد الرمحن-ذوقان عبيدات -1
االردن ,  –دار الشروق للنشر والتوزيع , عمان  أساليب البحث العلمي والتحليل االحصائي , :(2117)  البلداوي , عبد احلميد عبد اجمليد – 2

 ( 3ط )
  واإلنسانية أساليب البحث العلمي يف العلوم اإلجتماعية  : (2117) هاين أبو جبارة-خالد أمني عبد هللا-حبي احلسنر -نعيم دمهش-فوزي غرايبه - 3

http://waqfeya.com/book.php?bid=11811     
 4 - عبدالرمحن سيد سليمان )2119( :  البحث العلمي خطوات ومهارات  , عامل الكتب – مصر ) مكتبة جرير( 

  5- سعود ضحيان الضحيان )2112( : ادوات مجع البياانت , مكتبة جرير , 

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

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

 

http://waqfeya.com/book.php?bid=11811
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 املرافق املطلوبة .و
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 تاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل امل
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .6

 ض.قاعة دراسية تتوفر فيها طاولة مستطيلة أو دائرية تتيح للطالبات اجللوس حوله التسهيل عملية املناقشة، جمهزة جبهاز كمبيوتر وجهاز عر •

 توفر مكتبة ثرية ابملراجع العلمية .•
 ر خدمة االنرتنت يف املكتبة مع قاعدة بياانتتوف•

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .7
 

 مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .8
 
 

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

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ع
 ريس الاليت يسهمن يف تدريس نفس املقرر ملناقشة نتائج املخرجات التعلمية.اجتماع دوري لعضوات هيئة التد

 إجراءات تطوير التدريس: .غ
 املراجعة الدورية للمستجدات احلديثة يف مصادر احلصول على املعلومات، وأساليب البحث العلمي، ونظام كتابة املراجع .• 

 (3-2)حمكم  النسيجتصميم األزايء و ما يستجد من موضوعات حبثية يف جمال •

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ق
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 يهدف املقرر إىل تطوير املعرفة واملهارات التالية: حتديث•

 مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر بشكل مستمر•

 االستعانة مبراكز األحباث يف اجلامعات املختلفة لالستفادة من إمكاانهتا وخرباهتا يف جمال البحث العلمي•
 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 حلقــــة بحثاسم المقرر:   

 21621262-2حلق  رمز المقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ه 0441/  0/  01  اتريخ التوصيف:

 صميم ازايءت   -التصاميم   :    القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 ) 26106210-2حلق  حلقة حبث ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .15
 نظري( 2) ساعة معتمدة 2      . عدد الساعات املعتمدة:2 .16
 (3-2نسيج )حمكم تصميم األزايء والبرانمج ماجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .17

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

 املستوي الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .18
 (26106010-2قراء  ) قراءات وحبوث يف جمال التخصص . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .19
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .21
 كلية الصاميم . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .21

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 :71 النسبة% 

 

   

  النسبة:  كرتوينالتعليم اإلل .ب
    

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

    

  النسبة:  املراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
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 تعليقات:

 األهدافب. 
 ف املقرر الرئيس؟ ما هد -1

التخصص ملساعدهتم على اختيار نقطة حبثية. كما يهدف على عرض ومناقشة قراءات وقضااي متنوعة يف جمال  الباتيهدف هذا املقرر إىل تدريب الط
على كتابة تقرير على حبث أو رسالة علمية، يتناول فيه عرض البحث أو الرسالة بنظرة تقوميية انقدة. ابإلضافة إىل تدريبه على كتابة  ةإىل تدريب الطالب

 .اخلطط البحثية يف جمال التخصص
)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(.  
مي ،وأولوايت املوضوعات يف جمال تتضمن اخلطط املستقبلية لتطوير املقرر التحديث املستمر يف ضوء ما يستجد من إضافات يف جمال البحث العل

 .التخصص اليت حتتاج إىل دراسة ، مع االستخدام املتزايد للمراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات وشبكة االنرتنت
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ج

يتناول املقرر عرض وحتليل وتقومي خطط مشاريع البحوث اليت سيعدها الطالب للتسجيل، مث املناقشة املستفيضة ملوضوعات هذه اخلطط  وصف عام للمقرر:
 علمياً ومنهجياً مع أعضاء هيئة التدريس ابلربانمج

 

 ملوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:. 0

 دريس ساعات الت عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 املدخل إىل أصول البحث العلمي:

 املنهجية العلمية والتفكري العلمي تعريف البحث العلمي
2 4 

طرق وأساليب البحث عن مصادر املعلومات ذات الصلة مبوضوع البحث يف مراكز املعلومات 
 املكتبية واإلليكرتونية

3 6 

 4 2 ت والبياانتمراعاة األمانة العلمية وخطوات التوثيق يف تدوين املعلوما
 4 2 حتديد وتصنيف متغريات البحث

 6 3 خطوات البحث عن انواع البحوث ذات الصلة ابلتخصص
 6 3 االطالع على االحباث االجنبية يف جمال التخصص وعرضها ومناقشتها

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: . 2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو
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 31 - - - - 05 ساعات التدريس الفعلية

-2)حمكم  2 الساعات املعتمدة
3) 

 (3-2)حمكم  2 - - - -

 

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

 

 اقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتس .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  -
 س اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدرياثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

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

 اضرةاحمل  ماهية حلقة البحث العلمي 0-0
 العصف الذهين 
 املناقشات 
 التعلم التعاوين 
 راي احملكمني  املشروعات (

 ( 3و2و0

 .مشاريع حبثية
لقاءات  أدائية تطبيقية 

)تقدم فيه الطالبة منوذجاً 
خلطوة من خطوات 

البحث العلمي مرتبطاً 
مبجال التخصص ) اختيار 
مشكلة ، اختيار عنوان 
لبحث ، حتديد عينة 

جراءات البحث ، حتديد إ
 البحث..اخل(

 طرق العرض يف حلقة البحث العلمي 0-2
 أنواع االحباث وطرق اختيارها 0-3
 أدوات مجع االحباث وإلقائها يف حلقة البحث 0-4
 أساليب  كتابة خطة حلقة البحث 0-5
 كيفية كتابة تقرير حلقة البحث،وتوثيقه،وإخراجه 0-6

 املهارات املعرفية 2
االلتزام ابملوضوعية يف -املناقشة )راي احملكمني  -لع الطالبة على عدة احباث عربية وأجنبية ومناقشتها اثناء حلقة تط 2-0

   7 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
مناقشة القضااي املطروحة  ( 3و2و0 البحث . 

 . للنقاش
تقبل ألفكار اجلديدة -

 يف جمال البحث العلمي

ملناسب تكتب الطالبة خطة حبث تشتمل على مكوانهتا اإلحصائي ا 2-2
 لتساؤالت وفروض البحث. حتديد إجراءات البحث

كتابة تقارير موجزة لدراسات تتناول جماالت التخصص يف املالبس  2-3
 والنسيج

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
حتمل مسؤولية التطوير الذايت ابإلطالع على املستجدات احلديثة يف  3-0

 .جمال األحباث العلمية
 احملكمني راي)  االقران تقيم

 ( 3و2و0
املتابعة دخل القاعة  
أثناء عمل جمموعات 

 العصف الذهين.
النقد البناء اثناء حلقة 

البحث والعمل على 
حتديد الصعاب وكيفية 

 راي)  التغلب عليها
 ( 3و2و0 احملكمني

البحث العلمي هو الطريق السليم  (  3و2و0) راي احملكمني تعترب  3-2
 .ور والتقدم يف جمال التعليم والتعلمللتط

 تقبل الرأي أآلخر وحتمل مسؤولية رأيها 3-3

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
متيز بني احلقائق واآلراء عند مجع املعلومات اخلاصة مبوضوع  4-0

 البحث

 

 ( 3و2و0 احملكمني راي)  اإللقاء

تتعامل مع  -
هتا على زميال

أساس الفريق 
 الواحد

تستعمل الرسوم  -
البيانية يف عرض 

 األفكار

 متيز بني األسباب والنتائج املرتتبة عليها عند حتليل البياانت 4-2
متيز بني الدراسات السابقة ذات الصلة املباشرة مبوضوع  4-3

 ومتغريات البحث
 تستخدم التسلسل املنطقي يف عرض أفكارها 4-4
 تتعامل مع زميالهتا على أساس الفريق الواحد 4-5
 تستعمل الرسوم البيانية يف عرض األفكار 4-6

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 راي)  بورتفوليوالتدريب على مجع الغنجازات يف ملف اإلجناز  5-0

 ( 3و2و0 احملكمني
 

 احملكمني راي) التعليم املتبادل 
 ( 3و2و0

اثناء اللقاء  املالحظة
 االحباث 

تعاون الطالبة مع زميالهتا 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 اثناء أداء املقرر

 
 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

 هائيالن

1 

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

رير مثل: عمل حبثي تقوم به الطالبة مثل: كتابة خطة حبثية، تصميم بعض أدوات البحث، تق
استاذة املقرر حول تلك األعمال . ويتم تقومي   عن دراسة...اخل(،واملالحظات اليت قدمتها

الطالبة يف ضوء هذا السجل ابستخدام أسلوب التقومي الذايت من قبل الطالبة، ابلتعاون مع 
 استاذة املقرر

الرابع  –االسبوع الثاين 
 –الثامن  –السادس  –

الثاين عشر   -العاشر 
 ع عشرالراب -

51% 

 %21 االسبوع التاسع القاء االحباث اليت قامت الطالبة ابلبحث عنها 2

 %31 االسبوع اخلامس عشر تقرير مفصل لألحباث التيتم مجعها  3

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعات مكتبيه 5

 مصادر التعّلمه. 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 هرة: مكتبة هنضة الشرق،.البحث العلمي: التصميم واملنهج واإلجراءات. الطبعة الثالثة، القا(:0117) حممد عبد الكرميـ  0
 البحث الرتبوي وكيف نفهمه. القاهرة: عامل الكتب،    (:117) حممد منري مرسيـ  2
 .مناهج البحث العلمي. القاهرة: دار النهضة العربية(: 0161) ـ عبد الرمحن بدوي 3

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 . لفالح. مقدمة يف البحث العلمي. الكويت: مكتبة ا (0112) عسكر وآخرونـ على  0
 .أسس البحث العلمي يف العلوم السلوكية. الطبعة الثالثة، بريوت: دار العلم للماليني (:0111) فاخر عاقلـ 2
 .تبة األجنلو املصريةمناهج البحث العلمي يف العلوم الرتبوية والنفسية. القاهرة: مك (:0111) جمدي عزيز إبراهيم -3
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 التواصل مع الطالبات عرب موقع اجلامعة اإللكرتوين

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

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

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

 ولة مستطيلة أو دائرية تتيح للطالبات اجللوس حوهلا لتسهيل عملية املناقشة ، جمهزة جبهاز كمبيوتر وجهاز قاعة دراسية تتوفر فيها طا
 .عرض

 توفر مكتبة ثرية ابملراجع العلمية . 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2

 انت للدورايت  واجملالت العلميةتوفر خدمة االنرتنت يف املكتبة مع قاعدة بيا
 مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3
 اليوجد

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

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

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

 ات تطوير التدريس:إجراء
 املراجعة الدورية للمستجدات احلديثة يف مصادر احلصول على املعلومات، وأساليب البحث العلمي، ونظام كتابة املراجع 
 (3-2تصميم األزايء والنسيج )حمكم جمال  ما يستجد من موضوعات حبثية يف 

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

ر عن دراسة...اخل( يشرتك أكثر من عضو هيئة تدريس يف مناقشة إجنازات الطالبات البحثية ): كتابة خطة حبثية، تصميم بعض أدوات البحث، تقري
 مما حيقق املوضوعية يف حتديد مستوى املهارات البحثية العلمية للطالبات

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
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 :حتديث يهدف املقرر إىل تطوير املعرفة واملهارات التالية 
  ل مستمرمصادر التعلم اخلاصة ابملقرر بشك 
 االستعانة مبراكز األحباث يف اجلامعات املختلفة لالستفادة من إمكاانهتا وخرباهتا يف جمال البحث العلمي 

 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 ه 0441/  0/  21 : التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اإلحصاء التطبيقياسم المقرر:   

 21621262-3إحص رمز المقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

                            ام القرىجامعة :  إسم املؤسسة التعليمية: ه 0441/  0/  01  اتريخ التوصيف:

 تصميم االزايء  -التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 
 (26106212-3إحص حصاء التطبيقي )اإل. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .22
 (عملي 2ساعة نظري +  ساعات معتمدة ) 3 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .23
 (3-2تصميم األزايء والنسيج )حمكم برانمج ماجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .24

 عداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالا من إ

 املستوي الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .25
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .26
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .27
 كلية التصاميمملقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف ا7 .28

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

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  ذكرأخرى ت .ه
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 تعليقات:

 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 معرفة املفاهيم األساسية املرتبطة بعلم اإلحصاء وعالقته ابلعلوم االجتماعية واإلنسانية األخرىووظائفه وجماالت تطبيقه.أ. 

 دراسة.  ب. تدريب الطالب على استخدام البياانت املتاحة يف وصف الظاهرة أو الظواهر حمل ال

 ج. تدريب الطالب على كيفية تطبيق الطرق اإلحصائية يف جمال ختصصه.

 د. متكني الطالب من إجراء التحليالت اإلحصائية على احلاسب اآليل.معرفة التحدايت اليت يواجهها التخصص )أكادميياً وميدانياً(ً .

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، الدراسي. املقرر لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2أ. 

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .يتم حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بناء على التطورات احلديثة يف اجملال 

 تقنيات اجلديدة. مواكبة التطور املتسارع يف اجملال من خالل استخدام ال 

 -.حتديث مصادر التعلم ابلنسبة للمقرر بشكل منتظم 

 مقارنة مفرداته مبا يتم تقدميه يف أقسام أخرى حملية وأقليمية وعاملية 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج. 
  ء وكيفية تطبيقها واستخدامها يف حتليل نتائج األحباث العلميةبطة بعلم اإلحصامعرفة املفاهيم األساسية املرت للمقرر:وصف عام 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 2 ع البياانت. مقدمة: التعرف بعلم اإلحصاء وظائفه، أنواع البياانت، طرق وأساليب مج

طــرق عــرض البيــاانت:عرض البيــاانت الوصــفية جــدوليا وبيانيــا، عــرض البيــاانت الكميــة جــدوليا 
 وبيانيا.  

2 6 
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مقاييس اإلحصاء الوصفي: )الوسط، الوسيط، املنـوال(.) املـدي، واالحنـراف الربيعـي، ومتوسـط 
والتفـرطح، معامـل االخـتالف النسـيب،  االحنرافات املطلقة، التباين واالحنراف املعياري(.)االلتواء

 الدرجة املعيارية(.

3 1 

االرتبــاط واالحنــدار اخلطــي البســيط:)تعريف االرتبــاط، استكشــاف نــوع العالقــة مــن خــالل نقــط 
االنتشــار، حســاب معامــل االرتبــاط(.)تعريف االحنــدار، شــكل منــوذج االحنــدار اخلطــي البســيط، 

 االحندار(حساب تقدير املربعات الصغرى ملعامالت 

2 6 

االحتماالت وتطبيقاهتـا العمليـة:بعض املفـاهيم املتعلقـة ابالحتمـاالت، طـرق حسـاب االحتمـال، 
 بعض مسلمات االحتمال، االحتمال الشرطي. 

2 6 

املتغريات العشوائية والتوزيعات االحتمالية:تعريف املتغري العشـوائي، أنـواع املتغـريات العشـوائية، 
متغر العشوائي املنفصل، التوزيع االحتمايل ثنائي احلدين، التوزيع االحتمايل التوزيع االحتمايل لل

 البواسوين.

0 3 

 3 0 التوزيع االحتمايل للمتغري املتصل: التوزيع الطبيعي

 3 0 توزيع املعاينة للوسط احلسايب للعينة:

 3 0 االختبار النهائي

 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 45  31   05 ساعات التدريس الفعلية

 3  2   0 الساعات املعتمدة

 

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

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

3 
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 اتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرت اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 0
 احملاضرة اهيم األساسية املرتبطة بظاهرة املعلومات.معرفة املف 0-0

  راي) التعلم الذايت 
 ( 3و2و0 احملكمني

  املناقشات 
 راي)  التعلم املتبادل

 ( 3و2و0 احملكمني

 .االختبارااتلتحريرية 
معرفة املؤسسات املعنية ابلتعامل مع املعلومات من  2-0 األنشطةاملنزلية،واالختبارااتلقصرية

ووظائفها   ا، وتنظيمها حيث أهدافه
 وخدماهتا.

معرفة مصادر املعلومات أبشكاهلا املختلفة )التقليدية  0-3
 واإللكرتونية(

 املهارات املعرفية 2
القدرة على التعامل مع البياانت ابختالف أنواعها  2-0

 وحتليلها واستخالص النتائج والتوصيات
 راي) التفكري الناقد 

 ( 3و2و0 احملكمني
ليف كل طالب جبمع بياانت عن ظاهرة ترتبط تك

 مبجال ختصصه وتطبيق ما مت دراسته على هذه
 البياانت

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
   ال يوجد 3-0

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 راي)  قاءالعرض واإلل  االتصال الكتايب من خالل األنشطة   4-0

 3و2و0 احملكمني
 تتصل ابملقرر(

 تقوميالتقاريرالكتابية 
 - االتصال الشفوي من خالل العرضو االلقاء 2-4 تقوميأداءالطالمبنخالالاللقاء والعرض 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 5-0
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:.5
التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

1 
-00-1-7-4 التقارير واألنشطة والواجبات املنزلية

03 
21% 

 %01 6 االختبار الشهري األول  2

 %01 02 االختبار الشهري الثاين 3

 %61 06 االختبار النهائي 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(. 

 ساعات مكتبيه 5
 مصادر التعّلمه.

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 دار البداية، عمان ،(: مبادئ اإلحصاء2111أمحد عبد السميع طبيه ) -0

  (: مدخل حديث لالحصاء واالحتماالت، مكتبة العبيكان.2103ثروت حممد عبد املنعم ) -2

 لمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت الع2 
 اإلحصاء التطبيقي، جامعة امللك سعود، املكتبة املركزية  (:0405) ـ د. عبد الرمحن أبو عمة، د. أنور عبد هللا، د. حممود هندي

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 ، املكتبة املركزيةد. أنيس امساعيل جنجو، اإلحصاء واالحتمال -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 () إحصاء تطبيقي 022حقيبة علمية يف مقررـ 

 
 
 املرافق املطلوبةو.



 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 

 

97 

 

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .6
 طالباً  35عدد قاعة حماضرات تتسع ل

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .7
 جهاز مزود ابلربامج اإلحصائية إلجراء تطبيقات إحصائية على احلاسب اآليل. 35جتهيز عدد معملني كل منها يشمل  ـ

 مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .8
 ال يوجد

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز.

 اتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرت  .ك

 استباانت توزع على الطالب ملعرفة آرائهم حول املقرر ومدى فاعلية أيلوب التدريس. -
 ملعرفة آراء الطالب حول املقرر ومدى فاعلية أسلوب التدريس  Focus groupالعمل أبسلوب  -

 ملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي ع .ل

 حتديث مصادر التعلم بناء على توصيات جلنة اخلطط واجلداول الدراسية ابلقسم واملراجعة الداخلية واألساتذة الزائرين. .0
 املراجعة الدورية للمقرر/املقررات من قبل جلنة اخلطط الدراسية واجلداول ابلقسم .2
 األساتذة الزائرين .3
4. Peer review 

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

 مراجعة عينة من االجاابت من قبل جلنة متخصصة ابلقسم 
 املراجعة والتصحيح اجلماعي ابلقسم 
 املراجع اخلاردي لعينة من أوراق اجاابت الطالب 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ن

 حلديثة يف التخصص .يتم مراجعة املقرر بشكل دوري من قبل جلنة اخلطط واجلداول الدراسية ابلقسم لضمان مواكبته للتطورات ا .1
 مقارنته من حيث احملتوى واملستوى ملقرر آخر يقدم يف برانمج مشابه. .2
 حتديث املصادر واملراجع اخلاصة ابملقرر بشكل منتظم وفق للتطورات احلديثة يف التخصص  - .3



 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 

 

98 

 

 اإلفادة من التقنيات احلديثة يف تقدمي املقرر.    .4
 ارجية يف حتسني وتطوير املقرر بشكل متتابع. األخذ بتوصيات نتائج املراجعات الداخلية واخل .5

 

 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 ه 0441/  0/  21 :التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 تصميم أزياء تعبيرية اسم المقرر: 

 21621263-4   2تصميم رمز المقرر: 
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 صيف مقرر دراسيمنوذج تو 

                جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ه 0441/  0/  01اتريخ التوصيف: 

 قسم تصميم االزايء - كلية التصاميم القسم: -لكليةا

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريفأ.
               (26106013-4   0تصميم تصميم أزايء تعبريية  ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .29
 عملي( 2نظري /  2ساعة معتمدة ) 4. عدد الساعات املعتمدة:  2 .31
 ختصص  تصميم األزايء - (3-2تصميم األزايء والنسيج )حمكم ماجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .31

  ن إعداد قائمة بكل هذه الربامج: )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالا م

 املستوى األول: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .32
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .33
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .34
 كلية التصاميميف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن 7 .35

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

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب

    

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

    

 ابملراسلة .د
 :21 النسبة% 

    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
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 ال يوجد تعليقات:

 األهدافب. 
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

اخلداع البصري(  –جتريدية  –وحشية  –كالسيكية   –يهدف هذا املقرر اىل دراسة حتقيق مجاليات تصميم األزايء أبساليب تعبريية خمتلفة )خيالية 
 بري عنها أبساليب خمتلفة .واكتساب مهارات جديدة يف تصميم األزايء من خالل التع

)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(.  

 ة التدريس يف اجلامعات احمللية والدولية .تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئ .ج
 تقنية املعلومات ، مراجع االنرتنت . .ح
در حتديث حمتوى املقرر نتيجة لألحباث اجلديدة يف اجملال مثل تصميم األزايء ومصادر املوضة اليت تتمكن الطالبة من خالهلا من حتديد املص .خ

 راد تطبيقها .ومنط اجلسم املراد التصميم له وخطوط وألوان املوضة امل
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.

 وصف عام للمقرر:
 

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

 4 0 متهيد للمنهج وتوزيع مفرداته
 4 0 العالقة بني تصميم األزايء والتقدم التكنولوجي يف جمال إتساع رؤية املصمم للموضة.

 4 0 السمات والعوامل املؤثرة يف تغيري شكل الزي.
 اعماهلا ( –فنانينها  –مساهتا  –) خصائصها مدارس فنون الرسم 

 املدرسة الوحشية(. -يكية املدرسة الكالس -رسم تصميمات ازايء تتأثر بـ )املدرسة التأثريية 
2 1 

 4 0 اختار نصفي
 1 2 مدرسة الباوهوس(. -املدرسة التكعبية  –رسم تصميمات ازايء تتأثر بـ ) املدرسة التجريدية 

 1 2 مدرسة فن البوب(. -املدرسة التنقطية  -رسم تصميمات ازايء تتأثر بـ )املدرسة السريايلية  
 املدارس احلديثة املقتبسة من املدارس احلديثة عمل تقرير عن بعض عروض األزايء

 االقتباس مراحل تصميم األزايء اإلبتكارية
2 1 

 02 3 اعداد مشروع حبثي يتضمن تطبيقات عملية حتمل احدى مسات املدرارس الفنية
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   . إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 جملموعا أخرى تطبيق 

 61   ساعة 31   31 ساعات التدريس الفعلية

 4   2   2 الساعات املعتمدة
 

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

 

 قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق.  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  -
 ب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناساثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0
 تقدم التكنولوجيالعالقة بني تصميم األزايء والدراسة  1-1

 عروض عملية )بوربوينت( 
 تغذية راجعة فورية

  أوراق عمل
 (3و2و0)حمكم 

تتعرف على أنواع الفنون احلديثة ومدارسها  وكيفية االقتباس منها  1-2
 بطريقة مبدعة

 عروض عملية )بوربوينت(  
 مشاهدة فديوهات عروض أزايء

 تغذية راجعة فورية
 احلوار واملناقشة

 (3و2و0)حمكم 
 املهارات املعرفية 2
 عرض اعمال ومناذج مسبقة  تصمم أزايء مقتبسة من املدارس الفنية 2-1

  طبيق عمليت
 األستاذمع  التصميمات تقومي

 (3و2و0)حمكم 
 تعليم تعاوين

 املالحظة 
 (3و2و0)حمكم 

 املستمرييم تق

 مستمر قييمت عملي تطبيق  تصميم جمموعة من األزايء حتمل مسات احدى املدارس الفنية 2-2
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 تقومي مستمر التعلم التعاوين تشارك يف العمل ضمن جمموع 3-1

تستطيع احلوار مع اآلخرين وان تتناقش ابحلجج والرباهني من  3-2
 خالل املشاركة يف احملاضرة

 
 التعلم التعاوين

 
 املالحظة املباشرة

 صال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االت 4
حضور ورش عمل متخصصة  تبحث عن كل ماهو جديد يف ختصصها 4-1

والتعليم االلكرتوين واإلطالع 
 على الكتب

عمل  –تقومي مستمر
 عروض بورينت

 تقومي مجاعي للمجموعة استخدام التعليم االلكرتوين . التواصل مع اآلخرين من خالل استخدام التقنية احلديثة . 4-2
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 تقومي مستمر تدريبات عملية تظهر ادراكها للمدارس الفنية احلديثة 5-1
 تقومي ملف اإلجناز تطبيق عملي ترسم تصميمات مبتكرة من خالل االقتباس من املدارس الفنية 5-2

 
 لدراسي:. جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل ا5

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

 نسبته من التقييم النهائي

1 
 طوال الفصل املشاركة واملناقشة 

 الدراسي
01% 

 %01 األسبوع الثامن اختبار نصفي 2

3 
 طول الفصل ريبات العملية والوجبات املنزليةتقومي مستمر للتد

 الدراسي
41% 

 %21 يف الوقت احملدد مشروع هنائي 4

5 
 هناية الفصل اختبار هنائي 

 الدراسي
21% 

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
تواجد ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس وطاقم التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )اذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن ي -1

 هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   خالله أعضاء هيئة التدريس
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 حتديد الساعات املكتبية + التواصل عرب الربيد االلكرتوين.
 مصادر التعّلمه.

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة1

 .الناشر ارت هاوس – فن رسم األزايء واملوضةم ( : 2116) وفاء ، قرشي و عبد العزيز  ، جودة .0
 .دار الرتاتب اجلامعية  – يف العامل مدارس فنون الرسمم ( :2112) طارق ، مراد  .2

 (3و2و0)حمكم 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 - رسالة ماجستري - دراسة العالقة بني تصميم األزايء وإبداعات الفنانني التشكيليني السعوديني( :  م2116 ) افتكار حامد ، منشي .0
 أم القرى.جامعة 

جامعة أم  –رسالة دكتوراه  -رؤية تشكيلية مبتكرة يف تصميم األزايء من خالل مدرسة الباوهاوس م ( : 2100)  شهرية ، عبد اهلادي   .2
 القرى.

افتكار حامد  -رسالة دكتوراه  - منظومة لبناء التصميم الزخريف لألزايء على أساس هندسي موحد( :  م2100)  افتكار حامد ، منشي  .3
 ة أم القرى.منشي جامع

 (3و2و0)حمكم 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 .(دار الزهراء  –( أساليب التطبيقية -ملحقاته -تطوره -تصميم األزايء وتطورها )مفهومةم ( :2111أبو موسى ، إيهاب فاضل )  .0

 .دار العلوم – زايء دراسات علمية ورؤى فنيةفن تصميم األ( :  2104)  حممود رحاب رجب، حسان  .2

 الطبعة األوىل . –عامل الكتب  – أسس تصميم األزايء واملوضةم( : 2104) يسري، معوض  .3

  (3و2و0)حمكم 

4. Fashion sketch Book, Bina Abling. 
5. Fashion Portfolio Design +Presentation. 
6. . Fashion Design Drawing Course, Caroline Tatham &Julian Seaman. 

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

1.http://faniapainting.mam9.com/t87-topic 

http://alooosh.yoo7.com/t151-topic2. 

http://faniapainting.mam9.com/t87-topic
http://alooosh.yoo7.com/t151-topic
http://alooosh.yoo7.com/t151-topic
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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 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات،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
 ودة.طابعة ليزر عالية اجل .2

 .مصادر أخرى )حددها: مثالا 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:

 ملعرفة مدى جودة التطبيق للمقرر ومدى إستفادة الطالبات من املنهج . معاينة اإلنتاج العملي للطالبات .0
 املراجعة الدورية للطالبات ملدى فعالية املقرر الدراسي .2

 

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

 

 إجراءات تطوير التدريس:
 العمل بتوصيات املراجعة الدورية لتوصيف املنهج املقرر. -0
 تحسني العملية التدريسيةاألخذ بنتائج االستبانة االستطالعية وآراء الطالبات املقدمة ل -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(:

 از للطالبات.من خالل تقومي ملف اإلجن .0
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 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:
 . مراجعة مفردات املقرر بصفة دوريه حسب مستجدات األحباث واملراجع .0
 حتديث مصادر املقرر حسب ما يستجد منها . .2
 االستفادة من نتائج التقومي سواء لالستبانة االستطالعية أو جلان التقومي. .3

 
 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 ه 0441/  0/  21 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 حية دراسات في المتاحف والتذكارات السيااسم المقرر:  

 21621264-4   2تصميم رمز المقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

                       جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ه 0441/  0/  01  اتريخ التوصيف:

 قسم تصميم االزايء –كلية التصاميم  القسم: -لكليةا

 لتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهاأ.
 ( 26106014-4   2تصميم )دراسات يف املتاحف والتذكارات السياحية اسم املقرر الدراسي ورمزه:  .1 .36
 عملي (3 –نظري  0ساعات معتمدة )  4. عدد الساعات املعتمدة: 2 .37
 صص تصميم ازايءخت -(3-2تصميم األزايء والنسيج )حمكم برانمج ماجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .38

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

 األولمستوى . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .39
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .41
 ال يوجدقرر )إن وجدت(: . املتطلبات املتزامنة مع هذا امل6 .41
 كلية التصاميم. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .42

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

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

    

 لمراسلةب .د
 :النسبة  

    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
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 دال يوج تعليقات:

 ألهدافب. ا
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

رف اليدوية التعرف على ماهية التذكارات السياحية واترخيها ونشأهتا مع التعريف أبنواعها واشكاهلا املختلفة للوفود او االفراد والتعريف ابحل
ابإلضافة اىل دراسة عامة عن املتاحف اترخيياً ووظيفياً على مستوى العامل ؛  يف اململكة وتطبيق مناذج لتذكارات سياحية ووضع مقرتحات لطرق تسويقها

 .دراسة دور املتاحف يف توثيق التاريخ االجتماعي وحتليل املعروضات وقواعد العرض املتحفي للمقتنيات امللبسيهو 

)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(. 

 ة والدولية .تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احمللي   .0
 تقنية املعلومات ، مراجع االنرتنت . .2

در ومنط حتديث حمتوى املقرر نتيجة لألحباث اجلديدة يف اجملال مثل تصميم األزايء ومصادر املوضة اليت تتمكن الطالبة من خالهلا من حتديد املص -3
 اجلسم املراد التصميم له وخطوط وألوان املوضة املراد تطبيقها .

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

 

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

 4 0 التعرف على ماهية التذكارات السياحية واترخيها ونشأهتا

 4 0 اسس ومعايري تصميم اهلدااي التذكارية
 4 0 (3و2و0) احمكم   اهلدااي التذكارية تصميم جمموعة من

 4 0 التعريف ابحلرف اليدوية يف اململكة

 1 2 تطبيق مناذج لتذكارات سياحية حتمل املعاين االصيلة للمملكة

 4 0 اتريخ تطور املتاحف
 زخارفه يف اململكةاملتاحف الرتاثية والرتاث امللبسي و 

 
0 4 

 4 0 االختبار النصفي
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 4 0 دراسة التقنيات احلديثة املستخدمة يف جمال املتاحف والربامج اليت تنفذها

 4 0 دور املتاحف يف توثيق التاريخ االجتماعي

 4 0 دراسة قواعد العرض املتحفي للمقتنيات امللبسيه

 4 0 تصميم عرض متحفي حيمل السمات السابقة 

 1 2 مشروع هنائي تطبيق مناذج لتذكارات سياحية من خالل دراسات ميدانية للمتاحف
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 ساعة 61  45   05 ساعات التدريس الفعلية

)حمكم  3   0 الساعات املعتمدة
2-3) 

 4 

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة .3
 الواجبات املنزلية واألنشطة املكلفة. .0
 البحث من خالل شبكة االنرتنت.  .2

 البحث داخل املكتبة.

 

 ا واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسه.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  -
 التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

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

العروض  –احملاضرات النظرية  ها ونشأهتا وانواعهاالتعرف على ماهية التذكارات السياحية واترخي 0-0
 التقدميية.

 أوراق عمل
 احلوار واملناقشة

 (3و2و0) احمكم 
الواجبات املنزلية املرتبطة أسلوب حل املشكالت وإشراك  التعرف على اسس ومعايري تصميم اهلدااي التذكارية 0-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 مبوضوع احملاضرة الطالبة يف املناقشة واحلوار

العروض  –احملاضرات النظرية  تعريف ابحلرف اليدوية يف اململكةال 0-3
 التقدميية.

 حلقات شرح ومناقشة
  (3و2و0حمكم ) 

 املهارات املعرفية 2
 عرض تصميمات سايقة اهلدااي التذكارية تصميم جمموعة من 2-0

 تطبيق عملي
 تقومي التصميمات

 (3و2و0)حمكم 

 املالحظة
 تقييم مستمر

 سابقة العمالعرض  ذج لتذكارات سياحية حتمل املعاين االصيلة للمملكةتطبيق منا 2-2
 (3و2و0) احمكم 

 تطبيق عملي
 

 

 تصميم عرض متحفي خاص بكل طالبة 2-3
 (3و2و0) احمكم 

عرض الكرتوين لبعض املتاحف 
 اخلروج لزايرات ميدانية للمتاحف 

 املالحظة واملتابعة 
 تقييم مستمر

 صية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخ 3
أن تفهم الطالبة أمهية العمل التعاوين من خالل املشاركات البحثية مع  3-0

 زميالهتا
العمل يف جمموعات )التعلم 

 التعاوين(
 املالحظة املباشرة  

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

 التصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات ا 4
 االختبارات العملية استخدام التعليم االلكرتوين مهارات االتصال الشفهي والكتايب 4-0
القدرة علي رسم وقراءة  استخدام املعامل. استخدام التقنية احلديثة يف البحث العلمي. 4-2

 وتفسري الرسوم البيانية 

 سية احلركية )إن وجدت(املهارات النف 5
بطاقة  -استمارة تقيم  التعليم التعاوين -البيان العملي  توظيف ما تعلمته يف تنفيذ املشروع  5-0

 مالحظة.
5-2    

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

 %01 طوال الفصل  تكاليف واستقساء للمعلومات 1

 %01 الثامن اختبار نصفي 2

 %41 طول الفصل تطبيقات عملية 3
 %21 هناية الفصل مشروع هنائي 4

 %21 هناية الفصل اختبار هنائي نظري 5

6    

 اد األكادميي للطالب ودعمهماإلرشد. 
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 .0
 ساعات أسبوعيا(6ساعات املكتبية ) ال .2
 وميكن االتصال أبستاذ املادة .3

 مصادر التعّلمه.
 قائمة الكتب املطلوبة: .1

منتجات تذكارية مقتبسة من الرتاث امللبسي التقليدي لتنشيط االعالم السياحي ابململكة العربية م( :  2111الدابغ ، مها و فرغلي ، زينب ).  0
 .04العدد  - جامعة املنصورة -بية النوعيةجلة حبوث الرت  - السعودية

جامعة  - حبوث املؤمتر العلمي الرابع للرتبية الفنية - رؤية جديدة لتطوير التذكارات السياحية املعدنية( : 0113)نبيل مصطفى ،  لظنا .2
 . حلوان

 - كلية االقتصاد املنزيل - توراهرسالة دك - تطويع الزخارف الفرعونية خلدمة االعالم السياحيم ( : 0110)سنية مخيس صبحي،  .3
 .جامعة حلوان 

 .الطبعة الثانية  - الدار املصرية اللبنانية - : مدخل اىل فن املتاحفم( 2111) حممد، رفعت موسى .4
  الطبعة االوىل , -دار هبة النيل العربية  -: املتاحف عمارة وفن وادارة م ( 2114إبراهيم )العطار، حسني  .5

  ( 3و2و0) حمكم 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 .  الطبعة االوىل -دار هبة النيل العربية  -: املتاحف عمارة وفن وادارة م( 2114) لعطار , حسني ابراهيم ا -0ا

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

 ة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاح
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .9

 معمل تصميم األزايء

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
 (.Data Showجهاز )

 كمبيوتر حممول
 اتصال ابالنرتنت             

 مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: .11
 ال يوجد

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

 محاس الطالب وتفاعلهن أثناء احملاضرة
 مقرر من قبل الطالبات يف هناية الفصل الدراسي املعد على موقع اجلامعة التقييم االلكرتوين لل

 التدريس سؤال الطالبات عن ما يرغبون يف إدخاهلا للمقرر أو طريقة التدريس لتفعيل عملية                    

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 مج.التقومي الذايت للربان

 املراجعة اخلارجية من قبل رئيس القسم
 تقارير جلان اجلودة                    

 إجراءات تطوير التدريس:
 اإلطالع على كل جديد خاص ابملتاحف والتذكارات.

 تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة.
 توجيه الطالب إىل البحث الذايت عن املعلومة.

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

 مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين
 ئج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسممقارنة نتا                  

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

ة التدريس الذين يقومون بتدريس  نفس املقرر ملسارات أخرى ملناقشة عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي ألعضاء هيئ
 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.
 اإلحصائية لتقومي الطالبات للمقرر يف حتسني وتطوير املقرر.اإلفادة من النتائج 

 مراجعة جلنة اجلودة للتوصيف
 مراجعة جلنة اخلطط للتوصيف

 ربط املقرر مبعايري اجلودة                   
 

 أمين سجيني محمد د. رابعة سالم اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 0441/  0/  21:  التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 (3 - 2)محكم للخامات التصمـــيم السطــــــحياسم المقرر: 

 2162126-3   3تصميم  رمز المقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

                     جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ه 0441/  0/  01  اتريخ التوصيف:

 ءقسم تصميم األزاي -كلية التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
  (26106213-3    3تصميم ) ( 3-0حمكم )  للخامات التصميم السطحي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .43
 تطبيقي  2نظري /   0. عدد الساعات املعتمدة: 2 .44
 ختصص تصميم أزايء – (3-2تصميم األزايء والنسيج )حمكم  برانمج  ماجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .45

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

 املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .46
  يوجدال. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .47
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .48
 كلية التصاميم  . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .49

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

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

    

 %21 النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
 

 تعليقات:



 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 

 

117 

 

 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .وإنتاجها أبسلوب احرتايف يف صورة ملفات رقمية يهدف هذا املقرر اىل ابتكار تصميمات خمتلفة ألسطح اخلامات النسجية ابألساليب احلديثة

)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(.  

 هو جديد ومبتكر يف عامل اإللكرتونيات يوفيد مفردات املادة. . استخدام كل ما .0

 . تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احمللية والدولية .2

 . عرض اجلديد من الفيديوهات املفيدة يف لتطوير األفكار للحصول لإلبداع. 3

 تقنية املعلومات ، مراجع االنرتنت .

ى املقرر نتيجة لألحباث اجلديدة يف اجملال مثل تصميم األزايء ومصادر املوضة اليت تتمكن الطالبة من خالهلا من حتديد املصدر . حتديث حمتو 4
 ومنط اجلسم املراد التصميم له وخطوط وألوان املوضة املراد تطبيقها .

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

 

 .املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 مدخل إىل فن التوليف )مميزاته , مساته , إمكانيته ، أنواعه(

 تكوين تصميم سطحي بتطبيق مبدأ اعادة التدوير
2 6 

 3 0 م واالقتباس )أنواعه , طرقه,اساليبه(مصادر اإلهلا
من البيئة احمليطه سواء كان  ةاو مقتبس ةمستلهم املبتكرة سطحيةتكوين جمموعة من التصميمات ال

 طبيعي او صناعي مع حتديد طريقة استخدام التطبيق) يف األزايء أوحلي أو.......(
4 02 

 3 0 دراسة العصف الذهين وكيفية العمل به
 3 0 ار النصفي االختب

 تعريف التكوين )اسسه , مميزاته , أساليبه(
 1 3 حريف ( -شعيب  –)تراثي تصميم سطحي  يعتمد على أسس تنظيم الشكل   عمل 

عمل مشروع يتم من خالله حتديد الفكرة من املوضوعات اليت متت دراستها سابقا وعمل تصميمات 
 ينفذسطحية مرسومة ومن مث يتم اختيار تصميم واحد 

3 1 
 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 45 - 31 - - 05 ساعات التدريس الفعلية
 3 -  2 - - 0 الساعات املعتمدة

 

 بوعياً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسالذايت 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

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

 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 الوطين  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
0-0 

 تتعرف على فن توليف اخلامات
 عروض علمية عملية )بوربوينت(

 واإلطالع على اليوتيوب
 تغذية راجعة فورية
 احلوار واملناقشة

 تغذية راجعة فورية االطالع على جمالت األزايء املطبوعة و اإللكرتونية تتعرف على أنواع اإلهلام واإلقتباس 0-2
 أوراق عمل

حلقات نقاش مع تطبيق عملي و عروض عملية  عناصر لوحة العصف الذهين تدرس  0-3
 )بوربوينت(

 تغذية راجعة فورية
 

 عروض )بوربوينت( تتعرف على التكوين وأنواعه 0-4
 واإلطالع على اليوتيوب

 تغذية راجعة فورية
 لف إجنازم

 املهارات املعرفية 2
 وين تصميم سطحي بتطبيق مبدأ اعادة التدويرتك 2-0

 (3و2و0) احمكم 
 تطبيق عملي
 التجريب

 (3و2و0) احمكم  تقومي التصميمات

 املالحظة
 وتقييم املستمر

 املبتكرة سطحيةتكوين جمموعة من التصميمات ال 2-2
 من البيئة احمليطه  ةاو مقتبس ةمستلهم

 املالحظة تعليم تعاوين -تطبيق عملي 
 مستمر تقييم 

 مستمر تقييم عرض تقدمييتصميم سطحي  يعتمد على أسس تنظيم  عمل  2-3
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 الشكل 
  (3و2و0) احمكم 

 تطبيق عملي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تستطيع احلوار مع اآلخرين وان تتناقش ابحلجج 3-0

 والرباهني من خالل املشاركة يف احملاضرة
 حظة املباشرةاملال التعلم التعاوين

 تقومي مستمر التعلم التعاوين تشارك يف العمل ضمن جمموعة 3-2
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

حضور ورش عمل متخصصة والتعليم االلكرتوين  تبحث عن كل ما هو جديد يف ختصصها 4-0
 واإلطالع على الكتب

عمل  –تقومي مستمر
 تعروض بورين

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

 استخدام التعليم االلكرتوين .
تقومي مجاعي 
 للمجموعة

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 تقومي مستمر تدريبات عملية تظهر ادراكها ملعىن العصف الذهين 5-0
 تقومي ملف اإلجناز مليتطبيق ع ترسم تصميمات مبتكرة لسطوح القمشة 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
 %01 طوال الفصل الدراسي املشاركة واملناقشة والوجبات املنزلية 1
 %41 طوال الفصل الدراسي تقومي مستمر للتدريبات العملية  2
 %01 األسبوع السابع اختبار نصفي 3
 %21 هناية الفصل مشروع هنائي 4
 %21 هناية الفصل  اختبار هنائي نظري 5

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.

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

 حتديد الساعات املكتبية + التواصل عرب الربيد االلكرتوين.

 مصادر التعّلمه.
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 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
  القاهرة . –نهضة العربية ال –التكوين يف الفنون التشكيلة : م ( 2112) عبد الفتاح ،  رايض -0
  . مكتبة االجنلو املصرية –ابلرتاث املصري  فن توليف اخلاماتكفاية سليمان م ( :  2110،  ) أمحد  -2

 (3و2و0)احملكم 
4- Drawing for fashion designers, Angel Fernandez &Gabriel Roig. 
5- Fabric Textures & Patterns.  
6- Digital Textile Design, Melanie Bowles Ceri Isaac. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 .جامعة أم القرى  -ة دكتوراه رسال - منظومة لبناء التصميم الزخريف لألزايء على أساس هندسي موحدم ( : 2100)  افتكار حامد ،  منشي

1. New fasbion Print martin dawber. 
2. Fashion Prints, Elisabetta Drudi.   
3. Wrap & Drape Fashion History, Design & Drawing, Elisabetta Drudi. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
1. https://noonevents7.wordpress.com. 
2. http://www.dawasere. 

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

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

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

 وطبيعة املادة .قاعة دراسية جمهزة بطاوالت ومقاعد تتناسب . 1
 .. إضاءة تتناسب مع طبيعة املقرر2

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:.2
 حاسب آيل و شاشة بالزما يف معامل التطبيق .. 1
 . طابعة ليزر عالية اجلودة.2

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

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

http://www.dawaseredu.gov.sa/tdreeb/asaleep7.htm
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 .معاينة اإلنتاج العملي للطالبات ملعرفة مدى جودة التطبيق للمقرر ومدى إستفادة الطالبات من املنهج 
 راجعة الدورية للطالبات ملدى فعالية املقرر الدراسي .امل 

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

 إجراءات تطوير التدريس:
 .العمل بتوصيات املراجعة الدورية لتوصيف املنهج املقرر 
 .استقطاب ذوي اخلربة لالستفادة من خرباهتم يف جمال التخصص 
 التدريسية األخذ بنتائج االستبانة االستطالعية وآراء الطالبات املقدمة لتحسني العملية 

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(:

 .من خالل تقومي ملف اإلجناز للطالبات 
 الستعانة بلجنة خارجية و جلنة داخلية من اعضاء هيئة التدريس من القسم تقيم اإلنتاج العملي للطالبات.ا 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 . مراجعة مفردات املقرر بصفة دوريه حسب مستجدات األحباث واملراجع 
 ملقرر حسب ما يستجد منها .حتديث مصادر ا 
 .االستفادة من نتائج التقومي سواء لالستبانة االستطالعية أو جلان التقومي 

 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 ه 0441/  0/  21 : التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  تصميم االزياء التراثية العالمية  اسم املقرر:  

 21621264-3   4تصميم  ر:رمز المقر  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

                        جامعـة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية:              هـ 0441/  0/  01  اتريخ التوصيف:

 كلية التصاميم / قسم تصميم األزايء القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (26106214-3   4تصميم تصميم االزايء الرتاثية العاملية ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .51
 عملي ( 2 –نظري  0ساعات )  3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .51
 زايءختصص تصميم أ - (3-2برانمج ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .52

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

 ااثيناملستوى ا. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .53
 يوجد ال . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .54
 يوجد ال وجدت(: . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن6 .55
 كلية التصاميم. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .56

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

  بة:الن  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 نرتنت(عليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلت .ج
 :81 النسبة% 

    

 ابملراسلة .د
 :21 النسبة% 

    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
 

 دال يوج تعليقات:
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 األهدافب,
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

الرتاثية العاملية بطرق  صميم جمموعة من االزايء مستوحاه من اخلطوط التصميمية للمالبسوتدراسة اخلطوط التصميمية للمالبس الرتاثية العاملية يهدف املقرر ل
 ( 3-2-0 احملكم)  مبتكرة وخطوط تصميمية متنوعة حتمل مسات العصر .

)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

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

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

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

 

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

 الرموز ( -التقايل –العادات  -القيم  –متهيد ) علم الفلكلور  -
 اعداد لوحة املوضة اخلاصة بكل طالبة لطرح االفكار التصميمية لكل تراث وما يناسبه  -

0 3 

 دراسة اخلطوط التصميمية للمالبس الرتاثية الرتكية -
 حاه من اخلطوط التصميمية للمالبس الرتاثية الرتكية تصميم جمموعة من االزايء مستو  -
 زخرفة التصميمات وتلوينها البراز فكرة التصميم  -

0 3 

 دراسة اخلطوط التصميمية للمالبس الرتاثية يف وسط أسيا  -
 تصميم جمموعة من االزايء مستوحاه من اخلطوط التصميمية للمالبس الرتاثية يف وسط اسيا  -
 مات وتلوينها البراز فكرة التصميمزخرفة التصمي -

0 3 

 دراسة اخلطوط التصميمية للمالبس الرتاثية يف اهلند  -
 تصميم جمموعة من االزايء مستوحاه من اخلطوط التصميمية للمالبس الرتاثية يف اهلند -
 زخرفة التصميمات وتلوينها البراز فكرة التصميم -

0 3 

 لرتاثية يف ابكستان دراسة اخلطوط التصميمية للمالبس ا -
 تصميم جمموعة من االزايء مستوحاه من اخلطوط التصميمية للمالبس الرتاثية يف ابكستان -
 زخرفة التصميمات وتلوينها البراز فكرة التصميم -

0 3 
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 دراسة اخلطوط التصميمية للمالبس الرتاثية يف جنوب شرق أسيا  -
 ط التصميمية للمالبس الرتاثية يف جنوب شرق اسياتصميم جمموعة من االزايء مستوحاه من اخلطو  -
 زخرفة التصميمات وتلوينها البراز فكرة التصميم -

0 3 

 3 0 االختبار النصفي  -
 دراسة اخلطوط التصميمية مالبس الرتاثية يف الشرق األقصى  -
 رق االقصىتصميم جمموعة من االزايء مستوحاه من اخلطوط التصميمية للمالبس الرتاثية يف الش -
 زخرفة التصميمات وتلوينها البراز فكرة التصميم -

0 3 

 دراسة اخلطوط التصميمية للمالبس الرتاثية يف أوراب  -
 تصميم جمموعة من االزايء مستوحاه من اخلطوط التصميمية للمالبس الرتاثية ارواب -
 زخرفة التصميمات وتلوينها البراز فكرة التصميم -

0 3 

 اثية يف امريكا اجلنوبية املالبس الرت  -
 تصميم جمموعة من االزايء مستوحاه من اخلطوط التصميمية للمالبس الرتاثية يف امريكا اجلنوبية -
 زخرفة التصميمات وتلوينها البراز فكرة التصميم -

0 3 

 املالبس الرتاثية يف افريقيا  -
 البس الرتاثية يف افريقياتصميم جمموعة من االزايء مستوحاه من اخلطوط التصميمية للم -
 زخرفة التصميمات وتلوينها البراز فكرة التصميم -

0 3 

 مناقشة الطالبات حول االفكار التصميمية للمشروع -
 اعداد لوحة املوضة اخلاصة ابملشروع لكل طالبة وتقوميها للبدء يف تنفيذ املشروع -

2 6 

 التلوين (  –اخلامات  –الزخرفة  –)الرسم  البدء يف تنفيذ املشروع واعداد التصميمات من حيث -
 تقييم املشروع -

2 6 

 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 ساعة45 _ 31 _ _ 05 ساعات التدريس الفعلية

 3 _ 2 _ _ 0 الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 ال يوجــد
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها.  4
  للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين

 : 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  -
ة ى قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا عملي: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد علاثلثاً  -

 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
 الرموز ( -التقايل –العادات  -القيم  –تتعرف على ) علم الفلكلور  1-1

 
 عروض تعليمية )بوربوينت(  -
االطالع على الرسائل العلمية  -

 واألحباث
مناذج  للمالبس الرتاثية  عرض -

 العاملية

 تغذية راجعة فورية -
 احلوار واملناقشة -
 اختبارات نصفية -

1-2 

 دراسة اخلطوط التصميمية للمالبس الرتاثية العاملية

 املهارات املعرفية 2
 التطبيق العملي - اعداد لوحة املوضة وطرح االفكار التصميمية لكل تراث وما يناسبه. 2-1

 على املشكالتالتغلب  -
 التعلم التعاوين -

 التقومي املستمر -
 املالحظة -
 االختبار -

تصميم جمموعة من االزايء مستوحاه من اخلطوط التصميمية للمالبس  2-2
 الرتاثية.

 زخرفة التصميمات وتلوينها البراز فكرة التصميم. 2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تقومي مجاعي للمجموعة التعلم التعاوين ية واملشاركة يف جمموعات النقاشعمل جمموعات حبث 3-1
 املالحظة املباشرة التعليم املقارن تستطيع قيادة فريق حبثي 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 التعليم االلكرتوين استخدام شبكات املعلومات .   
لطالبات تقييم أسلوب ا

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

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 حظة املباشرةاملال التطبيق العملي وحل املشكالت اعداد لوحة املوضة اخلاصة ابملشروع والبدء يف التنفيذ. 5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:.5

 نسبته من التقييم النهائياألسبوع احملدد مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
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 لتسليمه مالحظة......اخل(
 %01 طوال الفصل   تكاليف واستقساء للمعلومات 1
 %01 الثامن اختبار نصفي 2
 %41 طول الفصل تطبيقات عملية 3
 %21 هناية الفصل  مشروع هنائي 4
 %21 هناية الفصل اختبار هنائي نظري 5

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

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

 مصادر التعّلمه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 .لقاهرة ا -عامل لكتب  -اتريخ ازايء الشعوب ( : م  0111  ) ثراي ، نصر -

 األوىل .الطبعة  -عامل الكتب  -اتريخ االزايء االوروبية ومكمالهتا وزخارفها وتطريزها  ( : م2111) ثراي، نصر   -
 .الطبعة االوىل  -عامل الكتب  - : امناط من االزايء التقليدية يف الوطن العريب وعالقتها ابلفلكلورم ( 2117)سنية مخيس  ،  صبحي -

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

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
1-http://learnturkish.pgeorgalas.gr/dressesSetEn.asp 

2- http/:www.lisaadelhi.com 

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

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

 ة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهز 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .12
 . قاعة دراسية جمهزة بطاوالت ومقاعد تتناسب مع طبيعة املادة 
 .إضاءة تتناسب مع طبيعة املقرر 

 وغريها(: مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات  .13
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 . Data showحاسب آيل و شاشة عرض بياانت  

 مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .14
 ال يوجد

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

 تقومي مستمر 
 .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 يشمل تطبيقات عملية 

 إجراءات تطوير التدريس:
  صيات املراجعة الدورية لتوصيف املنهج املقرر.العمل بتو 
 . 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 
 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة 

 . 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 

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف 
 . 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 منسق الربانمج: اسم

 التوقيع:

 

 ه 0441/  0/  21 : التاريخ



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 ىجامعة أم القر 

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

129 

 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 لتكنولوجيا النماذجالطرق التطبيقية  اسم املقرر:

 21621262-4    2 تصنيع رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

                           عة أم القرىجام إسم املؤسسة التعليمية: ه0441/  0/ 01 :اتريخ التوصيف

 تصميم أزايء -كلية التصاميم القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (26106015-4   0تصنيع)  لتكنولوجيا النماذجالطرق التطبيقية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .57
 عملي( 3 –نظري  0) ساعات معتمدة 4. عدد الساعات املعتمدة: 2 .58
 املالبس تصنيعختصص  – (3-2)حمكم  تصميم األزايء والنسيجماجستري برانمج . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .51

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

 املستوي األولالذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي 4 .61
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .61
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .62
 كلية التصاميم. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .63

 سة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدرا8
  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  املراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
 

 :تعليقات

 
 

 

 

411

% 
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 األهداف. ب
 س؟ما هدف املقرر الرئي -1

 تعرف الطالبة برامج احلاسب اآليل احلديثة املستخدمة يف رسم النماذج. -0
 تصف طريقة رسم النماذج ابستخدام برانمج األوتوكاد. -2
 تعدد طرق رسم النماذج املختلفة عربية واجنبية. -3
 تدرج النماذج ابملقاسات املختلفة. -4

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

 حتديث حمتوى املقرر نتيجة االطالع على الدراسات واألحباث اجلديدة يف التخصص. -0
 اجلامعات. تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف -2
 استخدام املوقع الشخصي للتواصل مع الطالبات. -3
 .التدريس ابستخدام التعلم التعاوين أو االليكرتوين أو طرق تدريس متنوعة أخرى -4

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

 

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

 2 0 املسطحة نواع النماذجال املختلفة الطرق
 2 0 النماذج اعداد يف املستخدمة احلاسب برامج
 6 3 األوتوكاد برانمج

 4 2 األوتوكاد بربانمج النماذج رسم
 1 4 تدريج النماذج

 4 2 مات متقدمةاعداد تصمي
 4 2 املسطحة نواع النماذجال املختلفة الطرق

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 61  45   05 ساعات التدريس الفعلية
 4  3   0 الساعات املعتمدة
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 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفي )التعلم الفرد -عدد ساعات الدراسة .3
 ساعة لكل أسبوع لتنفيذ التطبيق العملي املطلوب والواجبات املنزلية والبحث يف النت 2 

 

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

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

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

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

ة احملاضرات النظرية التطبيقي تصف الطالبة برامج احلاسب املستخدمة لرسم النماذج. 0-0
 وحلقات نقاش 

)املناقشة واحلوار( والتعلم 
التعاوين , عروض عملية 

 )بوربوينت(

مشاركة  –عرض جتارب 
–الطالبات أثناء احملاضرات 
قييم مشروع تنفيذي، اختبار، ت

 هنائي
 

 تعرف الطرق املختلفة لرسم النماذج املسطحة  0-2

 تشرح الطالبة طريقة رسم النماذج ابألوتوكاد  0-3

 تصف الطالبة طريقة تدريج النماذج ابملقاسات املختلفة. 0-4

 املهارات املعرفية 2
اشراك الطالبة يف  - القدرة على رسم النماذج ابلطرق املختلفة. 2-0

 املناقشة واحلوار
 التدريبات العملية -
العرو ض  -

 التوضيحية
 التعلم التعاوين -

تقييم قدرة الطالبة على  -
رات الربط بني املعارف واملها

 املكتسبة والتطبيق العملي.
 تقومي أعماهلن املنفذة  -
 االختبارات العملية  -

تقيم اإلبداع يف الواجبات 
 الفردية

إدراك أنواع الربامج احلديثة املستخدمة يف رسم النماذج  2-2
 ابحلاسب.

 القدرة على رسم النماذج املختلفة بربانمج األوتوكاد. 2-3

 ات املختلفةتدريج النماذج ابملقاس 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
احملاضرات وورش  - القدرة على قيادة فريق العمل. 3-0

 العمل.
العمل يف جمموعات  -

 )التعلم التعاوين( 
 التعلم الذايت. -
 احلوار واملناقشة -

املالحظة املباشرة، والتقومي  -
 الفوري.

ماعي والفردي التقومي اجل -
 للواجبات.

تكوين عالقات جيدة بني  -
الطالبات يف الشعبة الواحدة 

مشاركة الطالبة مع زميالهتا يف عمل تعاوين يف األنشطة واألحباث  3-2
 ر. اخلاصة ابملقر 

 تسليم الواجبات يف املوعد احملدد. 3-3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
استخدام الشبكة  -

 العنكبوتية.
عن طريق العمل املشرتك 

 سواء ابلعرض أو ابملناقشة 
تنمية التعلم الذايت عن طريق  -

البحث واالطالع على 
 املراجع.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
استخدام التعليم  - استخدام التقنية احلديثة يف البحث العلمي. 4-0

 االلكرتوين.
 استخدام املعامل. -
التطبيقات والتمارين  -

 العملية.
استخدام الربيد  -

ال االلكرتوين إلرس
 الواجبات املطلوبة.

 

 االختبارات العملية  -
العرض واملناقشة من خالل  -

 فرق عمل.
تقومي مجاعي للمجموعة  -

املشاركة يف العروض 
اجلماعية لبعض املوضوعات 

, مث تقومي كل عرض على 
 حده.

تقييم فردي لكل متعلم   -
على حده تبعا جلودة 

 أعماله.
سؤال ترجيحي لتقييم الطالبات  

م )دون درجات( لعرض زميالهت
 لتعليمهم املوضوعية يف احلكم.

 استخدام األساليب اإلحصائية يف حتليل املعلومات. 4-2

 الدخول واستخدام شبكات املعلومات. 4-3

 التواصل مع اآلخرين من خالل استخدام التقنية احلديثة. 4-4

 مهارات االتصال الشفهي والكتايب. 4-5

 احلركية )إن وجدت(املهارات النفسية  5
اخلطوط،  نوتلو القطع، م وترقالنموذج بربانمج األوتوكاد  ترسم 5-0

 وتضع عالمات التقابل بطريقة صحيحة ..
 احملاضرات. -
 الورش، املعامل -

 التطبيقات العملية

 التمارين العملية.-
 االختبارات.-

 املالحظة املباشرة  -   
نفيذ التصميمات تستخدم مرفق اليد وكل مفاصل اليد لت 5-2

 املتقدمة.

 تنفذ النماذج املسطحة بطرق خمتلفة. 5-3

 حتسن تدريج النماذج للمقاس األكرب واألصغر. 5-4

 
 

 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
 .....اخل(مالحظة.

 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

 %21 طوال الفصل الدراسي تطبيقات عملية 1

 %01 األسبوع السابع مشروع مجاعي 2

 %21 يف الوقت احملدد االمتحان النصفي 3

 %31 يف الوقت احملدد مشروع تطبيقي 4

 %21 يف الوقت احملدد اختبار هنائي 5

 كادميي للطالب ودعمهماإلرشاد األد.
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(.  
 4لكرتوين أو اهلاتف.ساعات مكتبية أساسية + التواصل عرب الربيد اال 
 .يف القسم أو مكتب وكيلة الكلية للشؤون التعليمية 
 .وقت احملاضرة 

 مصادر التعّلمه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

Aldrich, Winifred ,(2002):''Pattern Cutting for Women s' Tailored Jackets,''Blackwell 
Science, Oxford,uk, 

2-Alison Beazley and Terry Bond(2003) ''Computer- aided Pattern Design and Product 
Development 

3-Tomoko Nakamichi( 2011)Pattern Magic 2           
-Kathy K Mullet (2009) concepts of Pattern Grading 4-        

 
 والعشرون احلادي القرن موسوعة  التفصيل أصول خليل فتحي -5
 واد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج امل2 

 الفتاة جسم ليالئم املستخدم األساسي النموذج لتعديل والفرنسي االجنليزي النموذج دراسة( 2117) حممد طه ،هيفاء انيته -
 . املكرمة مكة االقتصاد كلية ماجستري رسالة"  السعودية

 ابألوتوكاد لتدريج النماذج   رسالة ماجستري كلية التصاميم مكة املكرمة( تصميم برانمج 2103هنادي بوصي )
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 حمرك البحث جوجل   - مواقع اإلنرتنت

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 على احلاسب وتدرجيها. النماذجدام برانمج األوتوكاد لرسم استخ

 
 
 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(:

 اين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املب .15
 املادة طبيعة مع تتناسب ومقاعد بطاوالت جمهزة دراسية قاعة.. 

 املقرر طبيعة مع تتناسب إضاءة 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .16
 القسم يف اجلزء العملي، أما اجلزء النظري فالقاعة جمهزة جبهاز بروجيكرت فقطكرت من يجهاز حممول خاص + بروج

 مصادر أخرى )حددها: مثالا إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .17
 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:
 وامتحان الدقيقة الواحدة –عن طريق األسئلة الشفوية  .ح

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 نفذة من قبل املتخصصات.، حتكيم القطع امل االستبياانت

 جراءات تطوير التدريس:إ
 .استخدام املراجع احلديثة املرتبطة ابملقرر 
 .استخدام أحدث التقنيات املستخدمة لتوصيل املعلومات 
 .أخذ الدورات املناسبة للتواصل مع العميل وكسب انتباهه وتشويقه للمادة العلمية 
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مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

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

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

 دراسة نتائج الطالبات ونسب التقدير -
 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 ه 0441/  0/  21 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 لدراسيتوصيف املقرر ا
 

 

 

 تسـويق المالبـساسم المقرر: 

 21621261-2    2 تصنيع رمز المقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ه 0441/  0/  01 التوصيف:اتريخ 

  قسم تصميم األزايء –كلية التصاميم  القسم: -لكليةا

 

 عامة عنه التعريف ابملقرر الدراسي ومعلوماتأ.
 ( 26106016-2تصنيع ) تسـويق املالبـس. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعة معتمدة )نظري( 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .64
 تصنيع املالبسختصص  – (3-2)حمكم  تصميم األزابء والنسيجماجستري برانمج . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .65
 املستوي األول ة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . السن4 .66
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .67
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .68
 التصاميمكلية . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .69

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

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  املراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
 

 تعليقات:

011%  
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 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

 .التعرف على مفهوم التسويق والعالمـة التجارية وموقعها من صناعة املالبس اجلاهزة 
 .دراسـة اسرتاتيجيات التسويق والقدرة على عمل اخلرائط التسويقية لرفع الزايدة التنافسيـة يف قطاع الصناعـة 
 االلكرتوين عرب االنرتنت  التعرف على أوجه االختالف بني التسويق املباشر والتسويق 
 دراسة أمهية التجارة االلكرتونيـة واستخدام االنرتنت من قبل املنشآت التجاريـة داخل األسواق العربيـة. 

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

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

 دريس يف اجلامعات احمللية والدولية.تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة الت 
 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.
 

 :املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا.0

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
معرفة املفاهيم االساسية لعملية التسويق وآليات وضع العالمـة التجاريـة وموقعها من صناعة املالبس 

 اجلاهزة.
0 2 

اسرتاتيجيات التسويق واملزيـج التسويقي للسلع الصناعيـة، ودراسة عناصر بناء العالمـة التجارية 
 عار.وتصميم الش

2 4 

 4 2 دراسـة طرق الرتويـج املختلفة للمالبس اجلاهزة ووسائل اقناع العميل.

التسويق املباشر والتسويق االلكرتوين ومعرفة الفرق بينهم، ودراسة أثر استخدام االنرتنت على 
 األسواق العربيـة ومدى فاعلية استخدامها من قبل املنشآت التجاريـة.

2 4 

املنتجات إىل مركزية املستهلك واملقارنـة بينهم، ودارسة االنعكاسات الناجتة عن  اإلدارة من مركزية
 التسويق عرب مركزية املستهلك ومدى أتثريها يف رفع القدرة التنافسية لفتح أسواق جديدة.

2 4 

التعبئة والتغليف وأساليب توصيل املنتج ومدى أتثريها على عملية تسويق املالبس من وجهة نظر 
 تهلك بداية من نقطة الشراء ممتدة إىل نقطة االستهالك.املس

2 4 
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 4 2 عمليـات التجزئــة ووضع األهداف التسويقيـة.

معرفة املفاهيم االساسية لعملية التسويق وآليات وضع العالمـة التجاريـة وموقعها من صناعة املالبس 
 اجلاهزة.

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية اضراتحم 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 31     31 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة
 

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

 

 طار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإل. 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  -
 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم اثنياً  -
ملية ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا ع: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 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

 تغذية راجعة فورية عروض تعليمية )بوربوينت( املفاهيم االساسية لعملية التسويق وآليات وضع العالمـة التجاريـة عرفت 0-0

 تغذية راجعة فورية عروض تعليمية )بوربوينت( بني اسرتاتيجيات التسويق ودراسة املزيج التسويقي تقارن 0-2

0-3 
 مركزية املستهلك واملقارنـة بينهمأسلوب اإلدارة من مركزية املنتجات إىل حتدد 

عروض تعليميـة )بوربوينت( 
ابإلضافة إىل االطالع على 
 الرسائل العلمية واألحباث

 تغذية راجعة فورية

 املهارات املعرفية 2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
الطالبة الفروق بني التسويق املباشر والتسويق االلكرتوين، وأن حتلل أثر  تدرك 2-0

لعربيـة ومدى فاعلية استخدامها من قبل استخدام االنرتنت على األسواق ا
 املنشآت التجاريـة.

عروض تعليميـة )بوربوينت( 
ابإلضافة إىل االطالع على 
 الرسائل العلمية واألحباث

 تغذية راجعة فورية

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-0 

 وينالتعلم التعا جمموعات حبثية واملشاركة يف جمموعات النقاش تعمل
تقومي مجاعي 
 للمجموعة

 املالحظة املباشرة التعليم املقارن تستطيع قيادة فريق حبثي 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-0 

 التعليم االلكرتوين شبكات املعلومات.   دم ختست
تقييم أسلوب 

الطالبات يف توثيق 
 املعلومات.

4-2 
 التعليم االلكرتوين خرين من خالل استخدام التقنيات احلديثة.مع اآل تتواصل

تقومي مجاعي 
 للمجموعة

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-0 

 عمل اخلرائط التسويقية وعلم حبوث تسويقية إلحدى املنتجات امللبسة. جتيد
عروض تعليميـة )بوربوينت( + 

 مناقشــة )تعلم تعاوين(
تقومي مجاعي 

 مجموعةلل

 
 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

 %01 خالل الفصل الدراسي املشاركة والنقـاش. 1

 %01 خالل الفصل الدراسي قدميي شفوي.عرض ت 2

 %05 يف األسبوع الثامن اختبار نصفي. 3

 %25 خالل الفصل الدراسي مشروع حبثي. 4
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 %41 يف وقت حمدد اختبار هنائي 5

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.

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

 االلكرتونية.حتديد الساعات املكتبية + التواصل عرب الربيد االلكرتوين + التواصل عرب جمموعات التواصل 

 مصادر التعّلمه.
 ة:. أدرج الكتب املقررة املطلوب1
  .توفيق حممد عبد احملسن:" التسويق وتدعيم القدرة التنافسية للتصدير "، دار النهضة العربية 
 .خالد العامري: " حل املشكالت التسويقية واختاذ القرارات الفعالة "، دار الفاروق 
  ،2116أمني فؤاد الضرغامي، على حممد حلوة: " إدارة التسويق " مطابع الوالء. 
 ـــة، رانيــا شــوقي حممــ د غــازي: " األســاليب الفنيــة يف تســويق املالبــس عــرب االنرتنــت خلدمــة املنــتج واملســتهلك "، رســالة دكتــوراة، جامعــة املنوفي

 م. 2100

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

-Barbara E. Kahn : "GLOBAL BRAND POWER" , Published by Wharton Digital Press , 
2013 . 
- Peter Fader : " CUSTOMER CENTRICITY - Focus on the Right Customers for 
Strategic Advantage" , SECOND EDITION , Published by Wharton Digital Press , 2012 

. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://www.business2community.com/branding/branding-strategy-secret-
marketing-weapon-0845694#!E8kZi 

 http://www.setteradvertising.com/4-examples-of-brand-strategy-driving-
organizational-success/ 

http://www.forbes.com/sites/glennllopis/2014/03/10/6-brand-strategies-that-most-



 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 

 

143 

 

cmos-fail-to-execute/. 

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

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

 املتاحة، وغريها(: واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .18

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

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .19
 . Data showسب آيل و شاشة عرض بياانت  حا

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثالا  .21
 ال يوجد

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

 تقومي مستمر •
 املراجعة الدورية للطالبات ملدى فعالية املقرر الدراسي. •

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 اختبار حتريري لقياس القدرة على التحصيل العلمي. •
على زايدة القدرة التنافسيـة يف جمال صناعة املالبـس مشروع حبثي عن اسرتاتيجيات التسويق وبناء العالمـة التجارية ومدى أتثريها  •

 واملنسوجات.

 إجراءات تطوير التدريس:
 العمل بتوصيات املراجعة الدورية لتوصيف املنهج املقرر. •
 األخذ بنتائج االستبانة االستطالعية وآراء الطالبات املقدمة لتحسني العملية التدريسية . •

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

 .البحثيـةتقومي املشاريع  •
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 اث الطالبات.عقد جلان تقومي من أعضاء هيئة التدريس لتقومي أحب •
 . تتوىل تصحيح وتقومي االختبارات الدورية القسم،تكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس من  •

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 واملراجع.مراجعة مفردات املقرر بصفة دوريه حسب مستجدات األحباث  •
 منها.در املقرر حسب ما يستجد حتديث مصا •
 االستفادة من نتائج التقومي سواء لالستبانة االستطالعية أو جلان التقومي. •

 

 د. رابعة سالم سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 ه 0441/  0/  21 التاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 

 

145 

 

 توصيف املقررات الدراسيىة: 4/0/4

 

 

 

 

 وذجمن

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 

 التطورات الحديثة في صناعة المنسوجات اسم املقرر:

 21621262-2    3تصنيع رمز المقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

                         جامعة ام القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ 0441/  0/  01  اتريخ التوصيف:

 م  / قسم تصميم االزايءالتصامي القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 ( 26106017-2    3 تصنيع)  التطورات احلديثة يف صناعة املنسوجات  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .71
 نظري( 2ساعة معتمدة ) 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .71
 تصنيع املالبس ختصص  –(3-2)جمكم  تصميم األزايء والنسيجماجستري برانمج رر الدراسي: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املق3 .72

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

 املستوي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .73
 ال يوجد     قة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات الساب5 .74
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:   6 .75
 كلية التصاميم   . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7 .76

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

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  املراسلة .د
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  النسبة:  أخرى تذكر .ه
 

 تعليقات:

 األهدافب.
 . هدف املقرر الرئيس ؟1

 يج.تتعرف الطالبة على اهم التطورات احلديثة يف املالبس والنس .0
 تطلع الطالبة على اآلالت واالدوات احلديثة يف املالبس والنسيج. .2
 تتعرف الطالبة على االساليب املتبعة يف صناعة املالبس والنسيج. .3
  تعرف الطالبة ما هي املالبس الذكية .4

قنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، )مثل االستخدام املتزايد لتاملقرر 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 والنسيج. .5
 أجهزة الكشف عن املنسوجات واملالبس. .6
 ية.أهم املواصفات القياسية احلديثة يف هيئة املواصفات العامل .7
 املوقع الشخصي للتواصل مع الطالبات. .1
 .زايرة املصانع املتقدمة يف صناعة املالبس والنسيج ابململكة العربية السعودية .9

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

 

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

 2 2 التطورات اليت طرأت على صناعة النسيج واملالبس .0

 2 0 االساليب احلديثة املتبعة يف صناعة املالبس والنسيج .2

 4 2 اآلالت و األدوات احلديثة املستخدمة يف صناعة املالبس والنسيج. .3

 4 2 ية يف صناعة النسيج واملالبس على ضوء املتغريات التكنولوجيةاملتطلبات األساس .4

 6 3 املستقبل( –التقنيات  –املالبس الذكية : )التاريخ  .5
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 4 2 الصناعيــة -2طبيعيــة      -0األلياف الذكية :  .6

 6 3 التكنولوجيا النانونية يف النسيج واملالبس .7

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 31 -- -- -- -- 31 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 ت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاال. 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  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
معاا عملية  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  -

 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

 توصيف للمعارف املراد اكتساهبا : 0-0

 التطورات احلديثة اليت طرأت يف النسيج واملالبس تذكر 
 ما هي تكنولوجيا النانو يف النسيج واملالبس. تعرف 

مجع املراجع احلديثة يف جمال  -
 النسيج واملالبس

اعداد حبث يف املقرر يرسخ  -
املعارف اليت حتتاجها الطالبة 

. 

 التشجيع واملناقشة -
رين الطالبات مت -

على أعمال يدوية 
يف صناعة املالبس 

 الذكية
0-2   بني اآلالت واالدوات احلديثة والقدمية يف النسيج تقارن

 واملالبس
 امهية املالبس الذكية يف خدمة املريض واملستهلك تعدد 

 

عروض ابوربوينت ومقاطع  -
الفيديو املصاحبة للعروض 

يف أهم تطورات صناعة 
 النسيج واملالبس

قيم االحباث ت -
املعدة ومترين 

 الطالبة على القائها

 املهارات املعرفية 2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
االعتماد على النفس والقدرة على حل ملشكالت اليت تعرتض  2-0

 الطالبة  يف اعداد البحث .
 الشرح واملناقشة

عرض للمصانع املتطورة يف 
 صناعة النسيج و املالبس

عروض اآلالت واالدوات 
 فيديوابلبوربوينت ومقاطع ال

 التشجيع واملناقشة

تقيم االحباث املعدة 
ومترين الطالبة على 

 القائها

مترين الطالبات على 
اعمال يدوية يف صناعة 

 املالبس الذكية

جناح التجارب القائمة يف التطبيقات احلديثة يف النسيج  تثبت 2-2
 واملالبس

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
العمل يف جمموعات )اعداد  .ل التعاوين يف املشاركات البحثيةلعماب لبةالطا هتتم 3-0

 املشاريع البحثية(

املشاركة يف ورشة عمل عن 
 املالبس الذكية

املالحظة املباشرة 
 والتعبري عن الرأي

دعم العالقات العامة بني 
 الطالبات

 احلوار اثناء املناقشة يف احملاضرة متارس 3-2

 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية مهارات االتصال 4
 –التعليم االلكرتوين )البوربوينت  وسائل االتصال احلديثة مع استاذة املقرر تستخدم 4-0

 مقاطع الفيديو(
 اعداد حبث

البحوث والدراسات السابقة يف  خطة حبث يف املقرر تعد 4-2
 املالبس الذكية والنانو تكنولوجي

 االختبار الفصلي

عداد تقرير عن املالبس ا
 الذكية

 استخدام شبكة االنرتنت  جتيد 4-3

 ستجدات حديثة يف النسيج واملالبسامل حتضر 4-4

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 عنوان البحث للمقرر واعداده ختتار 5-0

 

 احملاضرات النظرية

 ورش العمل

زايرة املصانع املتطورة يف صناعة 

عقد حلقة حبث تلقى 
فيها الطالبات مشاريعهم 
البحثية يف اهم التطورات 

احلديثة يف صناعة   عرض االبتكارات اليت قد تتوصل اليها الطالبة اثناء البحث 5-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املالبس والنسيج املالبسالنسيج و  عمل امللصقات العلمية يف اآلالت واالدوات جتيد 5-3

 
 
 

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

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

 %5 طوال الفصل الدراسي املشاركة يف احملاضرة واملناقشة 1

 %5 سيطوال الفصل الدرا الواجبات االسبوعية 2

 %21 االسبوع السابع االختبار النصفي 3

 %05 طوال الفصل الدراسي تطبيقات حبثية 4

 %05 االسبوع الرابع عشر مشروع حبثي 5

 %41 يف الوقت احملدد اختبار هنائي 6

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

 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.

 بة:. أدرج الكتب املقررة املطلو 1

 قائمة الكتب المطلوبة: .6

  م.0117الرتاكيب النسيجية املتطورة 

  م دار الثقافة للطباعة مكة املكرمة0111االقتصاد واالستهالك امللبسي 



 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 

 

151 

 

  م 2110املالبس اجلاهزة بني االعداد واالنتاج 

  م 2114تكنولوجيا النسيج 

  م2101صناعة املالبس اجلاهزة يف اململكة العربية السعودية 

 درج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أ2 

  .:)الكتب واملراجع املوصى ابقتنائها )الدورايت والتقارير وغريها 

  ، م 2112عامل املنسوجات ، سامية السمان ، االمارات العربية 

  ، م 2116اختبارات املنسوجات ، حممد صربي ، القاهرة 

  م 2110االعداد واالنتاج ، املالبس اجلاهزة بني 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .21
 :مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(  .22
 مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .23

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

 ديثة يف النسيج واملالبس وتقييمها من حيث امكانية عرضها للتأكد من فعاليتهااعداد د املشاريع البحثية يف جمال التطورات احل

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 نتائج اختبار الطالبات

 إجراءات تطوير التدريس:
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 زايرات لبعض املصانع واملشاريع الناجحة واالستفادة منها

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

  البحثيـةتقومي املشاريع. 
 قومي أحباث الطالبات.عقد جلان تقومي من أعضاء هيئة التدريس لت •
 . تتوىل تصحيح وتقومي االختبارات الدورية القسم،تكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس من  •

 ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: التخطيط للمراجعة الدوريةِصف إجراءات 
 مراجعة مفردات املقرر بصفة دوريه حسب مستجدات األحباث واملراجع.

 يث مصادر املقرر حسب ما يستجد منها.حتد •
 االستفادة من نتائج التقومي سواء لالستبانة االستطالعية أو جلان التقومي. •

 
 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ

 

 

 

 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4
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 جمنوذ 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (3-2محكم )   المانيكان على النماذج تصميماسم المقرر:   

 21621262-4    4 تصنيعرمز المقرر: 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
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                                 جامعة أم القرى   إسم املؤسسة التعليمية: ه 0441/  0/  01     اتريخ التوصيف:

 كلية التصاميم / قسم تصميم األزايء      القسم: -لكليةا

 

 لدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر اأ.   
 ( 26106215-4 تصنيع)          (3,2,0حمكم  )   النماذج على املانيكانتصميم  . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .77
 عملي( 3 –نظري  0ساعات معتمدة ) 4. عدد الساعات املعتمدة:   2 .78
تصنيع ختصص  - (3-2)حمكم  تصميم األزايء والنسيج تريبرانمج ماجس. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .71

 البسامل
 املستوي الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:   4 .81
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:       5 .81
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:   6 .82
 لية التصاميمكفرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  .7 .83

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

 

 
  

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
 

 
  

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
 

 % 71 النسبة:
 

 
  

 ابملراسلة .د
 

 %31 النسبة:
 

 
  

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
 

 تعليقات:

 
 األهدافب.
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 الرئيسي:هدف املقرر ا

تميزها ابلدقة لوالطريقة الرقمية للحصول على الباترون  على املانيكان التعرف على اساليب احلصول على الباتروانت البسيطة واملركبة 
 (2,3تنفيذها              حمكم )لل واألكمام والفلوانت ابالساليب املختلفة والسرعة , وتتقن تصميم األكوا

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

 التغيريات يف حمتوى املقرر بناء على نتائج البحوث العلمية اجلديدة يف اجملال 
              استخدام تكنولوجيا املواد واخلامات املطورة 

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

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 4 0 دور التشكيل على املانيكان يف صناعة املالبس اجلاهزة

 4 0 املانيكان وعالقتة ابعداد العينة للضبط واملطابقة

 1 2                على املانيكان     تصميمات النماذج البسيطة واملركبة

 CAD 2 1الطريقة الرقمية للحصول على النموذج ابستخدام برامج ال

 4 0 تصميم األكوال واألكمام ابنواعها وطرق تنفيذها املختلفة

 02 3 واجلوديهات  يف تصميم حر من عمل الطالبةالفلوانت  تصميم

 06 4 على املانيكان " مبتكرة اتتصميم"مشروع 

 4 0 هائي )عمل معرض أوعرض لألزايء(التقييم الن

 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 61  45   05 ساعات التدريس الفعلية

 4  3   0 الساعات املعتمدة
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 ساعات 4 قوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:( اليت يالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 

 

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

 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي تدريس للمقرراسرتاتيجيات ال

 املعرفة 0
  التعرف على خطوات تشكيل التصميم على املانيكان  0-0

 احملاضرات 
  االطالع علي جمالت املوضة

 واالزايء
 التفكري اإلبداعي تدريبات 
 العصف الذهين 

 التدريب واملناقشة 
  املشاركة الفعالة داخل

 احملاضرة
  استمارة متابعة ملدى تقدم

 الطالبات

 التعرف على عوامل ضبط التصميم على املانيكان 0-2
0-3 

أثناء عملية  هاالصعوابت اليت تواجه تتعرف على
 التشكيل

 املهارات املعرفية 2
البس البسيطة املقدرة الطالبة على تشكيل تصميمات  2-0

 واملعقدة 
  البيان العملي املصحوب

ابلشرح والتطبيق املباشر ) 
 املانيكان(

 كاد لتصميم برامج ال
     الباتروانت

 املتابعة واملالحظة 

  تقييم الطالبات يف
الدروس والتطبيقات 
العملية بشكل فردي 

 يف احملاضرة

  اختبارات بسيطة لتنفيذ
بعض التصميمات 

 خالل احملاضرات

 اختيار األقمشة املناسبة للتصميم تتقن 2-2
 برامج الكاد يف تصميم الباتروانتاستخدام  تطبق 2-3

القدرة على تنفيذ أساليب اخلياطة الراقية لكل تصميم  2-4
  خمتار

  

  القدرة على التعامل مع عوامل ضبط التصميم على  2-5
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خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي تدريس للمقرراسرتاتيجيات ال

 لضبط العينة املانيكان
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 تبادلةاحلوار واملناقشة امل  الربط بني املعارف املكتسبة والتطبيق العملي تستطيع 3-0
 التكليف اجلماعي 
 التكاليف الفردية 
 القيادة أثناء العمل اجلماعي 

  مالحظة أستاذة املاده
للمشاركة الفعالة داخل 

 احملاضرة
  ميكن استخدام مسألة

تكليف الطالبة ابلقيام 
مبشروع كمقياس ملدى 

قدرهتا على تطبيق ما تتعلمه 
 أثناء احملاضرة تطبيقا عمليا

قل إلجناز ما يطلب من تطبيقات أبسلوب مست تعمل 3-2
 عملية

 إجياد روح املنافسة يف إجناز العمل مع اآلخرين 3-3

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
املواقع املتخصصة على الشبكة لالطالع على  تستخدم 4-0

املزيد من املعلومات املتعلقة ابملواضيع اليت نوقشت يف 
 اضرةاحمل
 

تشجيع الطالبات على  •
 حماولة االستفادة القصوى

من املعلومات املتوفرة 
 على الشبكة

تشجيع الطالبات على  •
حماولة التعرف على مواقع 

 االنرتنتمتخصصة على 

تقييم الطالبات من حيث 
قدرهتا على استخدام 

الوسائل االتصال وتقنية 
املعلومات يف تقدمي 
 الواجبات املطلوبة.

 ارات النفسية احلركية )إن وجدتامله 5
اكتساب مهارة تشكيل التصميمات املركبة على  

 املانيكان
 

 .تدريب عملي/ معمل 
 .عروض توضيحية عملية 
  التنفيذ من قبل الطالبة داخل

احملاضرة خطوة خبطوة مع 
تعديل األخطاء عند 

 حدوثها.

  مالحظة الطالبات أثناء
 البيان العملي

 يف  تقييم األنشطة العملية
هناية كل حماضرة عملية 

 وخالل السنة.
 اكتساب مهارة التقنيات املستخدمة يف التشكيل. 5-2

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:.5
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 ماإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهد. 

 مصادر التعّلمه.

 رة املطلوبة:. أدرج الكتب املقر 1
 :الكتب املقررة املطلوبة 

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .2
 . الكتب والمراجع الموصى باقتنائها )الدوريات والتقارير وغيرها(:

 2115 مصر(  – دار الفكر العرىب)  تقنيات أسلوب التشكيل على املانيكان   -سهى أمحد عبد الغفار:   - .0
نزيل الثبييت , جنالء جابر , دراسة مدى فاعلية برانمج تعليمي حلشو وإعداد املانيكان , رسالة ماجستري منشورة , كلية الرتبية لالقتصاد امل .2

 م .2114مبكة املكرمة , 
د املنزيل مبكة ه , كلية الرتبية لالقتصادراسة قابلية تشكيل األقمشة على املانيكان لتصميم مالبس املرأة , رسالة دكتوراالثبييت , جنالء جابر  .3

 م 2111املكرمة , 
 2111مصر(   – دار الفكر العرىب) ,التشكيل على املانيكان  -جنوى شكرى، سهى أمحد:  .4
 2113 مصر( – عامل الكتب) جنوى شكرى، مىن صدقى،حنان نبيه،إميان عبد السالم : التشكيل على املانيكان بني األصالة واحلداثة .5

 

 ملواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. ا3

 www.style.com–  

 www.fashionied.com 
 www.bntmofeid.com  

 الربجميات، واألسطواانت املدجمة: مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية،. 4
 برامج التصميم على املانيكان ثالثية االبعاد

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

 احة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املت

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

 نسبته من التقييم النهائي ليمهاألسبوع احملدد لتس

0 
 

 أعمال السنة  )تقييم تدريبات مهارات التشكيل (

 االسبوع الثالث

 األسبوع اخلامس 61%

 األسبوع الثامن

 %21 األسبوع الثاين عشر تقييم املشروع  2

 %21 األسبوع الرابع  عشر معرض او عرض أزايء 3

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(.  

 بة مع إمكانية حتديد أوقات إضافية مع عضو هيئة التدريس إذا االستفادة من الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس وتكون معلنة للطال
 تعارضت الساعات السابقة مع جدول الطالبة.

  املشاكل والصعوابت ان أمكنللتواصل وحل تعريف الطالبات ابلربيد االلكرتوين. 
 .إعطاء الطالبات الرابط االلكرتوين ألستاذة املقرر 

http://www.fashionied.com/
http://www.bntmofeid.com/
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 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .24
 معامل دراسية مناسبة  للطالبات وجمهزة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .25
 داتا شو     –حاسب آلي 

 ك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هنا .26
 مانيكان قابل للتعديل للتطبيقات العملية        

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

 هناية الفصل يف الباتاستبانه تقييم تعبأ من قبل الط 
 ليل مهارات اإلتقان لدى الطالبةتقومي مفردات املقرر عن طريق حت 
  مناقشة أعمال الطالبات مع بعض أعضاء القسم وتقوميها 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 .استطالع آراء الطالبات حول املقرر 
 النقاش مع أعضاء هيئة التدريس 

 اءات تطوير التدريس:إجر 
 .مناقشة األستاذات الاليت يدرسن نفس املقرر 
 االلتحاق بدورات تدريبية يف جمال التدريس الفعال 

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

 تبادل اخلربات واملناقشة واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس 
 .حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال 
. 

 الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر 
 للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطوير املقرر. الباتالنتائج اإلحصائية لتقومي الط 
 املقرر نيدرسالاليت  الباتاستطالع آراء الط . 

 

 
 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
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 إدارة مشروعات المالبساسم املقرر:      

 21621261-2   2 تصنيعرمز المقرر:  

 
 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 القرى أم جامعة .. :إسم املؤسسة التعليمية هـ 0441/  0/  01  تاريخ التوصيف:

 التصاميم  / تصميم األزايء القسم: -لكليةا

 

 ت عامة عنهالتعريف باملقرر الدراس ي ومعلوماأ.

 ( 26106216-5صنيعت) إدارة مشروعات املالبس     . اسم املقرر الدراسي ورمزه: :0 .14
 نظري( 2ساعة معتمدة ) 2 . عدد الساعات املعتمدة:2 .15
  البسع املتصنيختصص  – (3-2)حمكم  تصمبم االرايء والنسيجماجستري برانمج : . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3 .16
 املستوي الثاين . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .17
 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .11
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .11
 كلية التصاميم : التعليمية. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة 7 .11

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

 عات احملاضرات التقليديةق .أ
 

  النسبة:
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 التعليم اإللكرتوين .ب
 

  النسبة:

 
 

  

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
√ 

 011 النسبة:

 
 

  

 ابملراسلة .د
 

  النسبة:

 
 

  

 ذكرأخرى  .ه
 

  النسبة:
 
 يقاتتعل

 األهدافب. 

 ؟يما هدف املقرر الرئيس -1
  ؟من تدريس هذا املقررما الغرض الرئيس 
 .التعرف على مفهوم االدارة وامهيتها ومفاهيمها 
 .حتديدانواع املشروعات 
 . االتعرف على مميزات وسلبيات املشاريع الصغرية 
 .دراسة اجلدوى االقتصادية  والفنية والتسويقية للمشروعات الصغرية 
 يم مناذج مشاريع صغرية يف جمال التخصص .تقي 
 اقامة مشروع خاص يف جمال التخصص. 
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  ة(.  يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراس
 االستخدام املتنامي لكل ماهو جديد يف اجملاالت املتخصصة 
 االستفادة من املواقع املتخصصة واالحباث املتعلقة ابملقرر 
  استخدام املراجع احلديثة يف تقدمي مواضيع املقرر 

 يف التعلم الذايت لكل ما يتعلق ابملقرر ويوسع مداركه. ةاالعتماد على  الطالب

 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية أودليل س ي وصف املقرر الدرا .ج
ٌ
)مالحظة: املطلوب هنا وصف

 البرنامج(. 
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 وصف عام للمقرر:

 دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات و جماالهتا ومميزاهتا وسلبياهتا والصغرية و خطواهتا مفاهيمها أنواع املشروعات العامة -أمهيتها -اإلدارة بوجه عام 
 الصغرية

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 ٢ ١ التعريف ابهداف املقرر ومتطلباته 

 ٢ ١ مفاهيمها . -امهيتها -االدارة بوجه عام 

 ٢ ١ انواع املشروعات العامة

 ٢ ١ وخطواهتا  -ادارة املشروعات 

 ٢ ١ االهتا ومميزاهتا وسلبياهتا املشروعات الصغرية و جم 

 ٢ ١ االدوات(-املعدات-املواد اخلام-مدخالهتا )العاملني-كيفية القيام بتاسيس املشروعات 

 ٢ ١ اختبار نصفي

 ٢ ١ دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات الصغريه 

 ٢ ١ دراسة اجلدوى الفنية والتسويقية 

 ٢ ١ تسويق املشاريع الصغرية 

 ٢ ١ االنتاجيه للمشروعات الصغريه  الرقابة

 ٢ ١ جهات التمويل للمشروعات الصغرية 

 ٢ ١ مناذج من املشاريع التجاريه الصغريه النسائيه يف جمال التخصص 

 4 ٢ عرض املشروعات الصغريه املقدمة من الطالبات 
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   مكوانت املقرر الدراسي )إمجايل عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 اجملموع أخرى العملي معامل دروس إضافية حماضرات 

 13     31 ساعات التدريس

 2     2 ساعات معتمدة

 

: -عدد ساعات الدراسة  .3
ً
 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 

 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها . 4
ً
 مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقا

 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 احملاضرة النظرية  تتعرف على امهية االداره ومفاهيمها  1-1
 العروض املرئية )بور بوربوينت ، بريز(

 عصف ذهين

 االختبارات النظرية 
 املناقشة

 تلم ابملفاهيم اخلاصة املتعلقه ابملشاريع الصغريه 1-2
 املهارات اإلدراكية 2
تدرك االمور املاليه والقانونيه املتعلقه ابدارة  2-0

 املشروعات  
 

 احملاضرات 
 اسلوب التعلم الذايت 

 اسلوب حل املشكالت

اختبارات مناقشة 
عرفة مدى قدرهتا االحباث)م

على استخراج املعلومات من 
 املراجع املتخصصة(

 حلقات النقاش  اسلوب التعلم النشط  تفرق بني مميزات وسلبيات املشروعات الصغريه  2-2
 االختبارات التحصيلية  

 لوبه  عمل الواجبات املط احملاضرة النظرية جمموعة نقاش تشرح دراسة جدوى مبدئيه للمشروع املقرتح   2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
االحباث املشرتكة مالحظة اداء  نقاش والتعلم التعاوينتقيم لنماذج املشاريع التجارية الصغريه يف جمال  3-0

 ساعتان
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 إلرشاد األكادميي للطالب ودعمهماد.
ع أن يتواجد خالله ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 ساعات يف االسبوع 4اعات املكتبية  السأعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 مصادر التعّلم .ه

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0
  ادارة املشروعات الصغريه  ٧٠٠٢ماجد عطيه 
  ٧٠٠٧حممد فريد الصحن ، امساعيل السيد ، ابراهيم سلطان ، مبادئ االداره 
  ت الصغرية دار الصفاء للنشر والتوزيعادارة املشروع ٧٠٠٢عبدالغفور عبدالسالم احلليب ، حازم شحاته اجليوسي 

 التشجيع والتحفيز  على العمل والتميز التخصص  
 اسلوب حل املشكالت والتفكري النافد

ماعي الطالبات اثناء العمل اجل
تتدرب على اقامة مشروعات صغريه يف جمال  2-3 والفردي

 التخصص 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

تستخدم  تقنية االتصال واملعلومات يف جمال  4-1
 ختصصها 

االحباث واملادة النظرية  العروض الفردية واجلماعية
 املتعلقة ابملشروع

 واصل عن طريق االمييل والسوشيل ميدايالت  4-2
 حركية -املهارات النفس 5

 احملاضره  حتل املشكالت اليت تواجها يف مشروعها املنفذ 5-1
 اسلوب حل املشكالت وجمموعات النقاش

 املشروع 
 املناقشة 

 جدول مهام قياس ما اكتسبه الطالب خالل الفصل الدراس ي: -5

: كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار، خطابة، مهمة القياس )مثال التقويم

 تقديم شفهي، إلخ(

نسبته من التقويم  األسبوع املحدد له

 النهائي

 21 السادس  االختبار الدوري  االول  0

 21 الثاين عشر  االختبار الدوري الثاين  2

 41 السادس عشر االختبار النهائي  3

 21 على مدار الفصل  واالحباث االنشطة واملشاركات الطالبية  4
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 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. 2
  ٧٠٠٢هدى حممد عليط دراسة امهيه ومتطلبات انشاء مصنع مالبس اطفال يف اململكه العربيه السعودية رساله ماجستري 

 التواصل االجتماعي وغريها:املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع .3
 موسوعة الوكيبيداي. •
 االفالم الواثتقية •
 املكتبة الشاملة  •
 حمركات البحث املختلفة  •
 اسالم اون الين •

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

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

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

 ة، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكي .2
 مصادر أخرى )حددها: مثالا 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

 ستباانت راي الطالب عن طريق اال 
  مالحظة الطالب وما اكتسبه من معارف 
 التقومي املستمر 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 لباتالتحليل لنتائج الطال 
 ورش عمل داخل القسم 

 إجراءات تطوير التدريس:
  برامج تدريبية لعضو هيئة التدريس 
  االستاذ االرتقاء ابلعالقة بني الطالب و 
 االلتحاق بدورات تدريبية يف جمال التدريس الفعال 

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

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ص
 تبادل اخلربات واملناقشة واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس 
 .حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال 
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 ب للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطوير املقرر.النتائج اإلحصائية لتقومي الطال 
  املقرر أراء الطالبات الاليت يدرسناستطالع . 

 
 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 ه 0441/  0/  21 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الحبـــك اليدوي وااللي اسم المقرر:

 21621266-4   2نطريز : رمز المقرر
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى: إسم المؤسسة التعليمية هـ0441-2-2التوصيف: تاريخ 

                                                    قسم تصميم األزايء -كلية التصاميم      القسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
ــك اليدوي: قرر الدراسي ورمزه. اسم امل1 .10  ( 26106011-4   0نطريز )   واآليل احلبـ
 عملي( 3 –نظري  0ساعات معتمدة ) 4: . عدد الساعات املعتمدة2 .92
اتريخ املالبس  ختصص - (3-2تصميم األزايء والنسيج )حمكم  اجستريمبرانمج . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .93

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

   املستوى األول . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .94
 اليوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .95
 اليوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .96
 كلية التصاميم : املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .97

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

النسب  قاعات احملاضرات التقليدية .أ:  
 

   

 التعليم اإللكرتوين .ب
 31 ة:النسب% 

    

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

    

  النسبة:  راسلةابمل .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
 

 تعليقات:
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 األهداف. ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ما التعرف على أساسيات احلبك اليدوي واآليل ومدى تطورها من خالل التعرف على التقنيات املختلفة هل -0
و  دراسة املبادئ األساسية لفن الكروشيه والرتيكو اليدوي واأليل. والتعرف على األساليب املختلفة هلما, وأهم الغرز األساسية, واخلامات -2

 األدوات املستخدمة يف التنفيذ.

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

 .االطالع على األحباث والدراسات يف جمال املقرر 
  .االستفادة من مواقع اإلنرتنت املتخصصة يف احلبك اليدوي واآليل 
 جامعاتنا واجلامعات األجنبية املناظرة يف التخصص.تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف  
 .التدريس ابستخدام التعلم التعاوين 
 .استخدام املوقع الشخصي للتفاعل والتواصل مع الطالبات 
 .استخدام السبورة الذكية 

 ودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أوصف املقرر الدراسي  .ج
 التعرف على أساسيات احلبك اليدوي وااليل وأساليبهما واستخداماهتما وصف عام للمقرر:

 

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

 4 0 التعريف ابملقرر وحمتوايته . وتوضيح متطلبات املادة . -0
 توايت اجلزء التطبيقي ، وتوضيح متطلبات اجلزء التطبيقي تطبيق: التعريف مبح

 4 0 مقدمة عامة عن احلبك اليدوي واآليل وماهيته ونشأته.  -2
 التعرف على مجيع األدوات واخلامات املستخدمة يف الكروشيه وشرح غرزة البداية . -تطبيق 

 4 0 اخليوط( -شرح األدوات واخلامات املستخدمة يف الكروشيه )اإلبر -3
 التدريب على عمل غرزة البداية وانواعها  –تطبيق 

 4 0 الغرز املزدوجة(-الغرز الزخرفية البسيطة  -دراسة جمموعة من غرز الكروشيه )الغرز الفردية  -4
 الغرز املزدوجة( -الغرز الزخرفية  -التدريب على جمموعة من غرز الكروشيه )الغرز الفردية  -تطبيق 

 4 0 مثلث( -دائري -طرق تكوين أشكال هندسية خمتلفة ابلكروشيه )مربع -5
 مثلث( -دائري -تنفيذ أشكال هندسية خمتلفة ابلكروشيه )مربع -تطبيق 

 4 0 طرق نقل التصميم من اجملالت أو النماذج املنفذة. -6
 تنفيذ  التصميمات من ابتروانت  خاصة أو النماذج املنفذة -تطبيق 



 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 

 

171 

 

مكمالت املنزل من  -املالبس ومكمالته -راسة كيفية عمل بعض القطع ابلكروشيه مثلد -7
 4 0 مفارش وخدادايت.

مكمالت املنزل من  -املالبس ومكمالته -التدريب على تنفيذ بعض القطع ابلكروشيه مثل –تطبيق 
 مفارش وخدادايت.

 0 0 اختبار دوري  -1
 4 0 يف الرتيكو اليدوي واآليل )ماكينات الرتيكو الكهرابئية( شرح األدوات واخلامات املستخدمة  -1

 شرح األدوات واخلامات املستخدمة يف الرتيكو اليدوي واآليل )ماكينات الرتيكو الكهرابئية( -تطبيق 
 4 0 عمل عينات عليها –أجزائها  –التعرف على ماكينة الرتيكو  -01

 كينات الرتيكو الكهرابئية( وتشغيلها شرح ماكينات الرتيكو اآليل )ما  -تطبيق 
 4 0 دراسة املصطلحات املستخدمة يف الرتيكو -00

 طريقة عمل البداية وشرح جمموعة من الغرز البسيطة. -تطبيق 
 4 0 طريقة عمل البداية وشرح عمل شريط البليسيه األساسي يف البلوفرات -02

 وفراتعمل شريط البليسيه األساسي يف البل -تطبيق 
 شرح إصالح الغرز الساقطة. وإضافة األلوان -03

 التدريب على  إصالح الغرز الساقطة. وإضافة األلوان –تطبيق  4 0
 اختيار فكرة املشروع النهائي 

 اإلبط( وعمل العراوي. -دراسة احلردات )الرقبة -04
 شرح بعض الغرز الزخرفية مثل الضفرية. -تطبيق  4 0

 ائي يضم الكروشيه والرتيكو.عمل مشروع هن
 0 0 اختبار هنائي حتريري  -05

 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 61  45   05 ساعات التدريس الفعلية

 4  3   0 الساعات املعتمدة
 

 ساعات  4  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفي )التعلم الفرد -عدد ساعات الدراسة .3
 عمل الواجبات واألنشطة املنزلية )تنفيذ عينات يدوية( كروشيه وتريكو

 

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

 

172 

 

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

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

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
تتعرف على األدوات واخلامات املستخدمة يف  0-0

 الكروشيه والرتيكو

 3و2و0) راي احملكمني اإللقاء 
) 

االختبارات الفصلية والنهائية ) 

 أسئلة مقاليه وموضوعية(

 حل املشكالت  دراسة جمموعه من غرز الكروشيه والرتيكو اليدوي. 0-2

  املناقشة واحلوار

 ( 3و2و0) راي احملكمني 

الواجبات املنزلية املرتبطة مبوضوع 

 احملاضرة

 

0-3    
 املهارات املعرفية 2

سلوب واملنهج العلمي يف التفكري تتعرف علي األ 2-0
والتخطيط املتبع عند إعداد قطعه فنية ابلكروشيه 

 والرتيكو

 بطاقات مالحظة  التعلم التعاوين     

 ملف إجناز . 

 تغذية راجعة فورية .

لالستخدامات املختلفة للكروشيه  تعطى امثله 2-2
 والرتيكو يف املالبس واملفروشات 

 

 

 التعلم التعاوين 

 ناقشة واحلوارامل

 ( 3و2و0) راي احملكمني 

 مشاركة أثناء احملاضرات. 

 

2-3    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

القدرة على العمل اجلماعي من خالل املشاريع  
 املنفذة.

القدرة على العمل الفردي املتكامل املنظم مع العمل 
 اجلماعي.

 املالحظة املباشرة  ين( العمل يف جمموعات )التعلم التعاو 

 التقومي اجلماعي للواجبات . التعلم الذايت  القدرة على قيادة فريق العمل. 3-0

أن تتقن الطالبة أسلوب احلوار من خالل املشاركة  3-2
 الصفية

أن يكون الطالب عالقة جيدة مع  احلوار واملناقشة 

أستاذ املادة من خالل التعبري عن 

 الرأي 

 تصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات اال 4
حث الطالبات على مقابلة أستاذة املادة يف الساعات  4-0

املكتبية ، أو إرسال الرسائل من خالل برامج التواصل  

 لالستفسار وطلب املساعدة .

 واالستبيان   بطاقة املالحظة 

 االختبارات النظرية التحريرية ليم اإللكرتوين استخدام التع مهارات االتصال الشفهي والكتايب. 4-2

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 استمارة درجات املشروع ( 3و2و0تعلم ذايت ) راي احملكمني    توظيف ما تعلمته يف تنفيذ املشروع  5-0

التبليغ   االستعانة بقائدة اجملموعة يف تسليم الواجبات يف املوعد احملدد بدون أتخري. 5-2
 والتجميع 

منوذج توزيع درجات املقرر واملتابعة 
 األسبوعية

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:.5

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 هائيالن
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 %5 00 -2 عروض بور بوينت  –حبوث  1

 %01 7 اختبار نصفي  2

 %25 04 اختبار هنائي نظري 3

 %21 00-2 ملف التطبيقات والتدريبات 4

 %21 04-03 مشروع اجلزء التطبيقي 5

 %21 05 اختبار تطبيقي هنائي 6

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

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

  ( 4الساعات املكتبية)ساعات أسبوعيا 

 ادة من خالل وسائل التواصل االجتماعيوميكن االتصال أبستاذ امل 

 حتديد موعد احملاضرة من خالل اجلدول املعد من القسم.

 مصادر التعّلمه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ت.-هدى هاشم، فن احلياكة احلديث، ايف للطباعة والنشر، لبنان، ن .0
 م.0110زاهيه قنوايت، دليل احلياكة، الدار العربية للعلوم، لبنان،  .2
 ت-نقطة وشكل يف الرتيكو والكروشيه، دار الشرقي العريب، سوراي، ن 011رفاه حليب،  .3
4.  

 الت العلمية والتقارير وغريها(. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجمل2 

 حمي الدين طالو، األعمال اليدوية، مكتبة أطلس. )د.ت(

 ل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواص3

 املواقع املتحركة )اليوتيوب(. –الكتب اإللكرتونية  –املواقع العلمية اليت تتناول فن الكروشيه والرتيكو

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
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 سيدايت تشغيل ماكينات الرتيكو 
    يكو اليدوي واآليلوالرت  –كتالوجات خاصة ابلكروشيه 

 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 العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، و  .27
  سبورة ذكيه  –طالبة جمهزة بشاشات عرض وبرجكتور  05قاعه دراسية للنظري تكفي ل 

 ماكينات تريكو ايل حديثه 01معمل للجزء التطبيقي. حيتوي على عدد 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .28
 آليل مع الربامج املختلفة واليت ختدم املادة العلميةأجهزة احلاسب ا

 مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .29
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز.

 ريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التد
 محاس الطالبات وتفاعلهن أثناء احملاضرة 
  التقييم اإللكرتوين للمقرر من قبل الطالبات يف هناية الفصل الدراسي املعد على موقع اجلامعة 
 سؤال الطالبات عما يرغبون يف إدخاهلا للمقرر أو طريقة التدريس لتفعيل عملية التدريس 

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

 إجراءات تطوير التدريس:
 . االطالع على اجلديد يف جمال الربجمة 
  .تشجيع الطالبات على املشاركة واملناقشة 
 .توجيه الطالبات إىل البحث الذايت عن املعلومة 
 قنيات احلديثة يف عملية التدريس.تفعيل الت 
 .إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية 
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إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 
 نة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عي

 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:
  داته بشكل دوري من قبل جلنة اخلطط الدراسية واجلداولمراجعة توصيف املقرر ومفر 
  عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس لنفس املقرر ملسارات أخرى ملناقشة تقومي املقرر من حيث إجيابيات

 وسلبيات حمتوى املقرر، واقرتاح  احللول املناسبة للتعديل والتطوير
 ة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.حتديث مصادر التعلم اخلاص 
 .اإلفادة من النتائج اإلحصائية لتقومي الطالبات للمقرر يف حتسني وتطوير املقرر 

 مراجعة جلنة اجلودة للتوصيف  وربط املقرر مبعايري اجلودة والتطوير 
 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 :التوقيع

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ
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  راسية:توصيف املقررات الد 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 تطبيقات الحاسب اآللي للتصميمات المطرزةاسم المقرر: 

 21621262-4   2طريز ت :رمز المقرر
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى: إسم المؤسسة التعليمية هـ 0441/  0/  01: التوصيفتاريخ 

                                                    قسم تصميم األزايء -م كلية التصامي     القسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (26106011-4   2نطريز )تطبيقات احلاسب اآليل للتصميمات املطرزة   . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .98
 عملي( 3 –نظري  0ساعات معتمدة ) 4. عدد الساعات املعتمدة: 2 .99

اتريخ املالبس  ختصص - (3-2تصميم األزايء والنسيج )حمكم  اجستريم برانمج. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3
 والتطريز

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

  املستوى األول دراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى ال4
 اليوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 اليوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 كلية التصاميم : املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7
 ط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. من8

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 التعليم اإللكرتوين .ب
 :61 النسبة% 

    

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

    

  النسبة:  املراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 
 األهدافب. 

 املقرر الرئيس؟ما هدف  -1

 إعداد كيفية ودراسة( (EOS برانمج أو ،( I cliqq)وهو  واحد برانمج استخدام على والتدريب اآليل، للتطريز التصميم برامج من جمموعه دراسة
  املختلفة امللبسية األغراض تناسب معاصرة زخرفية وحدات وابتكار اآليل، للتطريز التصميم بربانمج املختلفة الزخارف ورسم

)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(.  

 .االطالع على األحباث والدراسات يف جمال املقرر 

  مواقع اإلنرتنت املتخصصة يف برامج التصميم للتطريز اآليل. االستفادة من 

 .تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا واجلامعات األجنبية املناظرة يف التخصص 

 .التدريس ابستخدام التعلم التعاوين 

 للتفاعل والتواصل مع الطالبات ستخدام املوقع الشخصيا. 

 لذكيةاستخدام السبورة ا 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ج
 دراسة برامج التصميم ابحلاسب األيل لرسم الزخارف الستخدامها يف التطريز اآليل وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع ضوعاتقائمة املو 

.التعريف بالمقرر ومحتوياته، وتوضيح متطلبات المادة .  0 4 

التعريف بمحتويات الجزء التطبيقي ، وتوضيح متطلبات المادة  -تطبيق   

 4 0 مقدمة عامة عن التطريز االلكتروني من حيث النشأة والماكينات والبرامج  -2

ات التطريز االلكتروني بجميع أنواعها استعراض ماكين -تطبيق  

 4 0 استعراض البرامج المستخدمة في التصميم الزخرفي للتطريز اآللي.-3

شرح البرامج المستخدمة في التصميم الزخرفي للتطريز اآللي . -تطبيق   
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 4 0 شرح وحدات اإلدخال واإلخراج لنظام التصميم الزخرفي للتطريز اآللي. -4

تخدام وحدات االدخال واإلخراج لنظام التصميم الزخرفي اآللي.اس -تطبيق  

 4 0 -5 - طرق إعداد التصميم الزخرفي للتطريز اآللي.

اختيارطريقة مناسبة العداد التصميم الزخرفي للتطريز اآللي. -تطبيق  

 EOS))-6      0 4 ، أو برنامج( I cliqq) استعراض جميع برامج التطريز ومنها

شرح االيقونات األساسية لبرنامج التطريز -قتطبي  (I cliqq )، 

 4 0 شرح أيقونات البرنامج.    -2

اكمال شرح االيقونات ومميزاتها . -تطبيق  

شرح طريقة إدخال تصميمات مرسومه وبرمجتها بالغرز. -8     0 4 

تنفيذ وحدة زخرفية بسيطة  وبرمجتها ببرنامج التطريز -تطبيق   

ختبار دوري تحريريا -9  0 4 

اختبار عملي للبرنامج مع تصميم وحدة مختارة  -تطبيق  

شرح طريقة تصميم  وحدات زخرفية مباشره بالبرنامج -01  0 4 

تنفيذ وحدات زخرفية بالرسم مباشرة بالبرنامج  -تطبيق  

شرح تعديل أخطاء التصميم ووضع نقاط بداية ونهاية التصميم.- 11 0 4 

عمل البلوكات وتكرارها البرنامج طريقةإكمال شرح  -تطبيق  

 4 0  ( المناسبة للتطريز DST)  شرح طريقة حفظ التصميم بصيغه -07   

طرق حفظ التصميمات ونقلها على الوسائط المناسبة لموديل الماكينة  -تطبيق  

 Monogram 0 4 تطريز الحروف الهجائية )منوقرام( -03

 وبرمجتها بالبرنامج Monogram    اء بالحروف الهجائية )منوقرام(.تصميم اسم -تطبيق

االلي.حديثة باستخدام برنامج التطريز  تتصميماابتكار  -04  0 4 

عمل مشروع المقرر  -تطبيق  

 4 0 اختبار نظري نهائي -05
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

 معامل أو
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 س مكتب 345   05 ساعات التدريس الفعلية

4 

61 

 4  3   0 الساعات املعتمدة
 

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

 ة اإلنرتنت البحث من خالل شبك -

 البحث داخل املكتبة اجلامعية -

 

 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

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

 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
االت اإلطار خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جمل
 الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
تتعرف على برامج التصميم  . احملاضرات النظرية تتعرف على برامج التصميم للتطريز اآليل. 0-0

 للتطريز اآليل.

تشرح احد الربامج احلديثة املستخدمة يف جمال  0-2
 التطريز اآليل

 شكالت أسلوب حل امل

  املناقشة واحلوار

الواجبات املنزلية املرتبطة 
 مبوضوع احملاضرة
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 م
االت اإلطار خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جمل
 الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 ( 3و2و0) راي احملكمني 

للتصميمات املختلفة املستخدمة  تعطى أمثلة 0-3
 ألغراض ملبسيه أو جتميلية منزلية

التعلم التعاوين من خالل العمل يف إطار 
جمموعات وعمل أحباث مشرتكة, على أن تقوم 

بعرض حبثها )بوربوينت(   )املناقشة كل جمموعة 
 واحلوار(.

 مشاركة أثناء احملاضرات. 

أحباث ) راي احملكمني 
 ( 3و2و0

 . 

 

 املهارات املعرفية 2
تتعرف علي األسلوب واملنهج العلمي يف التفكري  2-0

 والتخطيط املتبع عند إعداد تصميم زخريف مطرز
 بطاقات مالحظة التعلم التعاوين      

القدرة على إدراك العالقة بني أجزاء املقرر ككل  2-2
 وجودة املنتج النهائي )املشروع املنفذ للمقرر(

أسلوب حل املشكالت وإشراك الطالبة يف 
تقييم قدرة الطالبة على الربط  املناقشة واحلوار.

بني املعارف واملهارات 
املكتسبة وحل املشكالت 

 العملية

 .البحوث التطبيقية واجلماعية التدريبات العملية. رتبطة بعملية التعلم القدرة على حل املشكالت امل 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
القدرة على العمل اجلماعي من خالل املشاريع  3-0

 املنفذة.

القدرة على العمل الفردي املتكامل املنظم مع 
 العمل اجلماعي.

 املالحظة املباشرة .  وين( العمل يف جمموعات )التعلم التعا

  

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

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 يةاالختبارات النظرية التحرير  استخدام التعليم اإللكرتوين . مهارات االتصال الشفهي والكتايب. 4-0

 العرض واملناقشة من خالل ( 3و2و0التعلم التعاوين ) راي احملكمني التزام  حسن التعامل مع الزميالت وأدب  4-2
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 م
االت اإلطار خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جمل
 الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 فرق عمل . التخاطب مع أعضاء هيئة التدريس. 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 استمارة درجات املشروع ( 3و2و0 التعلم الذايت ) راي احملكمني   توظيف ما تعلمته يف تنفيذ املشروع  5-0

منوذج درجات املقرر واملتابعة  االستعانة بقائدة اجملموعة يف  التبليغ والتجميع  تسليم الواجبات يف املوعد احملدد بدون أتخري. 5-2
 األسبوعية

 
 

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %5 01 نشاط )حبث ( 1

 %01 1 اختبار دوري نظري 2

 %25 05 اختبار هنائي )نظري( 3

 %21 01 -0 أعمال سنه تطبيقات ) ملف الواجبات والتدريبات ( 4

 %21 02-00 بيقي مشروع تط 5

 %21 04-03 اختبار هنائي تطبيقي  6

 
 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.

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

اجلامعي اإللكرتوينالتواصل عرب الربيد   
ساعات أسبوعيا(4الساعات املكتبية )   

من خالل وسائل التواصل االجتماعيوميكن االتصال أبستاذ املادة   
 حتديد موعد احملاضرة من خالل اجلدول املعد من القسم. 
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 مصادر التعّلمه.

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 املوسوعة يف فن وصناعة التطريز" ، مصر: عامل الكتب م(2115)اجده ماضي وأخرون م" , 

 "موسوعة التطريز اترخيه وفنونه وجودته " مصر: عامل الكتب  م(2111)سهام زكي موسى وأحكام سليمان وثراي نصر 

  (3و2)رأي احملكمني 

 رير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقا2 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 املواقع املتحركة )اليوتيوب(. –الكتب اإللكرتونية  –(www.emblaibry.comاملواقع العلمية اليت تتناول  برامج التطريز األيل ) 

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

 EOSأو برانمج  I Cliqqاألسطواانت اخلاصة بربامج التصميم للتطريز االيل بربانمج 

 
 املرافق املطلوبةو.

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.1
 سبورة ذكيه  –طالبة جمهزة بشاشات عرض وبرجكتور  21قاعه دراسية للنظري تكفي ل  •

 وبرجكتورحيتوي سبورة ذكيه وشاشة عرض  لبة.طا 21ومعمل جمهز حباسبات مثبت عليه برامج التطريز اهلامة يتسع ل •

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2
 القاعات واملعامل السابقة الذكر

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

 

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره تقومي  .ز
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 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 محاس الطالبات وتفاعلهن أثناء احملاضرة•

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

 بون يف إدخاهلا للمقرر أو طريقة التدريس لتفعيل عملية التدريسسؤال الطالبات عن ما يرغ•

 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:
 ال الربجمة .االطالع على اجلديد يف جم•

 تشجيع الطالبات على املشاركة واملناقشة.• 

 .توجيه الطالبات على البحث الذايت عن املعلومة•

 تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس.•

 إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية.•

تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: 
 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•

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

سارات أخرى ملناقشة تقومي املقرر من عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس  نفس املقرر مل•
 حيث إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر، واقرتاح  احللول املناسبة للتعديل والتطوير

 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.•
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 وتطوير املقرر.اإلفادة من النتائج اإلحصائية لتقومي الطالبات للمقرر يف حتسني •

 مراجعة جلنة اجلودة للتوصيف  وربط املقرر مبعايري اجلودة والتطوير •
 

 
 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 أساليب مبتكرة في التطريز اسم المقرر:

 21621262-3   3تطريز  :رمز المقرر
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 وذج توصيف مقرر دراسيمن

 جامعة ام القرى: إسم المؤسسة التعليمية ه 0441/  0/  01 تاريخ التوصيف:

                                                    قسم تصميم األزايء –كلية التصاميم      القسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 ( 26106217-3   3تطريز )   أساليب مبتكرة يف التطريزالدراسي ورمزه: . اسم املقرر 1
 عملي( 2 –نظري  0ساعة معتمدة ) 3. عدد الساعات املعتمدة: 2
اتريخ  ختصص - (3-2ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم  برانمج: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 املستوى الثاين: الدراسي. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 دال يوجوجدت(:  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن6
 كلية التصاميم : املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: .7

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 نت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرت  .ج
 :011 النسبة% 

    

  النسبة:  راسلةامل .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟.1

 التعرف على أساسيات تكنولوجيا التطريز اليدوي ومدى تطورها من خالل التعرف على التقنيات املختلفة لفن التطريز اليدوي. -0

 ت التطريز وكيفية تطورها يف جمال املالبس والفنون املختلفة من حيث أشكاهلا ومسمياهتا وزخارفها وألواهنا.إعطاء صورة واضحة عن تقنيا -2

غل التعرف على فنون التطريز يف احلضارات القدمية واحلضارات اإلسالمية وخالل العصور األوربية والوصول إىل االختالفات اجلمالية لفنون ش  -3 
 ول هبا للوقت املعاصر واستخدامها بطريقة مجالية ال يفقدها مجاليات تقنيتها وإتقاهنا جبودة عامليةاإلبرة يف كل عصر والوص

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

 االطالع على األحباث والدراسات يف جمال املقرر. •

 االستفادة من مواقع االنرتنت املتخصصة يف التطريز.  •

 تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا واجلامعات األجنبية املناظرة يف التخصص. •

 التعاوين.التدريس ابستخدام التعلم  •

 استخدام املوقع الشخصي للتفاعل والتواصل مع الطالبات. •

 استخدام السبورة الذكية. •

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.
ي ومسمياهتا وزخرفتها والواهنا والتعرف على فن التطريز يف احلضارات القدمية التعرف على تكنولوجيا التطريز اليدو  وصف عام للمقرر:

 وتطورها
 

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

 التعريف ابملقرر وحمتوايته . -0
0 3 

 ء العمليالتعريف مبحتوايت اجلزء التطبيقي. وتوضيح متطلبات اجلز تطبيق: 
حملة اترخيية عن نشأة وتطور التطريز اليدوي يف العصور املختلفة وحاجة االنسان هلا ابعتبارها فن  -2

 3 0 مجايل.
  تطور التطريز اليدوي يف العصور املختلفة .استعراض : تطبيق
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 .فنون وتقنيات التطريز الياابين  -3
0 3 

 تطبيق فنون وتقنيات التطريز الياابين. 
 فنون وتقنيات التطريز الصيين -4

0 3 
 تطبيق فنون وتقنيات التطريز الصيين. 

 فنون وتقنيات التطريز الربازيلي -5
0 3 

  الربازيلي .شرح وتطبيق فنون وتقنيات التطريز  –تطبيق 
 فنون وتقنيات التطريز يف العصور اإلسالمية )التطريز العثماين( -6

0 3 
 شغل االوية( –بيق فنون وتقنيات التطريزاالسالمي )العثماين شرح وتط تطبيق: 

 فنون وتقنيات التطريز يف العصور اإلسالمية تطريز كسوة الكعبة )السريما( - 7
0 3 

 أسلوب السريما( -شرح وتطبيق فنون وتقنيات التطريزاالسالمي )تطريز كسوة الكعبة تطبيق:
 3 0  اختبار دوري -1
 ا وتقنيات التطريز يف القرن الواحد والعشرينتكنولوجي  -1

0 3 
 تطبيق تكنولوجيا وتقنيات التطريز اليدوي يف القرن الواحد والعشرين  تطبيق: 

 التعرف على أسس وعناصر التصميم الزخريف للتطريز أبنواعه املختلفة. -01
0 3 

 يف للتطريز .تطبيق وحدات زخرفية ابستخدام أسس وعناصر التصميم الزخر تطبيق: 
 –التعرف على األنواع املختلفة للتطريز وربطها ابلتكنولوجيا احلديثة يف التصنيع ) الالسيه  تطبيق: 
 الرشيليو ( اليدوي واآليل. –األجور 

0 3 
التدريب على األنواع املختلفة للتطريز وربطها ابلتكنولوجيا احلديثة يف التصنيع ) الرشيليو تطبيق: 

 الالسيه(  -اآلجور –يل اليدوي واال
طرق تصميم وتنفيذ وحدات معاصرة ابلتقنيات الفنية لغرز التطريز املختلفة والدمج بني الفنون  -02

 املختلفة
0 3 

مشروع تطبيقي تنفيذ تصميمات معاصرة ابلتقنيات الفنية لغرز التطريز املختلفة والدمج بني  تطبيق: 
 الفنون املختلفة

تصميم وتنفيذ وحدات معاصره ابلتقنيات الفنية لغرز التطريز املختلفة والدمج طرق  2جزء  -03
 3 0 بني الفنون املختلفة

 اكمال املشروع  وتشطيبه .تطبيق: 
 مناقشة األنشطة  -04

0 3 
 تقييم املشاريع  وعرضها تطبيق: 

 اختبار هنائي تطبيقي -05
 اختبار حتريري هنائي -05 3 0
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   مجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: إ.2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 = 05×0 ساعات التدريس الفعلية
05     

  2×05=
31 

س  4
 مكتبية

45 

 3  2   0 الساعات املعتمدة
 

  ساعات 3   ب خالل أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الطالالذايت االضايفالتعلم الفردي ) –عدد ساعات الدراسة .3
 الواجبات املنزلية واألنشطة املكلفة  -

 البحث من خالل شبكة االنرتنت  -

 البحث داخل املكتبة -

 

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

 : 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  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماً اثلث -

 االت التعلم.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
حملة اترخيية عن نشأة وتطور التطريز اليدوي يف تتعرف على  0-0

  العصور املختلفة وحاجة االنسان هلا.

 اضرات النظرية.احمل

 

االختبارات الفصلية 
والنهائية )أسئلة مقاليه 

 وموضوعية(

الربازيلي  –الصيين  –تشرح فنون وتقنيات التطريز )الياابين  0-2
 .........  اخل

أسلوب حل املشكالت وإشراك الطالبة 
يف املناقشة واحلوار وذلك من خالل عرض 

بعض الربامج اخلاصة ابلتصميم للتطريز 
 يلاال

الواجبات املنزلية املرتبطة 
 مبوضوع احملاضرة
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

على أسس وعناصر التصميم الزخريف للتطريز  تعطى امثلة 0-3
 أبنواعه املختلفة

 التعلم التعاوىن 

) راي احملكمني ر حلوااملناقشة وا
 .( 3و2و0

مشاركة أثناء 
 احملاضرات. 

 

 املهارات املعرفية 2
أجزاء املقرر ككل وجودة  القدرة على إدراك العالقة بني 2-0

 املنتج النهائي )املشروع املنفذ للمقرر(

 

أسلوب حل املشكالت وإشراك الطالبة 
تقييم قدرة الطالبة على  يف املناقشة واحلوار.

الربط بني املعارف 
واملهارات املكتسبة وحل 

 املشكالت العملية

 يبات العملية.التدر  القدرة على حل املشكالت املرتبطة بعملية التعلم  2-2
البحوث التطبيقية 

 واجلماعية.

 التعلم التعاوين. القدرة على اكتساب مهارات التفكري الناقد 2-3
تقييم مهارات الطالبة يف 

   التحليل

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 القدرة على العمل اجلماعي من خالل املشاريع املنفذة. 3-0

فردي املتكامل املنظم مع العمل القدرة على العمل ال
 اجلماعي.

 املالحظة املباشرة .  العمل يف جمموعات )التعلم التعاوين( 

  

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

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 استخدام التعليم االلكرتوين . فهي والكتايب.مهارات االتصال الش 4-0

 

االختبارات النظرية 
 التحريرية

 ( 3و2و0) راي احملكمني  تعلم ذايت استخدام التقنية احلديثة يف البحث العلمي. 4-2

 

القدرة علي رسم وقراءة 
 وتفسري الرسوم البيانية. 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 استماره درجات املشروع ( 3و2و0 احملكمني راي)  ذايت تعلم   ته يف تنفيذ املشروع توظيف ما تعلم 5-0

التزام حسن التعامل مع الزميالت وادب التخاطب مع  5-2
 أعضاء هيئة التدريس. 

العرض واملناقشة من  ( 3و2و0 احملكمني راي)  تعاوين تعلم
 خالل فرق عمل 

 
 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

 %5 00 -2 حبوث  1

 %01 1 اختبار دوري  2

 %25 05 اختبار هنائي نظري 3

 %21 00-2 ملف التطبيقات والتدريبات 4

 %21 03-02 مشروع اجلزء التطبيقي 5

 %21 04 اختبار تطبيقي هنائي 6

 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

 ساعات أسبوعيا(4الساعات املكتبية ) 

 وميكن االتصال أبستاذ املادة من خالل وسائل التواصل االجتماعي

 حتديد موعد احملاضرة من خالل اجلدول املعد من القسم.
 مصادر التعّلمه.
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 قررة املطلوبة:أدرج الكتب امل.1

  ، ملصطفى للطباعة والرتمجة ، مصر ، دار ا" املوسوعة يف فن وصناعة التطريز"2115ماضي ، ماجدة وآخرون 
 , (3و2)رأي احملكمني ,دار الزهراء ,الرايض , " التطريز اليدوي "  2112 البسام, ليلى صاحل .فدا ,ليلى عبدالغفار 

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

1- Hiskins , Nancy , Universal Stitches , Eugene Oregon : Skein Publications, 1982. 

3- Dilmong , Therese De., The Complete Encyclopdia of Needle Work , Second 
Edition, Pensylvaina : Running Press ,1978 . 

4- Osborne  , Harold , The Oxford Companion to The Decorative Arts , Oxford  
University Printing House , 1986.  

5- Pyman  , kit , Gold and Silber Embroidery , New York : Search  Press  LTd.  , 1987 
.  

5- Ross , Heather Colyer ,The Art of Arabian Costume , Second Edition Switzerland , 
Fribourg : Arabesque Commercial SA ,1985. 

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:.3

 . مواقع االنرتنت املتخصصة يف التطريز وفنونه 
 مواقع متخصصة يف اتريخ التطريز يف احلضارات املختلفة . 

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

 برامج الرسم والتصميم ابحلاسب مثل الفوتوشوب _ ادويب الليسرتيتور . 

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

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

 سبوره ذكيه  –طالبة جمهزة بشاشات عرض وبرجكتور 21قاعه دراسية للنظري تكفي ل 



 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 

 

 معمل للجزء التطبيقي .

 ة، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكي.2
 أجهزة احلاسب اآليل مع الربامج املختلفة واليت ختدم املادة العلمية .

 جتهيز القاعات أبجهزة العرض ) الربوجكتور(

 مصادر أخرى )حددها: مثالا 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:
 محاس الطالبات وتفاعلهن أثناء احملاضرة 
  التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالبات يف هناية الفصل الدراسي املعد على موقع اجلامعة 
 ن  للمقرر أو طريقة التدريس لتفعيل عملية التدريساستطالع اراء الطالبات عن  افكارهن ومقرتحاهت 

 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:
 اإلطالع على اجلديد يف جمال الربجمه . 
  .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. 

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

 .مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين 



 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 

 

196 

 

 .مقارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسم 

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

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

 

 
 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 األزياء التراثية للدول العربية اسم المقرر:

 21621266-3   4تطريز  :رمز المقرر
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 مقرر دراسي منوذج توصيف

 جامعة ام القرى: إسم المؤسسة التعليمية ه 0441/  0/  01 تاريخ التوصيف:

                                                    قسم تصميم األزايء –كلية التصاميم      القسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (26106211-3   4تطريز )  األزايء الرتاثية للدول العربيةمزه: . اسم املقرر الدراسي ور 1
 عملي( 2 –نظري  0ساعة معتمدة ) 3. عدد الساعات املعتمدة: 2
ختصص اتريخ  - (3-2ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم  برانمج: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 املستوى الثاين: الدراسي. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4
 دال يوج . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 دال يوج: . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(6
 كلية التصاميم : 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
    

 ت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتن .ج
 :011 النسبة% 

    

  النسبة:  املراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 
 األهدافب.

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 . للتعرف على خصائص ومسميات املالبس الرتاثية هبادراسة تفصيلية للمالبس الرتاثية يف بعض دول العامل العريب  -0
 ا وإخراجها .دراسة األساليب املستخدمة يف تنفيذه -2
الطباعة( ، وأماكن الزخرفة ، وخاماهتا ، وألواهنا ، ومصادرها ،  –الرتقيع  –النسيج املضاف  –دراسة األساليب املتبعة يف زخرفتها )التطريز  -3

 األزرار  –اخلرز  –ومسمياهتا ، ومكمالهتا )الكلف 
 التطبيقي:

 ايء الرتاثية العربية تتسم ابألصالة .تدريب الطالبة على ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من األز  -0
 تدريب الطالبة على أساليب تنفيذ القطع املختلفة . -2

 إكساب الطالبة املهارات املتطورة يف إهناء وجتميل قطع املالبس املنفذة .

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

 . عمل الدراسات والبحوث 
 . البحث عن القطع األثرية امللبسية وعرضها على الطالبات 

   حتليل القطع األثرية ورمسها و رسم الزخارف املوجودة عليه.

 ظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحوصف املقرر الدراسي ج.
دراسة املالبس الرتاثية يف الدول العربية والتعرف على خصائصها ومسمياهتا وأساليب زخرفتها وتنفيذ قطع مستوحاة  وصف عام للمقرر:

 منها تناسب العصر احلديث
 

 ي تناوهلا:املوضوعات اليت  ينبغ .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التعريف ابملادة وتوضيح مفرداهتا  -0
0 3 

 التعريف  ابجلزء التطبيقي ومتطلبات من أدوات وخامات   -تطبيق 
 اإلمارات( -األزايء الرتاثية لدول اخلليج العريب )السعودية -2 

0 3 
اإلمارات( وتنفيذها  -ستوحاة من األزايء التقليدية بدول اخلليج )السعودية ابتكار أزايء معاصرة م -تطبيق 
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 وجتميلها
 الكويت ( –األزايء الرتاثية لدول اخلليج العريب )قطر  -3

الكويت  ( وتنفيذها  –ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من األزايء التقليدية بدول اخلليج )قطر  -تطبيق 3 0
 وجتميلها

 عمان(-ء الرتاثية  لدول اخلليج العريب ) البحريناألزاي-4
عمان( وتنفيذها -ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من األزايء التقليدية بدول اخلليج )البحرين  -تطبيق 3 0

 وجتميلها
 األزايء الرتاثية  لدولة العراق -5

0 3 
 ولة العراقابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من األزايء التقليدية  بد -تطبيق

 جنوب سينا(  -األزايء الرتاثية  جلمهورية مصر العربية )الشرقية  -6 
جنوب سينا(   -ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من األزايء التقليدية  بدولة مصر )الشرقية  -تطبيق  3 0

 وتنفيذها وجتميلها
 األقصر ( –األزايء الرتاثية  جلمهورية مصر العربية )أسيوط  -7

األقصر ( وتنفيذها  –ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من األزايء التقليدية  بدولة مصر )أسيوط  -تطبيق 3 0
 وجتميلها

 النوبة ( –األزايء الرتاثية  جلمهورية مصر العربية )أسوان  -1 
نوبة ( وتنفيذها ال –ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من األزايء التقليدية  بدولة مصر )أسوان  -تطبيق 3 0

 وجتميلها
 االختبار النصفي -1

0 3 
 اختبار عملي نصفي 

 األزايء الرتاثية  لدولة السودان -01
0 3 

 ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من األزايء التقليدية  لدولة السودان -تطبيق
 األردن( . -دول الشام )فلسطني -00

0 3 
 األزايء التقليدية بدولة الشام )فلسطني واألردن( وتنفيذها وجتميلها ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من

 سوراي( . –دول الشام )لبنان -02
0 3 

 سوراي( وتنفيذها وجتميلها –ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من األزايء التقليدية  بدولة الشام )لبنان -تطبيق
 تونس( –دول املغرب العريب )املغرب  -03

0 3 
تونس(  –ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من األزايء التقليدية  بدول املغرب العريب )املغرب  -يقتطب
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 وتنفيذها وجتميلها
 اجلزائر( –دول املغرب العريب )ليبيا  -04

ا اجلزائر( وتنفيذه –ابتكار أزايء معاصرة مستوحاة من األزايء التقليدية  بدول املغرب العريب )ليبيا  -تطبيق 3 0
 وجتميلها

 تقيمم هنائي للمنتجات من خالل إقامة معرض مصغر -تشطيب املنتجات وتسليمها 
0 3 

 االختبار التحريري النهائي -05
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2

 
 دروس إضافية حماضرات

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 45  31   05 ساعات التدريس الفعلية

 3  2   0 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 أنشطة وواجبات منزلية  -ساعات  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  -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

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

على و ملالبس الرتاثية يف بعض دول العامل العريب االتعرف على  0-0
 ..(3و2و0)راي احملكمني  اومسمياهت هاخصائص

 العرض 
  طرح األسئلة

 واملناقشة
 االستقصاء 
 حل املشكالت 
 التحليل والوصف 
 ) تعريف األمناط( 

  االختبارات الفصلية 
 األحباث. 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 متثيل األدوار 
 املقارنة 

فيذ األساليب املستخدمة يف تن (3و2و0التعرف على )راي احملكمني  0-2
جها .املالبس الرتاثية وإخرا  

. 
 

 العرض 
 طرح األسئلة واملناقشة 
 االستقصاء 
 حل املشكالت 
  التحليل والوصفي 
 ) تعريف األمناط( 
 املقارنة 

 .االختبارات التحصيلية 
 التقومي املستمر 

    
 املهارات املعرفية 2

األساليب املتبعة يف زخرفة  (3و2و0)راي احملكمني التعرف على  2-0
الطباعة  –الرتقيع  –النسيج املضاف  –املالبس الرتاثية )التطريز 

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

 العرض 
 طرح األسئلة واملناقشة 
 االستقصاء 
 حل املشكالت 
  التحليل والوصفي 
 ) تعريف األمناط( 
 املقارنة 

 .االختبارات التحصيلية 
 التقومي املستمر 

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 القدرة على العمل الفردي املتكامل واملنظومة مع العمل اجلماعي  3-0
 تدريب الطالبة على العمل ضمن اجملموعة 

 املشاريع اجلماعية والفردية
 

 املالحظة 
  املباشرة 
  املتابعة 
 التقومي املستمر 

 لطالبة على العمل ضمن اجملموعة تدريب ا 3-2
 

 املشاريع اجلماعية والفردية
 

 املالحظة 
  املباشرة 
  املتابعة 
 التقومي املستمر 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 4-0
4-2    

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
اترون األساسي للمالبس التقليدية و حتويرها لكل منطقة ترسم الب 5-0

 إبتقان 
 تقومي األداء البيان العملي

 تقومي األداء البيان العملي ترسم الزخارف التقليدية و تبسيطها  5-2
 

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 01 1 االختبار النصفي النظري  1

 % 01 04 النشاط النظري  2

 % 21 06 اختبار هنائي نظري  3

 % 41 03-2 تقومي مستمر  4

 
 % 21 04 مشروع

 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(.  
 : ساعات4الساعات املكتبية 

 االتصال عرب الربيد اإللكرتوين 

 التعّلم مصادره.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .( " اتريخ أزايء الشعوب" عامل الكتاب , الطبعة الثانية ,القاهرة  2117نصر , ثراي )

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 .  ، رشيدال دار "، العراق يف الشعبية " األزايء 0171 ، حممود وليد ، اجلادر .0

 .  ، دمشق ، الثقافة وزارة منشورات "، سورية يف وتقاليدها الشعبية " األزايء 0110 ، حسن ، محامي .2

 .  ، القاهرة ، املعارف دار " ، مصر يف الشعبية األزايء " اتريخ 0151 ، سعد ، اخلادم .3
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 .  ، صامد "، احملتلة فلسطني منشورات ، فلسطينيةال الشعبية األزايء - الفلسطيين الرتاث "موسوعة0110 ، الرمحن عبد ، املزين .4

 , , عامل الكتاب , "الرتاث الشعيب لألزايء يف الوطن العريب " م2114. سلوى هنري , جنوى شكري , جرجس ,مؤمن  .5

 رةم( " أمناط األزايء التقليدية يف الوطن العريب وعالقتها ابلفلكلور", عامل الكتاب , القاه2117صبحي , سنية مخيس ) .6

 (3و2رأي احملكمني )

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 املواقع اإلليكرتونية اليت تتناول األزايء الرتاثية كموقع ويكيبيداي

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

 ال يوجد

 املطلوبةاملرافق و.
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(:.1

  للجزء العملي ابترون جمهز مباكينات خياطةقاعة حماضرات للجزء النظري ومعمل 

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

 مصادر أخرى )حددها: مثالا 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:

  بطاقات املالحظة 
 )ملفات تقومي األداء )ملفات البورتوفوليو 

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

 إجراءات تطوير التدريس:
  االطالع على ملف املادة 
 االطالع على املراجع احلديثة 

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

 التصحيح املشرتك مع أعضاء هيئة التدريس 
 استخدام بطاقة التقييم 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
اقات املالحظة ، وتدوين تقرير عن الصعوابت إن وجدت ومناقشتها مع فريق األستاذات الاليت يقمن بتدريس املنهج طريق املراجعة لبط عن

 مبحوريه النظري والعملي
 

 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسات يف األلياف والنسيجدر اسم املقرر :     

 21621226-4   2نسيج    رمز املقرر :  

 
 

\ 
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 توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية :   ه 0441/  0/  01اتريخ التوصيف:   

 قسم تصميم األزايءالتصاميم /   القسم:  -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (26106001-4   0نسيج دراسات يف  األلياف والنسيج   )م املقرر الدراسي ورمزه: . اس0
 عملى  ( 2-نظري  2ساعات  ) 4. عدد الساعات املعتمدة: 2
 ختصص نسيج – (3-2ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم  برانمج: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 املستوي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 جدال يو . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 كلية التصاميم . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

 %61 النسبة: ✓ قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 %05 النسبة: ✓ التعليم اإللكرتوين .ب

    

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

    

 %01 النسبة: ✓ املراسلة .د
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  النسبة:  أخرى تذكر .ه
 

 تعليقات:

 
 األهدافب.

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

 .تتعرف على خواص األلياف النسيجية احلديثة 
 .تعطى أمثلة  لأللياف النسيجية احلديثة من حيث اخلواص واالستخدامات 
 يكانيكية لألقمشة املنتجة من األلياف النسيجية احلديثة.تقارن بني اخلواص الطبيعية وامل 
 النهائي.  تقرتح  األلياف النسيجية احلديثة طبقا لطبيعية االستخدام 
 .تستنتج العالقة بني األلياف النسيجية احلديثة الداخلة يف صناعة املنسوجات وخواص املنتج النهائي 
  لألقمشة املنتجة من األلياف النسيجية احلديثة.تتعرف على االختبارات الطبيعية وامليكانيكية 

)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(.   

 والدورايت العلمية يف جمال األلياف النسيجية.  دث املراجعاالستعانة أبح -0
 حتديث حمتوى املقرر وتدعيمه ابألحباث اجلديدة يف جمال األلياف النسيجية.  -2
 تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا واجلامعات األجنبية املناظرة يف التخصص. -3
 التعاوين .التدريس ابستخدام التعلم  -4
 استخدام املوقع الشخصي  للتفاعل والتواصل مع الطالبات -5
 استخدام السبورة الذكية للشرح لتوصيل املعلومة  . -6
 إتباع طرق التجريب واحملاولة واالستكشاف للتعرف على اخلامات احلديثة واكتشاف خواصها. -7
 لتعلم الذايت و العمل يف إطار جمموعات.إكساب الطالبة مهارة االعتماد على النفس والقدرة على ا-1

 
 

 

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.
 دراسة األلياف احلديثة وخواصها وأهم استخداماهتا وتطبيقاهتا وصف عام للمقرر:
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 تناوهلا: املوضوعات اليت ينبغي.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 0 تعريف ابملقرر ومقدمة عن األلياف النسيجية احلديثة وتطبيقاهتا ىف صناعة املنسوجات.
 1 2 الياف امليكروفيرب

 Cool Max 0 4الياف الكول ماكس   
 Thermolite 0 4الياف الثرموليت 

 4 0 ةااللياف ذات الطبيعة املتغري 
 4 0 االختبار النصفى
 4 0 الياف الثرموكول
 4 0 الياف الكربون
 4 0 الياف االراميد
 4 0 الياف الكيفالر

 4 0 االلياف الضوئية
 4 0 االلياف االلكرتونية

 1 2 بعض االختبارات الطبيعية وامليكانيكية لألقمشة املنتجة من األلياف النسيجية احلديثة
 

   عات املقرر وتوزيعها: إمجايل عدد سا.2
 حماضرات 

دروس 
 إضافية

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ساعات  4 31 - - 05 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

45 

-2)حمكم  0 الساعات املعتمدة
3) 

 (3-2)حمكم  3  (3-2)حمكم  2 - -

 

 ساعة 4 قوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:( اليت يالذايت 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
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

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

0-0 
 تصنف األلياف النسيجية احلديثة

 

 - احملاضرات النظرية 

عرض من خالل برانمج  -
PowerPoint-  

 تقارير مكتوبة -

 اختبار مقايل -

 اختبار متعدد -

0-2 
تتعرف على األلياف النسيجية احلديثة من حيث اخلواص 

 واالستخدامات.

 التعليم التعاوين -

عرض من خالل برانمج  -
PowerPoint-  

 ملف اجناز -
 تقارير مكتوبة -
 حتليل مشكلة -

 املهارات املعرفية 2
تقارن بني اخلواص الطبيعية وامليكانيكية لألقمشة املنتجة من األلياف  2-0

 حلديثة.النسيجية ا

 

  - عصف ذهين.

عرض من خالل برانمج  -
PowerPoint-  

البحوث التطبيقية  -
 واجلماعية

 صحيفة التفكر. -

تتنبأ ابلعالقة بني اخلامات احلديثة املستخدمة يف صناعة املنسوجات  2-2
 وخواص املنتج النهائى

تعلم تعاوين من خالل  -
 جمموعات عمل صغرية.

االختبارات السريعة 
 اقشاتواملن

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-0 

 ختتار االلياف النسيجية احلديثة طبقا خلواص املنتج النهائي

 عصف ذهين. -

عرض من خالل برانمج  -
PowerPoint-  

 تقارير مكتوبة -

 اختبار متعدد -

3-2 

 توضح تطبيقات االلياف احلديثة يف صناعة املنسوجات التقنية
ن خالل برانمج عرض م -

PowerPoint-  

تعلم تعاوين من خالل  -

 حتليل مشكلة -

 صحيفة التفكر -

 البحث العلمي -
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 جمموعات عمل صغرية. 

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

 واألنشطةأوراق العمل 
 صحيفة التفكر تعليم ذاتى

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-0 

 معمل األلياف تتعامل مع أجهزة اختبار األلياف املختلفة
ملف الختبار 

 األلياف
 
 

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

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

 % 01 طوال الفصل الدراسي املشاركة واملناقشة 0
 %01 األسبوع السادس االختبار النصفي 2
 % 01 السابع أوراق عمل 3
 %01 يف الوقت احملدد مشروع هنائي للجزء العملي 4
 % 31 الفصل الدراسي طوال عملى هنائى اختبار 5
 %31 يف الوقت احملدد اختبار هنائي 6

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 
 ساعات أسبوعيا( 4)  هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء

 مصادر التعّلمه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0

 دار الكتب، مصر.(:  خامات النسيج، 1100) محمد صبري اسماعيل -0
 (: هندسة إنتاج المالبس الجاهزة، دار الفكر العربي، مصر.1102بهيره جبر، منال سيف) -1
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 :(وغيرها والتقارير الدورياتالكتب والمراجع الموصى باقتنائها ). 1

 منشأة دار املعارف  –: " األلياف الصناعية"  (0171) , حممد أمحدسلطان  -
 منشأة املعارف ابإلسكندرية  -" : "تكنولوجيا االلياف الصناعية(0113) أمحد فؤاد النجعاوى -

H. Eberle, H. Hermeling, M. Hornberger, R. Kilgus, D. Menzer, W. Ring (2003): 
Clothing Technology (from fibre to Fashion), Fourth edition, Verlag Europa 
Lehrmittel  
 Journal Of Applied Sciences Research. 
 Journal Of Marketing Theory And Practice. 
 International Journal of Clothing Science and Technology 
 SURFACE CHARACTERISTICS OF FIBERS AND TEXTILES, Christopher M. 

Pastore, Paul Kiekens, Marcel Dekkinecre    Dekker.NEW YORK,2001. 
 J E McIntyre,” Bast and other plant fibres’. Woodhead Publishing Limited.2333. 
 J. Koslowski. "Dictionary of Man-made fibers". Second edition. Deutscher 

Fachverlag. 2009. 
 Textile Research Journal 

  . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

- Web site (www.google.com) 
- Dupont:  
 http://www.dupont. com/ 

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

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

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

 معمل اختبارات جمهز أبجهزة اختبارات اخلامات واألقمشة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2
 (.Data Showجهاز ) -

http://www.google.com/
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 كمبيوتر حممول  -
 اهزة  تعليميةبرجميات ج -
 اتصال ابالنرتنت -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً 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:

 الطالب وتفاعلهن أثناء احملاضرة محاس -
 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  -

 اذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األست
 التقومي الذايت للربانمج. -
 املراجعة اخلارجية من قبل رئيس القسم -

 تقارير جلان اجلودة  -          
 إجراءات تطوير التدريس:

 االطالع على اجلديد يف االلياف واملنسوجات  -
 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 تطوير التعليم اجلامعي للتنمية الذاتية -
ت التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءا

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين -
 ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسممقارنة نتائج الطالب  -

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

 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. -
 لتقومي الطالبات للمقرر يف حتسني وتطوير املقرر.اإلفادة من النتائج اإلحصائية  -
 مراجعة جلنة اجلودة للتوصيف -

 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

                              

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 تصميم وتنفيذ األقمشةاسم المقرر:   

 21621222-4   2نسيج رمز 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.
 (26106000-4   2نسيج )   تصميم وتنفيذ األقمشة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 0
 عملى  ( 2-نظري  2ساعات  ) 4. عدد الساعات املعتمدة: 2
 ختصص نسيج – (3-2ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم  برانمج: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 املستوي األول. 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 ر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املق7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 التعليم اإللكرتوين .ب
 %71 النسبة: ✓

    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  تذكرأخرى  .ه
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 تعليقات:

 توضع احملاضرات يف املوقع لتنزيلها عرب االنرتنت. –يتم التدريس ابستخدام أجهزة العرض )الربوجكتور( 

 األهدافب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

 التعرف علي تصميم أقمشة املقلمات و الكاروهات ابستخدام الرتاكيب النسجية األساسية 

  الناجتة من ترتيب ألوان خيوط السداء واللحمة.التأثريات اللونية 
  وضع وتنفيذ تصميمات زخرفية ابستخدام أسلوب األدلة املتداخلة 
  تعريف التكرار وأنواعه وطرق توزيعه 
  التحليل الفين والرتكيب البنائي للتصميم وعناصره 

 .وضع املواصفة التنفيذية للتصميم 

  
)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(.   
 والدورايت العلمية يف جمال صناعة األقمشة.  االستعانة أبحدث املراجع 
 حباث اجلديدة يف جمال صناعة األقمشة.حتديث حمتوى املقرر وتدعيمه ابأل 

 .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 

 .إتباع طرق التجريب واحملاولة واالستكشاف للتعرف على اخلامات املختلفة واكتشاف خواصها 
 إكساب الطالبة مهارة االعتماد على النفس والقدرة على التعلم الذايت و العمل يف إطار 

 جمموعات.

يف النشرة التعريفية أودليل )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة وصف املقرر الدراسي  .ج
 الربانمج(.
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يتناول هذا املقرر انواع االقمشة وكيفية تصميم االقمشة املقلمة والكاروه واالقمشة املنقوشة وكيفية توزيع  وصف عام للمقرر:
 الوحدات الزخرفية وعالقة التصميم ابلرتكيب النسجي للقماش.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع وضوعاتقائمة امل

 مقدمة عن أنواع األقمشة وأساليب تنفيذها -

 الرتاكيب النسجية األساسية –األقمشة املنسوجة 

0 4 

 4 0 األطلس( –املربد  –الرتاكيب النسجية األساسية )السادة  -

 أقمشة املقلمات -

خدام الرتاكيب النسجية إلعطاء املقلمات است –تصميم أقمشة املقلمات الطولية  –أنواع املقلمات 
 كيفية تنفيذها  -التأثري املطلوب 

2 1 

استخدام الرتاكيب النسجية إلعطاء املقلمات التأثري  -تصميم أقمشة املقلمات العرضية   -
 كيفية تنفيذها  -املطلوب 

0 4 

 أقمشة الكاروهات  -

 كيفية التنفيذ  –تصميم أقمشة الكاروهات 

2 1 

 ات اللونيةالتأثري 

 التأثريات اللونية الناجتة من ترتيب ألوان خيوط السداء واللحمة يف الرتاكيب النسجية احملتلفة

0 4 

 4 0 اختبار نصفي

 التصميمات الزخرفية -

 وضع وتنفيذ تصميمات زخرفية ابستخدام أسلوب األدلة املتداخلة

2 1 

 4 0 تعريف التكرار وأنواعه وطرق توزيعه -

 4 0 ل الفين والرتكيب البنائي للتصميم وعناصرهالتحلي -
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 4 0 وضع املواصفة التنفيذية للتصميم. -

 4 0 مراجعة عامة واستالم النشاط -

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 4  31 - -  31 ساعات التدريس الفعلية
 عات سا

 سلعة 61

-2)حمكم  2 -  (3-2)حمكم  2 الساعات املعتمدة
3 ) 

 (3-2)حمكم   4 

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 ساعة عملي( أسبوعيا موزعة على احملاور التالية:  2  -ساعة نظري  1)

 املكلفة.  الواجبات املنزلية واألنشطة 
  .البحث من خالل شبكة االنرتنت 
 .البحث داخل املكتبة 

 جولة ابلسوق التجارية للتعرف على اخلامات املختلفة املوجدة ابلسواق.

 

 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  -
 دفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهاثنياً  -
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  -

 ال من جماالت التعلم.معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جم
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 اإلطار الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 اإلطار الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

0-0   تتعرف علي بعض أنواع األقمشة
 –املختلفة كاألقمشة املنسوجة 

ري األقمشة الغ –أقمشة الرتيكو 
 منسوجة

  التعلم التعاوين من خالل العمل يف إطار
علمي  أبسلوب جمموعات تناقش وتنقد

 )املناقشة واحلوار(

الواجبات املنزلية املرتبطة  •
 مبوضوع احملاضرة

0-2   حتدد الرتكيب النسجي لكل
 قماشة والتكرار اللوين

  أسلوب حل املشكالت وإشراك الطالبة يف
ل عرض بعض املناقشة واحلوار وذلك من خال

 األقمشة ذات الرتاكيب النسجية املختلفة 

  تغذية راجعة فورية، ملف
اجناز، ورقة الدقيقة الواحدة  

”one minute 
paper “ 

0-3  تتعرف علي التصميمات املقلمة   تستخدم امليزان األلكرتوين يف الوزن ومعادالت
حساب النمرة والعدسة لعد خيوط السداء 

 واللحمات.

  الفصلية والنهائية االختبارات 

0-4   تفهم كيفية عمل تصميمات
 الكاروهات

  التعلم التعاوين من خالل العمل يف إطار
علمي  أبسلوب جمموعات تناقش وتنقد

 )املناقشة واحلوار(

  االختبارات الفصلية والنهائية 

0-5   تدرك كيفية الصول علي
 تصميمات زخرفية 

  التعلم التعاوين من خالل العمل يف إطار
علمي  أبسلوب جمموعات تناقش وتنقد

 )املناقشة واحلوار(

  االختبارات الفصلية والنهائية 

0-6  تفهم أنواع التكرار وكيفية توزيعه   التعلم التعاوين من خالل العمل يف إطار
علمي  أبسلوب جمموعات تناقش وتنقد

 )املناقشة واحلوار(

  عرض جتارب مشاركة أثناء
 احملاضرات. بطاقات مالحظة

 املهارات املعرفية 2
حتليل األقمشة من انحية الوحدة  • 2-0

التكرارية والرتكيب النسجي 
 والتكرار اللوين

 

 التدريبات العملية. •
 العروض التوضيحية. •
 التعلم التعاوين. •

تقييم مهارات الطالبة يف  •
التعرف على أنواع ألقمشة 

 والرتاكيب
االختبارات السريعة  •

 واملناقشات.
2-2  

يمات ذات تقليمات ترسم تصم •
 طولية وعرضية 

 التدريبات العملية. •
 العروض التوضيحية. •
 العصف الذهين. •

 تقييم سكتشات الرسم •
 العينات املنفذة

ترسم تصميمات ألقمشة   • 2-3
 كاروهات

 التدريبات العملية. •
 العروض التوضيحية. •

 تقييم سكتشات الرسم •
 العينات املنفذة
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 اإلطار الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 التعلم التعاوين •
زخرفية  ترتسم تصميمات • 2-4

 ابستخدام األدلة املتداخلة
 

 التدريبات العملية. •
 العروض التوضيحية. •
 العصف الذهين. •

 تقييم سكتشات الرسم •
 العينات املنفذة

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
املشاركة اجلماعية يف األنشطة  • 3-0

اخلاصة ابملادة كهدف ينمي 
العالقات الشخصية , والقدرة 

 مل املسؤوليةعلى حت

 العمل يف جمموعات )التعليم التعاوين(. •
 احلوار واملناقشة. •

املالحظة املباشرة، تقومي  •
األقران، التقومي اجلماعي 

 للواجبات.

تنمية القدرة على التعلم الذايت  • 3-2
وحتمل املسئولية وإدارة اجللسات 

 العلمية.

 التعلم الذايت. •
 احلوار واملناقشة. •

 

تقومي  املالحظة املباشرة، •
األقران، التقومي اجلماعي 

 للواجبات.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

مهارات االتصال الشفهي  • 4-0
 والكتايب.     

 االختبارات العملية. • التطبيقات والتمارين العملية. •

استخدام وسائل التقنية املتعددة  • 4-2
يف اجناز   أوراق العمل 

 نشطة.واأل

 استخدام التعليم االلكرتوين. •
 البحوث التطبيقية. •

العرض واملناقشة من خالل  •
 فرق عمل.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
ترسم التصميمات ذات  • 5-0

التقليمات الطولية والعرضية 
 والكاروهات

•  

احملاضرات النظرية للمادة العلمية وتشمل حمتوى  •
 املادة

 سكتش الرسم •

قرر واحملتوي علي ملف امل •
 العينات املنفذة

احملاضرات النظرية للمادة العلمية وتشمل حمتوى  • رسم وتنفيذ تصميمات زخرفية • 5-2
 املادة

 سكتش الرسم •

ملف املقرر واحملتوي علي  •
 العينات املنفذة

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: 5
ع مجاعي، كتابة مقال، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشرو  م

 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه
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 % 01 طوال الفصل الدراسي املشاركة واملناقشة  0

 %21 يف األسبوع الثامن االختبار النصفي  2

 %21 يف الوقت احملدد التطبيق العملي وملف العينات 3

 %21 يف الوقت احملدد العملي االختبار 4

 %31 يف الوقت احملدد اختبار هنائي  5

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

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

 ساعات أسبوعيا موزعة علي أايم األسبوع 4الساعات املكتبية ) -

 عرب الربيد اإللكرتوين: 
 مصادر التعّلمه.

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0

 مصطفي زاهر، دار الفكر العريب، (0117) تراكيب نسجية متطورة 
 دمياط -مكتبة اننسي  –املنسوجات"  : "حتليل(0111) شرازي , إيهاب حيدر  

 الت العلمية والتقارير وغريها(. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجمل2 

  طرق فحص األلياف النسيجية واخليوط " صندوق دعم صناعة الغزل واملنسوجات مركز  "(2114) ، هند رزق ، سامية على والعوام
 تطوير الصناعات النسيجية 

• H. Eberle; H. Hermelling; M. Hornberger; R. Kigus; D.Menzer (2003) ; W. Ring: 
Clothing Technology (Fourth Edition), Verlag Europa-Lehrmittel, Germany 

• Elderman, Sharon (2004); Mastering Weave Structure, Interweave Press, Inc  
 التواصل االجتماعي وغريها: . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع3

 .الشبكة العنكبوتية 
 https://www.google.com.saحمرك البحث  

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

https://www.google.com.sa/
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 WeavMakerبرامج تصميم األقمشة مثل 

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

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

 النظري : قاعة دراسية جمهزة بطاوالت ومقاعد تتناسب وطبيعة املادة.  احملاضرة 
 احملاضرة التطبيقي : معمل نسجيات جمهز أبنوال نسيج  وخيوط للتطبيق

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2
 ( جهازData Show.) 
 كمبيوتر حممول 
 ميةبرجميات جاهزة  تعلي 
 اتصال ابالنرتنت 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:.3
 .جتهيز معمل مزود ابألقمشة املختلفة  وبه  أنوال يدوية كافية وخيوط خمتلفة وعدسات مكربة لتحليل األقمشة 

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

 .االستباانت، واملقابالت 
 .تفاعل الطالب أثناء احملاضرة 
 .التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالبات يف هناية الفصل الدراسي املعد على موقع اجلامعة 
  للمقرر أو طريقة التدريس لتفعيل عملية التدريسسؤال الطالبات عن ما يرغبون يف إدخاهلا 

 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:
  املختلفة.اإلطالع على اجلديد يف جمال تصميم األقمشة 
 .تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة 



 بية السعوديةاململكة العر 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

224 

 

 .توجيه الطالب إىل البحث الذايت عن املعلومة 
 .تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس 
 .إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية 
  يس.تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدر 
 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:
  من قبل لجنة الخطط الدراسية والجداول.مراجعة توصيف المقرر 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.
 م اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.حتديث مصادر التعل 
 .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:

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 تراكيب نسجية متطورة اسم المقرر:

 21621262-3   3نسيج رمز المقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  :  إسم املؤسسة التعليمية ه 0441/  0/  01   اتريخ التوصيف:

 قسم تصميم األزايء  التصاميم /  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (26106211-3   3نسيج )   تراكيب نسجية متطورة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 0
 عملى  ( 2-نظري  0ساعات  ) 3. عدد الساعات املعتمدة: 2
 ختصص نسيج – (3-2ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم  مجبران: . 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(

 الثايناملستوي . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4
 ال يوجد (:. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 كلية التصاميم . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

 %011 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  م اإللكرتوينالتعلي .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
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 تعليقات

 األهدافب.
 0- ما هدف املقرر الرئيس؟ 

  التعرف على االساليب التكنولوجية إلنتاج الرتاكيب النسجية املتطورة 
  اكيب النسجية املتطورة وأتثريها على خواص القماش.التعرف على الرت 
  التعرف على نظم أتكيد اجلودة للمراحل االنتاجية للمنتج النسجي 
  تنفيذ بعض الرتاكيب النسجية املتطورة اليت تعتمد على دمج الرتاكيب النسجية مع بعضها البعض للحصول على أتثريات نسجية جديدة

 للسداء واللحمة وطرق اللقي الزخرفية للمبارد العادية واملبارد املظللة واملركبة واالطالساملعتمدة على الرتتيب اللوين 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 يدة يف جمال الدراسة(.   اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلد
 .تقنية املعلومات ، مراجع االنرتنت 
  .حتديث حمتوى املقرر نتيجة لألحباث اجلديدة يف اجملال 
 .تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا وكذلك اجلامعات األجنبية 
 تنوعة أخرى.التدريس ابستخدام التعلم التعاوين آو االليكرتوين أو طرق تدريس م 
 .استخدام املوقع الشخصي لعضو هيئة التدريس للتفاعل والتواصل مع الطالبات 
 .استخدام السبورة الذكية للشرح والرسم والتلوين من قبل األستاذ  لتوصيل املعلومة 
 .إتباع طرق التجريب واحملاولة واالستكشاف للخامات املستخدمة 
 
 ب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلو وصف املقرر الدراسي -ج

 شرح وتنفيذ بعض الرتاكيب النسجية املتطوره مثل اللينوه، البيكيه، الكريب، املبارد املظللة وتطبيقاهتا وصف عام للمقرر:
 

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

 0 0 مقدمه عن املقرر وأهدافه وتوزيع الدرجات واملراجع 
 4 4 التعرف على االساليب التكنولوجية إلنتاج الرتاكيب النسجية املتطورة 
 .3 3 التعرف على الرتاكيب النسجية املتطورة وأتثريها على خواص القماش 
  3 3 (حتديد املواصفات التنفيذية ) املواصفات على النول 
 3 3 التعرف على نظم أتكيد اجلودة للمراحل االنتاجية للمنتج النسجي 
 0 0 مراجعة عامة 

   موضوعات اجلزء العملي
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
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  2 0 مقدمة 
  تنفيذ اللقي الزخريف للمبارد العادية 

 املتموج –القفاز املزدحم  –الطردي العكسي  –) اللقي املثايل 
2 4 

  4 2 املركبة  –تنفيذ املبارد املظللة 
  2 0 تنفيذ االطالس املظللة 
 2 0 تنفيذ تراكيب نسجية معتمدة على الرتتيب اللوين للسداء واللحمة 
  2 0 تنفيذ نسيج عش النحل 
 2 0 تنفيذ نسيج اللينوه 
 2 0 تنفيذ نسيج البيكيه 
  2 0 تنفيذ نسيج الكريب 
 1 4 املشروع 
 
 
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات التدريس 
 الفعلية

05   
31 

ساعة  4
 مكتبية

 ساعة 45

 (3-2)حمكم  3  (3-2)حمكم  2   (3-2)حمكم  0 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:ايت االضايفالذالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
  .الواجبات املنزلية واألنشطة املكلفة 
  .البحث من خالل شبكة االنرتنت 
 .البحث داخل املكتبة 

 

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

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

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

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
االساليب التكنولوجية إلنتاج  علي فتتعر  0-0

 الرتاكيب النسجية املتطورة
املناقشة واحلوار(, حلقات نقاش ) 

كتابة التقارير، إعداد األوراق 
 البحثية، تعلم تعاوين, عروض عملية 

 االختبارات التحريرية.
 

الرتاكيب النسجية املتطورة وأتثريها على  تفهم  0-2
 خواص القماش.

)عرض تقدميي  
PowerPoint) 

 االختبارات الشفوية.
 

جية نظم أتكيد اجلودة للمراحل االنتا تصنف 0-3
 للمنتج النسجي

 .PowerPointعرض تقدميي   عمل األحباث ، احملاضرات النظرية

التعرف على أنواع األقمشة املستخدمة يف  0-4
 صناعة النسيج. 

 مشاركة أثناء احملاضرات. ممارسة عملية وتطبيق عملي.

 دراكيةاملهارات اال 2
2-0 

 العالقة بني أجزاء املقرر. تدرك
 تأسلوب حل املشكال

 البحوث التطبيقية واجلماعية. 

2-2 
 املشكالت املرتبطة بعملية التعلم. حتل

إشراك الطالبة يف املناقشة 
 واحلوار.

 

تقومي التصاميم، االختبارات العملية، 
 تقومي احلاالت الدراسية

ناقشة إشكاالت تتطلب املمن خالل  تستنتج 2-3
 ذلك.

 التدريبات العملية.
 املناقشات.االختبارات السريعة و  

 أنواع االختبارات وأشكاهلا. بعض جتيد اجراء 2-4
 

 العصف الذهين.
 

تقييم مهارات الطالبة يف حتضري العينات 
 املعملية.

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

 املشاركات البحثية مع زميالهتا.
عات)التعلم العمل يف جممو 

 التعاوين(.
املالحظة املباشرة، تقومي األقران، التقومي 

 اجلماعي للواجبات.
أو العمل ضمن  قيادة فريق العمل. تستطيع 3-2

 فريق
 

 التعلم الذايت.
 

أن يسهم املقرر يف أن يكون الطالب على 
عالقة جيدة مع أستاذ املادة من خالل 
 نة.التعبري عن الرأي وعدم اخلشية من اإلدا

يهدف املقرر إىل تكوين عالقات جيدة بني  احلوار واملناقشة.تتقن الطالبة أسلوب احلوار من خالل املشاركة  3-3



 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 

 

231 

 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 الصفية. 
 

 
 

زميالت الشعبة ككل ابلعمل اجلماعي 
املشرتك سواء ابلعرض أو املناقشة 

 اجلماعية.
األنشطة اخلاصة ابملادة كهدف ينمي  تشارك 3-4

, والقدرة على حتمل العالقات الشخصية 
 املسؤولية.

تنمية التعلم الذايت من خالل حبث الطالبة  احملاضرات.
وإطالعها على عدد من املراجع لتقدمي 

 عرض جيد.
التعلم الذايت وحتمل املسئولية  علي تنمي قدرهتا 3-5

 وإدارة اجللسات العلمية.
 الواجبات املنزلية.

 
 واالستبيان.     بطاقة املالحظة

 ارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمه 4
 االختبارات العملية. استخدام التعليم االلكرتوين. مهارات االتصال الشفهي والكتايب.     جتيد  4-0
 التمارين. استخدام املعامل. التقنية احلديثة يف البحث العلمي.  تستخدم 4-2
حتليل  األساليب اإلحصائية يف تستخدم 4-3

 املعلومات.
 التطبيقات والتمارين العملية.

 
 العرض واملناقشة من خالل فرق عمل.

 البحوث التطبيقية. شبكات املعلومات.    تستخدم 4-5
 

تقييم أسلوب الطالبات يف توثيق 
 املعلومات.

مع اآلخرين من خالل استخدام التقنية  تواصلت 4-6
 احلديثة.

استخدام الربيد االلكرتوين 
 رسال الواجبات املطلوبة.إل

 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
تنفيذ الرتاكيب النسجية املتطورة على األنوال  5-0

 اليدوية وتوظيفها يف املالبس
 احملاضرات، الورش ، املعامل.

احملاضرات النظرية للمادة العلمية 
 وتشمل احملتوى النظري للمقرر 

التطبيقات العملية لتنفيذ 
 الرتاكيب  النسجية املختلفة.

تدريبات على وضعية اجللوس 
 املثلى للقيام بعملية النسج.

تدريبات على التحرك يف املساحة 
 احملددة لالجناز.

التقارير اخلاصة أبنواع األقمشة 

 التمارين العملية.
 االختبارات، املالحظة املباشرة.

جتهيز ملف حلفظ العينات املنفذة 
 بوعياً.أس

تنفيذ الرتاكيب النسجية جتميع عينات 
من األقمشة ذات الرتاكيب النسيجية 

 املختلفة.
املشروع النهائي لعمل فين ابستخدام 

 الرتاكيب النسيجية.



 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 

 

231 

 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 ابلسوق احمللى.
 

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

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

 % 5 طوال الفصل الدراسي املشاركة واملناقشة 0

 %01 األسبوع السادس االختبار النصفي 2

 %  5 طوال الفصل الدراسي ورقة العمل 3

 %21 يف الوقت احملدد االختبار النهائي 4

 %41 طوال الفصل الدراسي تطبيقات عملية 5

 %21 يف الوقت احملدد مشروع هنائي للجزء العملي 6

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

 هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء 
 موزعة على أايم األسبوع

 ساعات اسبوعيه  4الساعات املكتبية 
 التواصل عرب الربيد االلكرتوين: 

 

 مصادر التعّلمه.
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .0

 ة ، " الرتاكيب النسيجية املتطورة " ، دار الفكر ، القاهر (0117) ، مصطفى مرسي زاهر  -
 ." موجز يف جمال النسيج "  (:0111)الزبن ، هيلة عبد العزيز   -
 . ." تكنولوجيا حساابت الغزل والنسيج " ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية  (:0114)سلطان ، حممد   -
 " علم املنسوجات " ، األمارات العربية،  (:2112)السمَّان ، سامية لطفي  -
 ، " املنسوجات " ، دار اليازوري ، عمان ،(0114) الشناق ، فيصل وآخرون  -
 " تكنولوجيا جتهيز األقمشة القطنية "، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ،   (0110)النجعاوي ، أمحد فؤاد  -
 .دراسات يف النسيج " ، دار الفكر العريب ، القاهرة  " (2114)كوثر نصر ، إنصاف والزغيب   -
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" تكنولوجيا النسيج " ، صندوق دعم صناعة الغزل واملنسوجات مركز تطوير  :(2114) عبدالفتاح درويش ، حسن السيد وغالب ، على -
 الصناعات النسيجية ، 

الرتاكيب النسجية وحتليل العينات " صندوق دعم صناعة الغزل  "(:2114)رضوان ، حممد أمحد فتحي وجنم ،  ماجدة حممد حممود  -
 سيجية واملنسوجات مركز تطوير الصناعات الن

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

: " تطبيقات احلاسب اآليل يف تصميم النسيج للحصول على أتثريات مجالية ابستخدام الرتاكيب النسجية (2101)  وزان ، داليا عبدهللا 
 ، جامعة أم القريالبسيطة " ، رسالة ماجستري

Corbman,B.P.," Textil (1985) : Fiber to Fabric “International student Edition ,  
Joseph, M.L.(1984):,Essentials of Textiles “ , Holt , Rinehart  and Wiston. 
Lord, P.R and Mohamed, M.H.(1976) “ Weaving : Conversion of Yarns to Fabrics, 
Merro technical library . 
Marks, R. and Robinson, A.T.C., (1976): “ Principles of Weaving the Textile Institute  

Solingar,  j (1980): J." Apparel Manufacturing Hand Book " , Van 
Nostrand and Reinhold Company New York  

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 https://www.google.com.saرك البحث  مح

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

 Weave Maker  برنامج

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

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: 
 احملاضرة النظري : قاعة دراسية جمهزة بطاوالت ومقاعد تتناسب وطبيعة املادة. 

 احملاضرة التطبيقي : معمل نسجيات جمهز بطاوالت ومقاعد تناسب عمليات النسيج و أنوال يدوية.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2
 (.Data Showجهاز ) -

https://www.google.com.sa/


 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 

 

233 

 

 مبيوتر حممول.ك -
 برجميات جاهزة  تعليمية. -
 اتصال ابالنرتنت. -

 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.

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

 االستبياانت، واملقابالت. -
 تفاعل الطالب أثناء احملاضرة. -
 التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالبات يف هناية الفصل الدراسي املعد على موقع اجلامعة. -
 .ات عن ما يرغبون يف إدخاهلا للمقرر أو طريقة التدريس لتفعيل عملية التدريسسؤال الطالب -

 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:
 جلديد يف جمال تكنولوجيا النسيج. اإلطالع على ا -
 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. -
 ال بني أعضاء هيئة التدريس.تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفع -

 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(:

 ل زمالء آخرين.مراجعة النتائج من خال -
 .مقارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسم -

 ِ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. -
اية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس  نفس املقرر ملسارات أخرى ملناقشة عقد اجتماعات يف هن -

 تقومي املقرر من حيث إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر، واقرتاح  احللول املناسبة للتعديل والتطوير.
 اجملال. حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف -
 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:

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 لدراسيتوصيف املقرر ا
 

 

 فحص وتحليل المنسوجاتاسم المقرر:   

 21621226-3   4نسيج رمز 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

 

 لومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعأ.
 (26106201-3   4نسيج )   فحص وحتليل املنسوجات. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 0
 عملى  ( 2-نظري  0ساعات  ) 3. عدد الساعات املعتمدة: 2
 نسيج تخصص – (3-2ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم  برانمج: . 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(

 الثايناملستوي   . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4
 (26106001-4   0نسيج دراسات يف األلياف والنسيج ) . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 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(:1

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 %31 نسبة:ال ✓ التعليم اإللكرتوين .ب
    

 %71 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

ية املختلفة والتمييز بينهم ملا لذلك أمهية يف جمال الغرض من تدريس هذا املقرر إملام الطالبة ابلظروف الصحيحة ابلتعرف على بياانت اخلامات النسج
 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(.   

 هذا اجملال. ن للطالبة استخدام األجهزة اجلديدة يف هذا اجملال مع استخدام تقنية املعلومات عرب اإلنرتنت واالطالع على ما جيد من أحباث وغريه يفميك

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.
 يتناول املقرر كيفية فحص وحتليل املنسوجات وكيفية التعرف علي األقمشة وفحص العيوب وكيفية إصالحها ف عام للمقرر:وص

 

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

 3 0 كيفية التعرف على املنسوج
 3 0 التعرف على اجتاه السداء من اللحمة

 العوامل اليت حتدد هبا خيوط السداء واللحمة
 بشرات املشط -كثافة املنسوج 

0 3 

 3 0 منرة اخليط -نوع اخليوط )مفردة أم مزوية( 
 3 0 نسبة تشريب اخليط -شكل اخليط 
 3 0 نسبة املطاطية  -عدد الربمات 

 3 0 وجود البوش -نوع اخلامة ودرجة املتانة 
 )الوجه والظهر( التعرف على وجهي املنسوج

 الرتاكيب –اجتاه الطباعة 
0 3 

 حتليل ووضع مواصفة القماش
 الرتكيب النسجي   -نوع األلياف 

2 6 

 3 0 مسك القماش -وزن املرت 
 3 0 معامل التغطية -عدة القماش  -كثافة املنسوج 
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 3 0 منرة اخليط
 3 0 عمل مشروع حبثي

 3 0 اختبار هنائي
 

   املقرر وتوزيعها:  إمجايل عدد ساعات.2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 45 ساعات 4  31  05 ساعات التدريس الفعلية

-2رحمكم ) 0  الساعات املعتمدة
3) 

 
 (3-2)حمكم  2

  
)حمكم  3

2-3) 

 
 
 

 طالب خالل أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة . 3
  :موزعة على احملاور التالية 
  .الواجبات املنزلية واألنشطة املكلفة 
  .البحث من خالل شبكة اإلنرتنت 
 .البحث داخل املكتبة                                                            
 

 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 : 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.معاً عملية تعلم وتعليم متكا
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
لالزمة لتحليل املنسوجات على املعلومات ا تتعرف 0-0

 ويصنفها ويدوهنا يف ملف خاص
 العروض التقدميية
 التطبيق العملي

 االختبارات الدورية 

4 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 العروض التقدميية عيوب األقمشة وكيفية عالجها تصنف 0-2
 التطبيق العملي

 االختبارات الدورية 

0-3    
 املهارات املعرفية 2

ملعطاة وينظم املنسوجات حسب املعلومات ا للحت 2-0
 البياانت يف جداول ويلخص ذلك ويصنفه

عن طريق احملاضرة واستخدام عروض 
 البوربوينت واستخدام التجارب املعملية

  تقييم دوري يف العملي

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

بشـــــكل جمموعـــــات واختيـــــار العينـــــات يف مشـــــروع  تعمـــــل 3-0
 مجاعي

 ملية.التدريبات الع
 العروض التوضيحية.

 التعلم التعاوين

 تقييم دوري يف العملي

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

عن طريق االنرتنـت عـن اجلديـد يف هـذا اجملـال وكـل  حثتب 4-0
 ما توصل اليه العلم يف هذا اجملال

 التدريبات العملية.
 العروض التوضيحية.

 تعلم التعاوينال

 األحباث واألوراق العلمية

4-2    
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

 التدريبات العملية. العينات وجيري جتارب وينظم صياغة املعلومات فحصت 5-0
 العروض التوضيحية.

 التعلم التعاوين

 جنازملف اإل

5-2    
 

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

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

 النهائي
 %31 هناية الرتم ملفات اإلجناز 0
 %01 أسبوعياً  التقارير التحليلية 2
 %5 أسبوعياً  عروض فردية 3
 %5 أسبوعياً  عروض مجاعية 4
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 %01 أسبوعياً  أدلة املختربات 5
 %41 يف املوعد احملدد اختبار 6

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

 اء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعض
 ( ساعات أسبوعيا موزعة على أايم األسبوع 4الساعات املكتبية 

 التواصل عرب الربيد اإللكرتوين 

 مصادر التعّلمه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0

 نسي ، دمياط,.حتليل املنسوجات، دار ان  (:0111) ايهاب شرازي 
  :الطبعة األوىل -دار املعارف  -تكنولوجيا النسيج  -م( 0114)كامل , عبد الرافع 
 ( :2114احلاللشة, سامي وظاظا , عصام )النسيج اليدوي -م 

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

 صندوق دعم صناعة الغزل واملنسوجات -ت الرتاكيب النسجية وحتليل العينا –م ( 2114. رضوان, حممود و م. جنم, ماجدة: ) م

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

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

 القاعات الدراسية واملعامل اخلاصة

 عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات  . 2
 سبورة ذكية -عرض البياانت ابحلاسوب 
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 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثالً .3
 معامل النسيج اخلاصة

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

 االختبارات –العروض املقدمة من قبل الطلبة  -البحوث املقدمة  -ملفات الطلبة 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 إجراءات تطوير التدريس:

 ذا اجملالاالطالع على األحباث اجلديدة يف ه

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(:

 ذا اجملال على خمرجات الطالب من ملفات وأحباث وعروض وابدأ اآلراء املختلفةاطالع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف ه

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 وميه بصفة مستمرةمراجعة عضو هيئة التدريس لكل ما ينتجه الطالب يف هذا اجملال للتأكد من مدى استيعاهبم ملتطلبات املقرر وتق

 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ

 
 
 
 
 
 
 

  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 النظريات التربوية والفنية وتطبيقها في تصميم األزياءاسم المقرر: 

 21621222-2   2تصميم رمز المقرر: 

 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
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 جامعة أم القرى  :  إسم املؤسسة التعليمية ه 0441/  0/  01   ف:اتريخ التوصي

 التصاميم /  قسم تصميم األزايء  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 
                (26106002-2   5تصميم )  األزايءالنظرايت الرتبوية والفنية وتطبيقها يف تصميم . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 نظري( 2ساعة معتمدة ) 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 (3-2ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم  برانمج: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

  ج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربام

 املستوي االول -  اختياري مقرر. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .5

 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .7
 كلية التصاميمس للمؤسسة التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيفرع أو فروع تقدمي . 7 .8

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

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

    

 ابملراسلة .د
 :21 النسبة% 

    

  لنسبة:ا  تذكر أخرى .ه
 

 :تعليقات

 األهدافب. 
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 – االحتماالت نظرية – جيلفورد نظرية) األزايء تصميم جمال يف استخدامها ميكن اليت والفنية الرتبوية النظرايت على التعريف اىل املقرر هذا يهدف 
 .األزايء تصميم جمال يف التطبيقي واجلانب العلمي اجلانب بني الربط مهارة بةالطال واكساب( املورفولوجي - اوسبورن – اجلشطالت – االشتات توليف

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

 العلمية املادة يف حديثة مراجع من يتوافر مبا املقرر تذويد مع واجلودة األداء وتطوير املختصة القسم جلنة قبل من املقرر ملفردات الدورية املراجعة .0
 . والتطبيقية

 . والدولية احمللية اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء بني واآلراء اخلربات تبادل .2
 . أخرى متنوعة تدريس طرق أو االليكرتوين او التعاوين التعلم ابستخدام سالتدري .3

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

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:. 0
 ساعات التدريس  ألسابيععدد ا قائمة املوضوعات

 2 0 (3و2و0)حمكم  مقوماته ( –مراحله  –التفكري االبتكاري )مفهومه 

 4 2 التفكري االبتكاري يف تصميم االزايء

 الفن واجلمال دراسة 
 الفن والفنان املتذوق ( –أمهيته للفرد واجملتمع  –الفن )تعريفة 

 (3و2و0)حمكم الفن والطبيعة 
2 4 

 2 0 (3و2و0)حمكم ه ابلفن اجلمال وعالقت

 6 3 اختبار نصفي

 2 0 التعريف ابلنظرايت الرتبوية والفنية

 4 2 يف تصميم األزايءوالفنية تطبيق عملي للنظرايت الرتبوية 

 6 3 مشروع هنائي
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
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 استديو

 31 - - - - 31 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

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

 

 ات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجي .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  -
 سق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتاثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

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

  تغذية راجعة فورية عروض عملية )بوربوينت( ايءتتعرف على الفن واجلمال والتفكري االبتكاري يف تصميم اال 0-0
 احلوار واملناقة

 3و2و0احملكم 
تتعرف على النظرايت الرتبوية املختلفة املناسبة جملال تصميم األزايء  - 0-2

. 
االطالع على الرسائل العلمية 

 واألحباث
 تغذية راجعة فورية

 أوراق عمل
 3و2و0احملكم 

 املهارات املعرفية 2
2-0 

 والفنية  ابالستفادة من النظرايت الرتبوية ميم جمموعة من االزايءتص
 التدريبات العملية
 تقومي التصميمات

 3و2و0احملكم 

 املتابعة واملالحظة
 3و2و0احملكم 

 تقييم مستمر

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تقييم مستمر التعلم التعاوين تشارك يف العمل ضمن جمموعة 3-0

 املالحظة املباشرة التعلم التعاوين تستطيع قيادة فريق العمل . 3-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-0 
 استخدام التعليم االلكرتوين . واستخدام شبكات املعلومات .  

تقييم أسلوب الطالبات 
 يف توثيق املعلومات.

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

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 املالحظة املباشرة التطبيقات العملية تتقن اختيار النظرايت الرتبوية والفنية املتناسبة مع تصميم األزايء. 5-0

 
 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل  .5
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 واجبات ومناقشات حوارية 1
 %01 االسبوع السابع اختبار نصفي  2
  %21  طوال الفصل الدراسي  ات عمليةتطبيق 3
 %21 هناية الفصل مشروع هنائي 4
 %41 يف الوقت احملدد اختبار هنائي 5

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

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

 مصادر التعّلمه. 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 جامعة – املنزيل االقتصاد كلية - دكتوراه رسالة – ءاألزاي وتصميم الفنية املدارس بني العالقة دراسة(  م0115)  عيسي معوض يسري أمحد، .0
 .حلوان

 .القاهرة –العريب الفكر دار –األزايء تصميم يف االبتكار نظرايت( : م0115) عليه عابدين،.  2

 (3و2و0)حمكم  الرايض. –دار الرفعة للنشر  – م( :مدخل اىل الرتبية الفنية2112. شوقي ،إمساعيل ) 3

 املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد 2 
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 القرى أم جامعة –.دكتوراه رسالة - الباوهاوس مدرسة خالل من األزايء تصميم يف مبتكرة تشكيلية رؤيةم ( : 2100)  اهلادي عبد،  شهرية. 0
 .األزايء تصميم قسم

 .القرى أم جامعة – دكتوراه رسالة - األزايء تصميم يف تماالتاالح لنظرية االبداعية الطاقة م ( :2100) وسام ،  صباغ. 2
 – منشور حبث – األبليك فن خالل من مبتكرة أزايء تصميم يف جللفورد املتشعب التفكري دور( :  م2101) وسام،  صباغ وسهيلة ، اليماين . 3

 .ابريل وفنون علوم جملة – حلوان جامعة

 الثالث العدد - وحبوث دراسات - حلوان جامعة – منشور حبث  - التصميم ألسس املورفولوجي حليلالت ( :  م0114) مصطفى،  الرزازي -4
 . السابع اجمللد -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
journal of Textile and Apparel, Technology and Management(JTATM) Volume 7, lsue1, 

NCSTATE University 

 املعتمدة للجامعات التابعة االلكرتونية اجملالت -

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:. 1
 . املادة وطبيعة تتناسب ومقاعد بطاوالت جمهزة دراسية قاعة  .0
 .قررامل طبيعة مع تتناسب إضاءة  .2

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 . التطبيق معامل يف بالزما شاشة و آيل حاسب

 مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .4
 ال يوجد

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

 .مستمر تقومي •
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 . الدراسي املقرر فعالية ملدى للطالبات الدورية املراجعة •

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
  العملية املشاريع تنفيذ أثناء والطالبات التدريس هيئة عضو لداء التدريس هيئة تعضوا من والزميالت القسم رئيس تقومي •
 . الدراسية الفصل هناية يف املقامة للمعارض تقومي استبانة عمل إمكانية•

 إجراءات تطوير التدريس:
 .املقرر املنهج لتوصيف الدورية املراجعة بتوصيات العمل •
 . التدريسية العملية لتحسني املقدمة الطالبات وآراء العيةاالستط االستبانة بنتائج األخذ •

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

 . العملية املشاريع تقومي •
 .للطالبات النهائية املشاريع لتقومي التدريس هيئة أعضاء من تقومي جلان عقد •
 .الدورية االختبارات وتقومي تصحيح تتوىل ، القسم من التدريس هيئة أعضاء من جلنة تكوين •

 سي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدرا
 . 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 اسم منسق الربانمج:

 توقيع:ال

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ

 
 

  راسية:توصيف املقررات الد 4/ 0/ 4
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تصميم مكمالت األزياء اسم المقرر:   

 21621222-2  1تصميم  رمز المقرر:  

 

 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  :  إسم املؤسسة التعليمية ه 0441/  0/  01   اتريخ التوصيف:
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 األزايءالتصاميم /  قسم تصميم   القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 )26106200-2  6تصميم ) تصميم مكمالت األزايء. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .ح
 (3و2و0) احمكم   (عملي 2)ساعة معتمدة  2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .خ
 (3-2ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم  برانمج:  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .د

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

 المستوي الثاني -  مقرر اختياري. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .ذ
 ال يوجد (:. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت5 .ر
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .ز

   كلية التصاميماملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .س
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 كرتوينالتعليم اإلل .ب
 

 %21 النسبة:
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
 

 %81 النسبة:
    

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
 

 ال يوجد تعليقات:

 األهدافب. 
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

بيقها يف عمل تصاميم حديثة ومبتكرة وتنفيذ بعض القطع املصممة التعرف على القواعد العلمية واملبادئ الفنية لتصميم مكمالت االزايء وتط
 .ابستخدام اخلامات واالدوات املناسبة وانتاجها بتقنية عالية اجلودة

)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
 والدورايت العلمية يف جمال تصميم املكمالت امللبسيه  االستعانة أبحدث املراجع.    0
 حتديث حمتوى املقرر وتدعيمه ابألحباث اجلديدة يف جمال تصميم املكمالت امللبسيه  -2
 اء هيئة التدريس يف جامعاتنا واجلامعات األجنبية املناظرة يف التخصص.تبادل اخلربات واآلراء بني أعض -3
 التدريس ابستخدام التعلم التعاوين. -4
 استخدام املوقع الشخصي  للتفاعل والتواصل مع الطالبات -5
 استخدام السبورة الذكية للشرح لتوصيل املعلومة. -6
 لعلمية لتدريب الطالبة على التفكري املتشعب إلنتاج املكمل.استخدام نظرايت التفكري )جيلفورد ( والنظرايت ا -7
 إكساب الطالبة مهارة االعتماد على النفس والقدرة على التعلم الذايت و العمل يف إطار جمموعات.-1

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

 

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

 2 0 دراسة القواعد العلمية واملبادئ الفنية لتصميم مكمالت االزايء
دراسة أنواع اخلامات اليت تستخدم يف صناعة مكمالت املالبس واألدوات واألساليب التقنية 

 تخدمة يف تنفيذهااملس
2 4 

 4 2 بطرق مبتكرة وغري تقليدية  مكمالت االزايءاستخدام االساليب املختلفة يف تصميم وتنفيذ 
 2 0 اختبار نصفي 

 2 0 تصميم وإعداد مكمالت الشعر جبميع أنواعها
 4 2 مبتكرةكيفية تصميم وإعداد احلقائب وتزيينها أبساليب وطرق 

 2 0 طرق متعددةب االوشحةوتنفيذ إعداد 
 4 2 حتويل القطع امللبسية املستعملة يف اعداد مكمالت االزايء 

 2 0 لبسية القدميه إبضافة املكمالتجتديد القطع امل
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 4 2 املشروع
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: . 2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 ساعة31 - - - - 31 فعليةساعات التدريس ال

 ساعة2 - - - -  2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة . 3
 الواجبات املنزلية واألنشطة املكلفة . .0
 البحث من خالل شبكة االنرتنت . .2
 . البحث داخل املكتبة .3

 

 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  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تيجيات تدريسها لتشكل معاا عملية ها واسرتا: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

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

 احملاضرات النظرية دراسة القواعد العلمية واملبادئ الفنية لتصميم مكمالت االزايء 0-0
 العروض التقدميية

  احلوار واملناقشة 

دراسة أنواع اخلامات اليت تستخدم يف صناعة مكمالت املالبس  0-2
 واألدوات واألساليب التقنية املستخدمة يف تنفيذها 

 (3و2كم وو) احمل

عرض حي للخامات واألدوات 
 وكيفية استخدامها

 التجريب واملالحظة
 التقييم املستمر

 املهارات املعرفية 2
القدرة على إدراك العالقة بني أجزاء املقرر  من وجودة املنتج النهائى  2-0

 يف املشروع
أسلوب حل املشكالت وإشراك 

 الطالبة يف املناقشة واحلوار.
لطالبة على تقييم قدرة ا

الربط بني املعارف 
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 رق التقوميط اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
واملهارات املكتسبة وحل 

 املشكالت العملية
 بطرق مبتكرة وغري تقليدية مكمالت االزايءتصميم وتنفيذ  2-2

 (3و2) احملكم وو
 تدريب وتطبيق عملي

 تقويم المكمل 

 املالحظة واملتابعة
 التقييم املستمر

تقييم مهارات الطالبة يف  التعلم التعاوين. لقطعة امللبسية.القدرة على التحليل والتنسيق بني املكمل وا 2-3
       التحليل

2-4 
 تصميم وتنفيذ مكمالت االزايء بطريقة متقنة ومبتكرة 

 التعلم التعاوين.
 مستمرتقييم  التدريب والتطبيق

 بطاقة مالحظة العصف الذهين القدرة على تطبيق املعرفة يف مواقف جديدة 2-5
 القات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات الع 3

أن تفهم الطالبة أمهيه العمل التعاوين من خالل املشاركات البحثية مع  3-0
 زميالهتا 

العمل يف جمموعات )التعلم 
 التعاوين( 

 املالحظة املباشرة .

3-2 
 التعلم الذايت  القدرة على قيادة فريق العمل .

تقومي األقران ، التقومي 
 ت .اجلماعي للواجبا

3-3 

 احلوار واملناقشة  أن تتقن الطالبة أسلوب احلوار من خالل املشاركة الصفية

أن يسهم املقرر يف أن 
يكون الطالب عالقة 

جيدة مع أستاذ املادة 
من خالل التعبري عن 

الرأي وعدم اخلشية من 
 األدلة 

3-4 

املشاركة اجلماعية يف األنشطة اخلاصة ابملادة كهدف ينمي العالقات 
 الشخصية, والقدرة على حتمل املسؤولية

تشجيع الطالب على تقبل النقد 
 بصدر رحب.

يهدف املقرر اىل تكوين 
عالقات جيدة بني 

زميالت الشعبة ككل 
ابلعمل اجلماعي املشرتك 

سواء ابلعرض او 
 املناقشة اجلماعية 

تنمية القدرة على التعلم الذايت وحتمل املسئولية وإدارة اجللسات  3-5
 علمية ال

 
تنمية التعلم الذايت من 

خالل حبث الطالبة 
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 رق التقوميط اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
وإطالعها على عدد من 

املراجع لتقدمي عرض 
 جيد.

توجيه الطالبات ملقابلة أستاذة املادة أثناء الساعات املكتبية ، وإرسال  3-6
 الرسائل اإللكرتونية إىل بريدها لالستفسار وطلب املساعدة .

 
بطاقة 

 واالستبيان املالحظة
سليم الواجبات والتكليفات يف املوعد احملدد بدون أتخري، وُيستثىن ت 3-7

 من ذلك صاحبات األعذار املقبولة.
  

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 االختبارات العملية . استخدام التعليم االلكرتوين . مهارات االتصال الشفهي والكتايب. 4-0
4-2 

 التقنية احلديثة يف البحث العلمي. استخدام
 استخدام املعامل .

 
القدرة علي رسم وقراءة 
 وتفسري الرسوم البيانية . 

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

 خالل فرق عمل .
4-5 

 استخدام وسائل التقنية املتعددة يف اجناز أوراق العمل واألنشطة.
استخدام الربيد االلكرتوين 
 إلرسال الواجبات املطلوبة.

تقييم أسلوب الطالبات 
 يف توثيق املعلومات.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-0 

 التعليم التعاوين  -البيان العملي   تعلمته يف تنفيذ املشروع توظيف ما
بطاقة   - استمارة تقيم 

 مالحظة.
 

 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 النهائي تسليمهاألسبوع احملدد ل

 %01 طوال الفصل   تكاليف واستقساء للمعلومات 1
 %01 الثامن اختبار نصفي 2
 %41 طول الفصل تطبيقات عملية 3
 %21 هناية الفصل  مشروع هنائي 4

 %21 هناية الفصل اختبار هنائي نظري 
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إاتحة أعضاء 

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

 ساعات أسبوعيا(6الساعات املكتبية ) 
 أبستاذ املادةوميكن االتصال 

 
 مصادر التعّلمه. 

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . دار الفكر العريب - اإلكسسوارات فن األانقة واجلمال مكمالت املالبس( :  م0111) خليل, اندية

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

 لبنان. - دار الرشيد - فن الورد مبعجون السرياميك( : م 0114) راندكسوم, جريالديف -0
 جدة. - دارالعلم – روائع فن اخلرز( : ه 0406) توفيق, حنان -2
 .جدة  - دار العلم - احلرف اليدوية: (  هـ0406) توفيق, حنان -3
 .جدة – دار العلم  - األشغال الفنيةه ( : 0406) توفيق, حنان -4
 .القاهرة – مكتبة ابن سيناء - فة على اجللدفن الزخر  ( : هـ0110 ) املهدي, عناايت -5

 (3و2و1)المحكم 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 جمالت علوم وفنون جامعة حلوان.. 4
 . جملة االقتصاد املنزيل جامعة حلوان.2
 . اجمللة السعودية الرايض.3
 يف الداخل واخلارج.. املؤمترات العلمية املقامة 4

 املواقع املتحركة ) اليوتيوب ( –الكتب االلكرتونية  –املواقع العلمية اليت تتناول تصميم املكمل . 5
 . Web site (www.google.com 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 اسطواانت مدجمة لعمل املكمالت.
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 ملرافق املطلوبةاو. 
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(:
 وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، . 1

 معمل تصميم األزايء

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2
 جهاز (Data Show). 
 كمبيوتر حممول 
 برجميات جاهزة  تعليمية 
 .اتصال ابالنرتنت 

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

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 .محاس الطالب وتفاعلهن أثناء احملاضرة 
  اجلامعةالتقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالبات يف هناية الفصل الدراسي املعد على موقع . 
 .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 

 تدريس:إجراءات تطوير ال
 االطالع على اجلديد يف جمال الفحص ومراقبة اجلودة. 
 تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة. 
 توجيه الطالب إىل البحث الذايت عن املعلومة. 
 تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس. 
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 إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية. 
 بادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريستشجيع نقل وت. 
 .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 مستقلني، 
 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة 

 .مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين 

 .مقارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسم  

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

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

 
 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ
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 توصيف املقررات الدراسية:  4/ 0/ 4

 

 

 

 

 

 منوذج 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 إدارة الجودة الشاملة  اسم المقرر:  

 21621223-2   1 تصنيع رمز المقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى   : ميةإسم املؤسسة التعلي ه 0441/  0/  01   اتريخ التوصيف:

 التصاميم /  قسم تصميم األزايء  القسم: -الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (26106003-2   6 تصنيع)     إدارة اجلودة الشاملة . اسم املقرر الدراسي ورمزه: .1
 نظري( 2ة معتمدة )عسا 2: عدد الساعات املعتمدة.  .2
 (3-2ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم  برانمج: : امج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسيالربانمج )أو الرب .  .3

 يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالا 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 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .6
 كلية التصاميم: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي .  .7

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

 ت التقليديةقاعات احملاضرا .أ
 

  النسبة:

 
 

  

 التعليم اإللكرتوين .ب
√ 

 %011 النسبة:

 
 

  

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ت
 

  النسبة:

 
 

  

 املراسلة .ث
 

  النسبة:

 
 

  

 تذكر أخرى .ج
 

  النسبة:

 تعليقات:
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 األهدافب: 
  ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

ليب واملفاهيم العلمية احلديثة املستخدمة يف جمال إدارة اجلودة واليت تعترب من أهم مقومات جناح املنشآت هتدف هذه املادة إىل تزويد الطالبة ابألسا   
قد أضحت إحدى ركائز اإلدارة احلديثة يف  1111على املستوى احمللي والدويل . حيث أن إدارة اجلودة الشاملة وما حتتويه من نظم حديثة مثل اآليزو 

تغطي هذه املادة تعريفات وتطور مفهوم إدارة اجلودة وقياس اجلودة وتطوير ومراقبة اجلودة ودور إدارة اجلودة يف ختطيط ومراقبة الكثري من املنظمات. و 
 إنتاج.

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

 تقدمي مقرتحات لتطوير املقرر.
 دراسة الصعوابت اليت تواجهها الطالبات يف تعليم املقرر. -
 مراجعة نتائج الطالبات وحتليلها. -
 متابعة ما يستجد من دراسات ومراجع علمية عن املوضوعات املرتبطة ابملقرر . -
 متابعة مواقع النت اليت تقدم معلومات وأفكار جديدة يف املوضوعات املرتبطة ابملقرر. -
ت من إضافة أو حذف بعض موضوعات املقرر مبا يتوافق مع التطورات العلمية اجلديدة املرتبطة به وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لدى الطالبا -

 دراسة املقرر.

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

 وصف عام للمقرر:
اهتا ومراحل عرض ملفاهيم اجلودة الكمية و النوعية و تطورها اترخييا مع تطور األعمال و النظرايت اإلدارية  وتنظيم إدارة اجلودة الشاملة  ومتطلب

 تطبيقها 
 

 وضوعات التي  ينبغي تناولها:الم-0

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 7 0 عرض لمفاهيم الجودة الكمية و النوعية و تطورها تاريخيا مع تطور األعمال و النظريات اإلدارية

 4 7 وتطورها ونشأتها وفوائدها الشاملة الجودة إدارة مفهوم

 7 0 ومبادئها الجودة إدارة نظام



 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 

 

261 

 

 7 0 الشاملة الجودة إدارة جوائز

 4 7 تنظيم إدارة الجودة الشاملة –إدارة الجودة الشاملة وإدارة التغيير 

 4 7 التطبيق ومعوقات تطبيقها ومراحل الشاملة الجودة إدارة متطلبات

 7 0 الشاملة الجودة إدارة تبني مستويات

 4 7 األداء ومؤشرات القياس

 4 7 والنشاط البحثي املةمعايير إدارة الجودة الش

 7 0 عرض لمفاهيم الجودة الكمية و النوعية و تطورها تاريخيا مع تطور األعمال و النظريات اإلدارية

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -7

 المجموع أخرى العملي معامل دروس إضافية محاضرات 

 31     31 ساعات التدريس

 7     7 ساعات معتمدة
 

 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
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
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 م
استراتيجيات تدريس  مخرجات التعلم وفقاً لإلطار الوطني للمؤهالت

 المقرر

 طرق القياس

 المعرفة 1

تعرف املفاهيم األساسية إلدارة اجلودة الشاملة ،مع إلقاءالضوء على مراحل التطور التارخيي  1-1
 هلا 

 
 
 
 
 
 

 احملاضرة والنقاش 
 االنشطة البحثية 

 
 
 
 
 
 
 تاالمتحاان 
  االحباث الفردية

 واجلماعية
 

تذكر أبعاد إدارة اجلودة الشاملة كنظام متكامل ،مكوانهتا ،خصائصها وأمهيتها والعوامل  1-2
 املؤثرة عليها

 تذكر مفهوم الرقابة على اجلودة وأهدافها واألساليب اإلحصائية املستخدمة هبا 1-3
 ريإدارة اجلودة الشاملة وإدارة التغي توضح 1-4
 تصف تنظيم إدارة اجلودة الشاملة 1-5
 طرق القياس ومؤشرات األداء توضح 1-6
 تعرف مراحل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 1-7
 معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تذكر 1-8

  
 المهارات اإلدراكية 2

  تقارن بني تعريفات اجلودة ومصطلحات اجلودة 2-1
 
 
 
  ة والنقاشاحملاضر 
 االنشطة البحثية 

 
 
 
 
 التقارير التحليلية 
 االمتحاانت 

 تشرح مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وفوائدها 2-2
 تشرح أنظمة إدارة اجلودة 3-2
 ISO 9001تقارن بني إدارة اجلودة الشاملة و 4-2
 تشرح متطلبات إدارة اجلودة الشاملة 5-2
قياسية للجودة يف بداية مراحل تطبيق منهجية إدارة اجلودة تربر ضرورة وضع مواصفات  6-2

 الشاملة
 تشرح أهم جماالت التغيري يف ظل إدارة اجلودة الشاملة 7-2
تعد تقرير عن تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة ابملؤسسات اإلنتاجية واخلدمية مع الرتكيز على  8-2

 املؤسسات ذات العالقة ابلتخصص
  لعالقات الشخصية وتحمل المسؤوليةمهارات ا 3

 دراسة احلالة  تكتب تقرير عن الزايرة امليدانية عن املؤسسات الىت حصلت على جوائز إدارة اجلودة. 3-1
 اجملموعة أبكملها 
  مناقشة جمموعة

 صغرية

 
 التقارير التحليلية 
 املقابالت 

ة الشاملة وبني املؤسسات الىت توضح الفروقات بني املؤسسات الىت تطبق معايري إدارة اجلود 3-2
 ال تطبق املعايري.
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.
ع أن يتواجد خالله ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعات مكتبية وارشاد 6

 مصادر التعّلمه.
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:. 1

  عمان ، إدارة اجلودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات ، دار وائل للنشر والتوزيع   :(2102) حمفوظ امحد جودة. 
 ( إدارة اجلودة الشاملة وخدمة العمالء، الطبعة األوىل، دار صفاء، األردن.2111مأمون سليمان الدرادكة ،)م 
 ( إدارة اجلودة الشاملة ، مكتبة عني مشس ، القاهرة2117فريد زين الدين : ) 

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

 ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت 3

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

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

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

 قاعة دراسيه مجهزة بالداتاشو
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

تبحث إبستخدام شبكات املعلومات عن موضوعات املؤسسات الىت تطبق معايري إدارة  4-1
 اجلودة الشاملة.

  جمموعة العمل
 الصغرية

 

 التقارير التحليلية 
 

 ع جمموعتها يف اختيار موضع البحث.تعمل م 4-2
 حركية -المهارات النفس 5

 تعد تقرير عن الزايرة امليدانية الىت قامت هبا أثناء دراستها املادة 5-1
 دراسات سابقة  املناقشة واملقابالت 

 تعرض كل جمموعة صغرية معيار من معايري إدارة اجلودة الشاملة يف هيئة كتيب اوبوربونت. 5-2

 جدول مهام قياس ما اكتسبه الطالب خالل الفصل الدراسي: -5

مهمة القياس )مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار، خطابة،  التقويم

 تقديم شفهي، إلخ

نسبته من التقويم  األسبوع المحدد له

 النهائي

 %21 األسبوع السادس اختبار نصفي 1

 %05 ع الثالث عشراألسبو  تقرير الزايرة امليدانية 2

 %25 االسبوع التاسع مشروع حبثي  3

 %41 يف املوعد احملدد له إختبار هنائى نظرى 4
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 وترجهاز كمبي 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً 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: .ي

 وسائل التقومي املختلفة (.احلصول على نتائج الطالبات من )  -
 رأي الطالب عن طريق االستباانت .. -
 مالحظة الطالب ومدى ما اكتسبه من مهارات . -
 التغري يف سلوكها املهاري . -
 التقومي املستمر -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .أأ
  التحليل لنتائج الطالب . -
 . ورش عمل داخل القسم -

 إجراءات تطوير التدريس:
 برامج تدريبية الستاذ املقرر . -
 احلرص على الوسائل املتعلقة ابملقرر )الكتاب ، احلاسب مثاًل( . -
 هتيئة اجلو املناسب للطالب عن طريق الربامج االجتماعية , والرتفيه ، وغري ذلك . -
 االرتقاء ابلعالقة بني األستاذ والطالب لتكون عالقة أبّوة وبنوة . -
 متابعة اجلديد  -
 احلوافز املعنوية . -

 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(:

 األساتذة لتقييم اعمال الطالب تشكل جلنة من 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِ 
 . استضافة أستاذ زائر لتقومي املقرر 
 . ورش عمل ألساتذة املقرر 
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 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الدراسية: توصيف املقررات 4/ 0/ 4
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 التعبئــة والتغليـــف  اسم المقرر:   

 21621222-2   2تصنيعرمز المقرر:   

 
 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
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 جامعة أم القرى  :  إسم املؤسسة التعليمية ه 0441/  0/  01   اتريخ التوصيف:

 ميم األزايءالتصاميم /  قسم تص  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (26106202-2   7تصنيع)التعبئة والتغليف  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 نظري( 2)ساعة معتمدة  2 . عدد الساعات املعتمدة:2
 (3-2ألزايء والنسيج )حمكم ماجستري تصميم ا برانمج:  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3
 املستوي الثاين – مقرر اختياري. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 التوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 برانمج املاجستري مجيع املقررات يف خطة . 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

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 التعليم اإللكرتوين .ب
 :01 النسبة% 

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ت
 01 بة:النس% 

    

 ابملراسلة .ث
 :01 النسبة% 

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ج
 

 تعليقات:

 األهداف .ب
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

الئمة دراسة معايري وشروط مجيع األنشطة املرتبطة بتصميم وانتاج حاوية وغالف املنتج للنقل والتخزين والبيع واالستخدام من أجل احلماية وامل
 .  املستهلكوالرتويج جلذب 

)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(.  

 االنرتنت للتعرف على كل جديد يف اجملال .تقنية املعلومات واالطالع على كل ما خيص املقرر يف  -0
 حديث حمتوى املقرر نتيجة اإلطالع على الدراسات واألحباث اجلديدة يف التخصص. -2
 تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات . -3
 استخدام املوقع الشخصي للتواصل مع الطالبات  -4
 .رتوين أو طرق تدريس متنوعة أخرىالتدريس ابستخدام التعلم التعاوين أواالليك -5

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

 وع.وصف عام ملفهوم التعبئة والتغليف للمنتجات والقاء الضوء عن تسويق املنتجات وعمل دراسات جدوى للمشر 

 

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

 2 0 مفهوم التعبئة والتغليف وأمهيته . 

 2 0 املستهلك والعوامل املؤثرة على سلوكه  

 2 0 مستوايت التغليف .

 2 0 االت التعبئة والتغليف . 

 2 0 ارتباط التغليف ابملنتج  

بئه املنتجات وتغليفها . طرق تع   2 4 

 2 0 السعر وسياسة التسعري .

 2 0 أتثري التعبئة والتغليف يف احلفاظ على جودة املنتج  . 
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 2 0 دراسة جدوى مشروع التعبئة والتغليف .

 2 0 صناعة التعبئة والتغليف

 2 0 منتجات التعبئة والتغليف .

 4 2 التوجهات احلديثة يف التغليف

عامةمراجعة   0 2 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 31     31 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة
 

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

 

 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

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

 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 يجيات التدريس للمقرراسرتات خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0
العروض  –النقاش  –احملاضرة  تذكر مفهوم التعبئة والتغليف . 1-1

 –العصف الذهين      –العملية 
 -االستذكار 

 –ملفات االجناز 
 –سجالت التعلم 

العروض الفردية 
جاول  –واجلماعية 

املعرفة السابقة  وخرائط 

ية التغليف اجليد .تعدد أمه 1-2  
 تصنف طرق تعبئة املنتجات وتغليفها .  1-3
 تتعرف على أالت التغليف.  1-4
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 طرق التقومي يجيات التدريس للمقرراسرتات خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املفاهيم

 املهارات املعرفية 2
 –جمموعات العمل الصغرية  ترسم خمطط ملستوايت التغليف .  2-1

والعروض  –واالنشطة البحثية 
 والنشطة البحثية . –الفردية 

العروض –ملفات االجناز 
واملقابالت  –عملية ال

 –واألعمال الفنية 
 والرسوم البيانية .

ستهالكي تبتكر تصاميم أغلفة للمالبس تتناسب مع السلوك اال 2-2
 واملنتج .

سويقية للمنتج .تعلل أتثري التعبئة والتغليف على رفع الكفاية الت 2-3  
 تنظم صناعة التعبئة والتغليف . 2-4

 شخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات ال 3
جمموعات النقاش الصغرية  حتلل سلوك املستهلك جتاه السلعة . 3-1

والعروض  –واملشاريع  –والكبرية 
 العملية .

 –العروض اجلماعية 
منتدايت –تقومي االقران 

 النفاش .

 توضح أمهية التغليف وظائفه . 3-2
 تستعمل وظائف التغليف املختلفة .  3-3

 ات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهار  4
العروض  –االنشطة البحثية  تستعمل معايري التغليف الفاعل . 4-1

 العملية
 –التقارير التحليلية 

املعرفة –الرسوم البيانية 
 -جداول  –السابقة 

 خرائط املفاهيم

 تفسر قوى العرض والطلب يف السوق . 4-2
ع التعبئة والتغليف  تستعمل مرب 4-3  
 تستعمل التوجهات احلديثة يف التغليف . 4-4

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
والضيف –دراسة احلاالت  تربهن أثر التغليف يف عملية الرتويج للمنتج  . 5-1

 املتحدث .
 جمموعة النقاش الصغرية .

املالحظات التصحيحية 
املخططات الرسومية  -

 جداول

صائص ترسم منوذج الصندوق األسود للتفاعل بني املؤثرات وخ  5-2
 املستهلك  .

 تربهن جدوى مشروع لتعبئة والتغليف . 5-3
 

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

 ....اخل(مالحظة..
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

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

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

 ساعات مكتبة 3     

 مصادر التعّلمه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 كلية االقتصاد املنزيل   –النقيطي النبوية عبد العظيم يوسف ، جامعة حلوان –بس أتثري التعبئة والتغليف يف احلفاظ على جودة املال
(2110. ) 

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

كلية   –امعة املنوفية ج–أتثري أسالبيب التعبئة والتغليف غلى رفع الكفاية التسويقية يف جمال صناعة املالبس   (:2112) حنان توفيق -0
 االقتصاد املنزيل 

 م 2115صندوق دعم وصناعة املنسوجات   –تكنولوجيا صناعة املالبس  -2
وزارة الرتبية والتعليم  قطاع الكتب  مجهورية  –-ادارة املشروعات الصناعية الصغرية    (:0117) حممد أنور صاحل اهلواري  واخرون -3

 مصر العربية   
 أساسيات التسويق   جامعة العلوم التطبيقية  (:2116) شفيق ابراهيم حداد  -4
 حممد عالء . –أثر التغليف على سلوك املستهلك  -5

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

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

 عات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقا.1
 تسع لعشرين  مقعد دراسي داخل مبىن)أ( كلية الفنون والتصميم الداخلي جمهزة بربوجيكرت  4x6قاعة 

 كلية  التصاميممصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2
 إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة .3

 قاعة جمهزة جبهاز بروجيكرت+  السبورة الذكية   

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

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

 إجراءات تطوير التدريس:
 . استخدام املراجع احلديثة املرتبطة ابملقرر 
 . استخدام أحدث التقنيات املستخدمة لتوصيل املعلومات 
  املناسبة للتواصل مع العميل وكسب انتباهه وتشويقه للمادة العلميةأخذ الدورات . 

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ث
  عن طريق استبانة توزع على الطالبات للتقييم املقرر ومعرفة أوجه القصور 
 ات ونسب التقديردراسة نتائج الطالب 
  ويتم التخطيط لتطـوير مفـردات املقـرر وطريقـة التـدريس بتبـادل اآلراء مـع أعضـاء هيئـة التـدريس يف اجلامعـات ، واالطـالع علـى أحـدث

 الطرق واستخدام التقنيات احلديثة مبا يالئم مفردات املقرر .
 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الطباعة بصبغات صديقة للبيئة المقرر:اسم   

 21621224-2   2تطريز رمز 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.
 (26106004-2   5تطريز )  الطباعة بصبغات صديقة للبيئة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 (3و2)حمكم  ( عملي0و  نظري 0)ساعة معتمدة  2 . عدد الساعات املعتمدة:2
 (3-2ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم  برانمج : . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3
 املستوي األول – مقرر اختياري. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 التوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
  املاجستريطة مجيع املقررات يف خ. 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

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب

    

 نت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرت  .ت
 :011 النسبة% 

    

  النسبة:  املراسلة .ث

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ج
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 تعليقات:

 
 األهدافب. 

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  . تدريب الطالبة على زخرفة املنسوجات ابلصباغة والطباعة 
  . تتعرف الطالبة على األسس الفنية والقواعد املتبعة يف الطباعة اليدوية 
  البة مهارة الرسم والطباعة على القماش أبساليب متنوعة .تكتسب الط 
 . تستنتج الطالبة عالقات االنسجام اللوين وتطبيقاهتا يف تصميمها على املنسوجات 

 

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(.  

 عمل الدراسات والبحوث .

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.
 صباغة والطباعة اليدوية بصبغات صديقة البيئةعن زخرفة املنسوجات ابلوصف عام  وصف عام للمقرر:

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 0 التعربف ابملادة -0
 2 0 نبذه اترخييه عن الصبغات الطبيعية . -2
 2 0 . تعريف اللون و الصبغة .-3
 2 0 عالقة الضوء ابأللوان. -4
 2 0 املعادن (  –احليواانت  –خالص الصبغات من املصادر الطبيعية ) النبااتت است -5
 2 0 صباغة الشعريات واخليوط واألنسجة -6
 2 0 تثبيت األصباغ على األنسجة -7
 2 0 االختبار النصفي. -1
 2 0 . اتريخ طباعة املنسوجات-1

 2 0 تكنولوجيا الطباعة على األقمشة -01
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 2 0 القالب ( –االستنسل  –طباعة اليدوية ) الشاشة احلريرية أساليب ال -00
 2 0 اللينو( –البصمات  -العقد والربط  –أساليب الطباعة اليدوية )الباتيك  - 02
 2 0 عمل مشروع هنائي بتنفيذ قطعة فنية ابستخدام الصباغة و الطباعة اليدوية . -03
 2 0 تسليم املشروع  وتقييم األنشطة  -04
 2 0 اختبار حتريري هنائي  -05

 
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

رأي  05  ساعات التدريس الفعلية
 3و2احملكمني 

رأي  05  
احملكمني 

  3و2

 31 

)حمكم   0 الساعات املعتمدة
 (3و2

)حمكم  0  
2-3) 

 2 

 

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

 

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

 : 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  -
ل معاا عملية يت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشك: ضع طرق التقييم املناسبة الاثلثاً  -

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

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
 العرض  للون و الصبغةا  (3و2و0)راي احملكمني  علىتعرف ال 0-0

 طرح األسئلة واملناقشة 
 االستقصاء 
 حل املشكالت 

  االختبارات الفصلية 
 ثاألحبا. 
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على طريقة صباغة   (3و2و0)راي احملكمني  تعرفال 0-2
 الشعريات واخليوط واألنسجة .

 التحليل والوصف 
 ) تعريف األمناط( 

 املالحظةاملباشرة 

 ملالحظةاملباشرةا املقارنة  حتدد الطالبة طرق تثبيت األصباغ على األنسجة 0-3
 املهارات املعرفية 2
 االختبارات الفصلية  طرح األسئلة واملناقشة باعة على األقمشة.توضح الطالبة تكنولوجيا الط 2-0
على اتريخ طباعة  (3و2و0)راي احملكمني   تعرفال 2-2

 املنسوجات .
 

 األحباث. االستقصاء

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
القدرة على العمل الفردي املتكامل واملنظومة مع العمل  3-0

 اجلماعي 
 

 شاريع اجلماعية والفرديةامل
 

 املالحظة 
  املباشرة 
  

 تدريب الطالبة على العمل ضمن اجملموعة  3-2
 

 املتابعة   املشاريع اجلماعية
 التقومي املستمر 

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 4-0
 ن وجدت(املهارات النفسية احلركية )إ 5
ترسم بعض التصميمات لطباعتها على االقمشة  5-0

 ابستخدام احدى طرق الطباعة 
 

 تقومي األداء البيان العملي

 تقومي األداء البيان العملي تطبع الرسومات والتصميمات ابستخدام الشاشة احلريريه  5-2
 قومي األداءت البيان العملي تنفذ بعض من القطع الفنية ابلطباعة ابالستنسل  5-3

 
 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

 % 01 1 االختبار النصفي النظري  1

 % 01 04 ري النشاط النظ 2

 % 21 03-2 نشاط عمل فين مطبوع 3

 % 61 06 اختبار هنائي نظري  4

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

      : ساعات4الساعات املكتبية 

 االتصال عرب الربيد اإللكرتوين. 
 

 مصادر التعّلمه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 0116 –فن الرسم على احلرير . دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع .طرابلس : لبنان  -

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

 0116 –فن الرسم على احلرير . در الشمال للطباعة والنشر والتوزيع .طرابلس : لبنان 

Introduction to Batik ,Heather Griffin& Margaret Hone 2- 

 

 ا:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريه3
 املواقع اإلليكرتونية اليت تتناول الصباغة او الطباعة ومستجداهتا 

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

 ال يوجد
 املرافق املطلوبةو.

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.1
 سبورة ذكيه ( –جمهزة أبجهزة العرض ) بروجكتور  قاعة حماضرات للجزء النظري

 وات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أد .2
 كلية  التصاميم  –مبىن أ 

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

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

  بطاقات املالحظة 
 )ملفات تقومي األداء )ملفات البورتوفوليو. 

 

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

 إجراءات تطوير التدريس:
  ملف املادة االطالع على 

 االطالع على املراجع احلديث 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  3
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ملشرتك مع أعضاء هيئة التدريسالتصحيح ا 
 استخدام بطاقة التقييم 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: 4
 .عن طريق املراجعة لبطاقات املالحظة ، وتدوين تقرير عن الصعوابت إن وجدت ومناقشتها مع فريق األستاذات الاليت يقمن بتدريس املنهج

 
 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 فن الخيامية المقرر:اسم   

 21621223-2   1تطريز رمز المقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 القرىجامعة أم   :  إسم املؤسسة التعليمية ه 0441/  0/  01   اتريخ التوصيف:

 التصاميم /  قسم تصميم األزايء  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (26106203-2   6تطريز )  فن الخيامية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 (2و1) حمكم (عملي 0و  نظري 0)ساعة معتمدة  2 . عدد الساعات املعتمدة:2
 (3-2ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم  برانمج:  ج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: . الربانمج )أو الربام3
 املستوي الثاين – مقرر اختياري. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 يوجد ال . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
   ال يوجدا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات املتزامنة مع هذ6
 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
 :91 النسبة% 

 

   

 التعليم اإللكرتوين .ب
 :01 النسبة% 

    

  النسبة:  ج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم مدم .ت

    

  النسبة:  املراسلة .ث

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ج
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 تعليقات:

 
 األهدافب. 

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تتعرف على نشاة  فن اخليامية. -0
 تتعرف على اتريخ فن اخليامية. -2
 أن تكتسب مهارات يف تنفيذ الغرز املستخدمة يف األبليك. -3
 على أساليب وطرق متنوعة بتطبيق فن اخليامية. تتدرب -4
 أن تقوم بعمل مشروع صغري يعتمد على فن اخليامية يف أصوله. -5

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

 ودية.االعتماد على بعض املراجع املتاحة على شبكة اإلنرتنت، والرسائل العلمية يف املكتبات اإللكرتونية للجامعات يف اململكة العربية السع

 

 ة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشر وصف املقرر الدراسي ج.
 التعرف على فن اخليامية واترخيها وطرق تنفيذها وصف عام للمقرر:

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .2

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 0 تعريف ابملادة - 0

 2 0 مقدمة عامة عن فن اخليامية وتعريفه . -2

 2 0 ة ومنشأه وتطوره  عرب العصوراتريخ فن اخليامي -3

 2 0 األدوات واخلامات املستخدمة يف فن اخليامية -4

 2 0 الزخارف األساسية يف فن اخليامية -5

 2 0 طرق حياكة قطع القماش يف فن اخليامية  -6

 2 0 الغرز املستخدمة يف فن اخليامية -7
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 2 0 عالقة فن اخليامية بتطريز األبليك  احلديث -1

 2 0 اختبار نصفي -1

 2 0 كيفية تصميم وحدات زخرفية لفن اخليامية  -01

 2 0 الدمج بني اخلامات املختلفة لعمل فن اخليامية -00

 2 0 اختيار و تنفيذ قطعة فنية تطبيقية يف فن اخليامية -02

 2 0 البدء يف تنفيذ املنتج وتطبيق خطوات فن اخليامية بطرق صحيحة -03

 2 0 فن اخليامية يف تصميم املالبس التقليدية ابململكة العربية السعوديةاستخدام  -04

 2 0 تطبيق فن اخليامية على منتجات خمتلفة -05

 
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

رأي  05 ساعات التدريس الفعلية
 3و2احملكمني 

رأي  05  
احملكمني 

 3و2

 31 

رأي  0 الساعات املعتمدة
 3و2احملكمني 

  0   2 

 

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

 

 سرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها 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  -
 ييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقاثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
ح األسئلة و املناقشة , العرض , طر  تتعرف على اصل و اتريخ فن اخليامية  0-0

االستقصاء , التحليل و الوصف , ) 
 تعريف األمناط ( , املقارنة 

ملفات تقومي األداء لكل 
طالبة )ملفات البورت فوليو( 

 االختبارات التحصيلية 

العرض , طرح األسئلة و املناقشة ,  تصنيف أساليب وطرق تطبيق فن اخليامية  0-2
ف , ) االستقصاء , التحليل و الوص

 تعريف األمناط ( , املقارنة 

ملفات تقومي األداء لكل 
طالبة )ملفات البورت فوليو( 

 االختبارات التحصيلية 
العرض , طرح األسئلة و املناقشة ,  تتعرف على اصل و اتريخ فن اخليامية  0-3

االستقصاء , التحليل و الوصف , ) 
 تعريف األمناط ( , املقارنة 

ء لكل ملفات تقومي األدا
طالبة )ملفات البورت فوليو( 

 االختبارات التحصيلية 
 املهارات املعرفية 2
العرض , طرح األسئلة و املناقشة ,  متيز بني أساليب وطرق تطبيق فن اخليامية  2-0

االستقصاء , التحليل و الوصف , ) 
 تعريف األمناط ( , املقارنة 

ملفات تقومي األداء لكل 
فوليو(  طالبة )ملفات البورت

 االختبارات التحصيلية 
العرض , طرح األسئلة و املناقشة ,  حتلل تطبيقات فن اخليامية يف القطع املختلفة  2-2

االستقصاء , التحليل و الوصف , ) 
 تعريف األمناط ( , املقارنة 

ملفات تقومي األداء لكل 
طالبة )ملفات البورت فوليو( 

 االختبارات التحصيلية 
 عالقات الشخصية وحتمل املسؤولية مهارات ال 3
 بطاقة املالحظة  التفكري الناقد ختتار معلومات كافية عن كل منطقة يف جمال فن اخليامية  3-0
تستخدم مهارة اإللقاء وكسر حاجز اخلوف من التحدث  3-2

 أمام األخرين 
 بطاقة املالحظة  التفكري الناقد

 بطاقة املالحظة  التفكري الناقد  حتلل املعرفة أثناء املناقشة اجلماعية 
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 4-0
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 تقومي األداء البيان العملي  توضح تنفيذ التقنيات املختلفة لفن اخليامية  5-0
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 تقومي األداء البيان العملي  ة أساليب تطبيق فن اخليامية تشرح ابألدل 5-2
تنشئ أعمال فنية ابستخدام بعض أساليب فن اخليامية يف  5-3

 اململكة العربية السعودية 
 تقومي األداء البيان العملي 

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

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

 النهائي

 %01  اختبار نصفي 1

 %5  تقدمي حبث أو جملة علمية 2

 %5  تقدمي عرض شفوي  3

 %21  تنفيذ قطعة فنية إبحدى أساليب تطبيق فن اخليامية 4

 للطالب ودعمهماإلرشاد األكادميي 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(.  
      التواصل عرب الربيد اإللكرتوين اجلامعي 

 ساعات أسبوعيا(4كتبية ) الساعات امل 

 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
  غال اخليامية , دار السعادة , مصر .الكرمي , حممد البدوي . بشار , حنان حسين . رمزي , هناء ) د . ت ( أشعبد 

  , الفنون الزخرفية اإلسالمية إبيران "  ( 0111) فرغلي , أبو امحد حممود " . 

  , لنسيج اإلسالمي , اجلهاز املركزي للكتب اجلامعية  . ا( 0117) ماهر , سعاد 

  , يف اخلامات ابلرتاث العريب فن تول" ( 2110) سليمان , كفاية . جنوى , اندية خليل , الشيخ , كرمية حسن" . 
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  3و2رأي احملكمني 

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

 17(: 2100) 11ع  مصر -اهليئة املصرية العامة للكتاب  -جملة الفنون الشعبية  ".رزق، أحالم أبو زيد. "اخليامية فن املهارة والصرب - 
 http://search.mandumah.com/Record/475468 . مسرتجع من14

  حجاج، حسني حممد، زينب أمحد عبد العزيز، وسلوى عزت زكي املالح. "االستفادة من أسلوب اخليامية يف تنفيذ تصميمات مبتكرة لزخرفة
 . مسرتجع من363 - 331(: 2100) 01ع  مصر-جملة حبوث الرتبية النوعية  ".أغطية الرأس للسيدات

http://search.mandumah.com/Record/82382 
عبد الفتاح، غادة شاكر، وجنالء حممد طعيمه. "احلفاظ على املورواثت الشعبية املصرية بتصميم مفروشات ذات خواص مجالية 

. مسرتجع 61 - 40(: 2102) 4, ع 24مج  مصر -دراسات وحبوث  -جملة علوم وفنون ". واقتصادية وتنفيذها أبسلوب اخليامية
  http://search.mandumah.com/Record/217846من

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
  املواقع ذات الصلة ابملقرر، احلصول على احملاضرات األسبوعية من خالل موقع اجلامعة

 د تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:موا. 4
 ال يوجد
 املرافق املطلوبةو.

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.1
 31قاعة حماضرات على أال يزيد عدد الطالبات عن 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2
 قاعة حماضرات جمهزة جبهاز عرض ضوئي و حاسوب 

 مصادر أخرى )حددها: مثالا 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:

  بطاقات املالحظة 
 فات البورتوفوليو(ملفات تقومي األداء )مل. 

http://search.mandumah.com/Record/217846
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 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:
  يف التعلم .عن طريق االطالع على احدث املراجع و األحباث ومواكبة التقنيات احلديثة 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  3
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين 
 قارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسمم 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: 4
 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل جلنة اخلطط الدراسية واجلداول 
 عضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس  نفس املقرر ملسارات أخرى ملناقشة تقومي عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي أل

 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  وربط املقرر مبعايري اجلودة والتطوير 

 
 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 المشرفةتطور كسوة الكعبة اسم المقرر: 

 21621222-2   2نسيج رمز 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 عنه .أ
 (26106005-2   5نسيج كسوة الكعبة املشرفة  )  تطور  : ورمزه. اسم املقرر الدراسي 0
 (نظري 2معتمدة ) ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 (3-2ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم  برانمج: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 املستوي االول  - اختياريمقرر  . 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 وجدت6
 كلية التصاميم املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:روع تقدمي فرع أو ف. 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 :61 النسبة% 

 

   

 التعليم اإللكرتوين .ب
 :01 النسبة% 

    

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

    

  النسبة:  املراسلة .ث
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  النسبة:  تذكر أخرى .ج
 

 تعليقات

 األهدافب. 
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

 التعرف على اتريخ كسوة الكعبة املشرفة واخلامات املستخدمة قدميا وحديثا لكسوة الكعبة املشرفة. •
 حتديد مراحل تصنيع كسوة الكعبة املشرفة. •
 املشرفة . حتليل زخارف كسوة الكعبة •
 مقارنة بني الكسوة املصرية والكسوة السعودية . •
 التعرف على االختبارات املعملية لقياس مستوى جودة قماش الكسوة . •

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

 االستخدام املتنامي على كل ما هو جديد يف اجملاالت املتخصصة يف املواقع املتخصصة واالحباث املتعلقة ابملقرر. •
 االجتماعات املتبادلة بني أعضاء هيئة التدريس يف جمال التخصص. •
  تدريس املقرر.استخدام التعلم االلكرتوين يف 
 .االطالع على جتارب األقسام املناظره يف اجلامعات املناظره 

 مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  )وصف املقرر الدراسي ج. 
سالمية، ووصف للكسوة والزخارف املستخدمة قدميا وحديثا فيها، التعرف على اتريخ كسوة الكعبة املشرفة عرب العصور اإل وصف عام للمقرر:

وب الكعبة ومقارنة بني الكسوة السعودية واملصرية ،والتعرف على مراحل تصنيع كسوة الكعبة املشرفة ،وحتضريات النسيج والطباعة والتطريز وخياطة ث
 املشرفة. 

 

 طور واتريخ ووصف ألقمشة كسوة الكعبة املشرفةيتناول هذا املقرر ت املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

مقدمة وتعريف ابملقرر )تعريف للكسوة واتريخ مكة وقداستها وامهية التعريف بتاريخ كسوة الكعبة 
 املشرفة(.

       0              2 

 صدر االسالم ويف عهد الدولة االموية والدولة اتريخ كسوة الكعبة املشرفة من قبل االسالم ويف
 العباسية والعصر اململوكي والدولة العثمانية والدولة السعودية.

       3              6 

 6              3        وصف كسوة الكعبة املشرفة والزخارف املستخدمة فيها قدميا وحديثا. 
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 ومقارنة بني الكسوة املصرية والكسوة السعودية
 اقسام مصنع كسوة الكعبة املشرفة ومراحل تصنيع الكسوة.

وتشمل املصبغة وحتضريات النسيج  وعملية النسج والطباعة والتطريز وخياطة ثوب كسوة الكعبة 
 املشرفة

       4              1 

 6              3        والكيميائية قياس مستوى جودة قماش الكسوة والتعرف على اجهزة اخلواص امليكانيكية
 2              0        مراجعة عامة 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ساعات  4    ساعة 31 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 ساعة 31

 ساعة 2     2 الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -ات الدراسة عدد ساع.3
 موزعة على احملاور التالية: 

   .ملف اجناز الكرتوين تثبت فيه الواجبات 
  .الواجبات املنزلية واألنشطة املكلفة 
  .البحث من خالل شبكة االنرتنت 
 لبحث داخل املكتبةا. 

 

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

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

 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 

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

 االختبارات النظرية  احملاضرة النظرية  تتعرف على اتريخ كسوة الكعبة املشرفة. 0-0
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 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 العروض املرئية تتعرف على الزخارف املستخدمة يف كسوة الكعبة املشرفة  0-2

 بوربوينت ، بريز
 دروس واثئقية

 االحباث        
 املشاريع

 احملاضرة النظرية  ا وحديثا حتدد اخلامات املستخدمة قدمي 0-3
 العروض املرئية بوربوينت ، بريز(

 دروس واثئقية

 االختبارات النظرية 
 االحباث 
 املشاريع

 املهارات املعرفية 2
 حتلل زخارف كسوة الكعبة املشرفة  2-0

 
 اسلوب التعلم الذايت 

 اسلوب حل املشكالت 
التعلم النشط العروض العملية  )زايرة 

 ريف (احلرم الش

االحباث )معرفة مدى 
قدرهتا على استخراج 
املعلومات من املراجع 
املتخصصة (املالحظة 
وعمل التقارير اخلاصة 

 ابلزايرة
 اسلوب التعلم النشط  تقارن بني الكسوة املصرية والكسوة السعودية 2-2

 
 حلقات النقاش 

 االختبارات التحصيلية  
 اسلوب التعلم النشط  شرفةيلخص مراحل تصنيع كسوة الكعبة امل 2-3

 
عمل التقارير 

 وامللخصات املطلوبة
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

زايرة املعرض ومصنع كسوة   تعمل بروح اجلماعة والقدرة على احلوار وتبادل األفكار 3-0
 الكعبة املشرفة. 

 جمموعات النقاش والتعلم التعاوين
عمل التشجيع والتحفيز  على ال

 والتميز
اسلوب حل املشكالت والتفكري 

 النافد

االحباث املشرتكة 
مالحظة اداء الطالبات 
اثناء العمل اجلماعي 

 والفردي 
االنشطة الغري صفية 

 الزايرات

   تلتزم ابلقيم اجملتمعية 3-2
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

االحباث اجلماعية  العروض الفردية واجلماعية   االستماعالقدرة على االلقاء و  4-0
 واملشاريع

 االحباث واملشاريع 
التواصل عن طريق االمييل والسوشيل  القدرة على استخدام تقنية االتصال واملعلومات 4-2

 ميداي
االحباث اجلماعية 

 واملشاريع
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 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 االحباث واملشاريع 

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

 %21 السادس االختبار الدوري  األول 0
 %21 الثاين عشر  االختبار الدوري الثاين 2
 %41 السادس عشر االختبار النهائي 3
 %21 على مدار الفصل  االنشطة واملشاركات الطالبية واالحباث 4

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

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 موزعة على أايم األسبوع

 ساعات اسبوعيه  4 الساعات املكتبية
 التواصل عرب الربيد االلكرتوين

 مصادر التعّلمه.
  . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0

 .يعية وامليكانيكية لكسوة الكعبة املشرفةتطوير اخلواص الطب

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

 ، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرية املشرفةيكانيكية لكسوة الكعباخلواص الطبيعية وامل وتطوير  دراسة(: 2115هيفاء الشييب )
 اتريخ الكسوة املعظمة عمارهتا وكسوهتا وسدنتها : (2111 إسالمه)

 سة العامة لشئون احلرمني الشريفني.رائمصنع كسوة الكعبة املشرفة ال

 وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي 3

 ة.الواثئقياالفالم  •
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 اجلامعية االلكرتونية.املكتبة  •
 املختلفة.حمركات البحث  •
 الين.اسالم اون •
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

  عروض بور بيونيت 
 عروض تسجيالت فيديو. 
 .فيديوهات تعليمية  

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

 سب اآليل املتاحة، وغريها(:االدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احل
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:.0

 قاعة دراسية

 عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: مصادر تقنية )أدوات. 2
 داات شو

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

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

  راي الطالب عن طريق االستباانت 
  مالحظة الطالب وما اكتسبه من معارف 
 التقومي املستمر 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 التحليل لنتائج الطالب 
 ورش عمل داخل القسم 

 إجراءات تطوير التدريس:
 التدريس.ئة برامج تدريبية لعضو هي 
  واالستاذ.االرتقاء ابلعالقة بني الطالب 
 املتبعة. توإعادة النظر يف االسرتاتيجيا متابعة اجلديد 
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 .حضور الندوات واملؤمترات املتخصصة 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 

دل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة مستقلني، والتبا
  أخرى(:

 استضافة استاذ زائر لتقومي املقرر 
 ورش العمل 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 رهبم لزمالئهم ملعرفة اجلوانب السلبية واالجيابيةلقاءات دورية ابلطالب املتميزين وعرض جتا

 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تكنولوجيا صناعة المفروشات األرضيةاسم المقرر:   

 21621224-2   1نسيج رمز المقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  :  إسم املؤسسة التعليمية ه 0441/  0/  01   خ التوصيف:اتري

 التصاميم /  قسم تصميم األزايء  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (26106204-2   6نسيج )   تكنولوجيا صناعة املفروشات األرضية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 0
 نظري( 2) معتمدة  ساعة 2الساعات املعتمدة: . عدد 2
 (3-2ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم  برانمج: . 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 الثاين – مقرر اختياريراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى الد4
 ال يوجد                 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 ال يوجد            (:. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت6
 كلية التصاميم  س للمؤسسة التعليمية: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئي7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 :011 النسبة% 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  ملراسلةاب .ث
    

  سبة:الن  أخرى تذكر .ج
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 تعليقات:

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس -0

ابستخدام يهدف هذا املقرر اىل دراسة متطلبات مفروشات االرضية ، و الطرق اليدوية و امليكانيكية إلنتاج املفروشات االرضية )طريقة عمل الوبرة  
االعتبارات الواجب  –املفروشات الغري منسوجة (  –رتيكو السجاد ال –املوكيت  –اسلوب الشنيل  –عمل الوبرة ابلشكل املتقابل  –الشرايح 

 مراعاهتا عند تصميم مفروشات االرضية.

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

 .تقنية املعلومات ، مراجع االنرتنت 
  .حتديث حمتوى املقرر نتيجة لألحباث اجلديدة يف اجملال 
 .تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا وكذلك اجلامعات األجنبية 
 س متنوعة أخرى.التدريس ابستخدام التعلم التعاوين آو االليكرتوين أو طرق تدري 
 .استخدام املوقع الشخصي لعضو هيئة التدريس للتفاعل والتواصل مع الطالبات 
 .استخدام السبورة الذكية للشرح من قبل األستاذ لتوصيل املعلومة 
 إتباع طرق التجريب واحملاولة واالستكشاف للخامات املستخدمة 

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

 

 متطلبات وطرق انتاج أقمشة املفروشات األرضية هذا املقرر يتناول املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 2 0 ات واملراجعمقدمه عن املقرر وأهدافه وتوزيع الدرج

 2 0 دراسة متطلبات مفروشات االرضية
 اساليب انتاج مفروشات االرضية 

 السجاد اليدوي ( –السوماك  –الطرق اليدوية ) الكليم 
0 2 

 الطرق امليكانيكية إلنتاج املفروشات االرضية 
 ) طريقة عمل الوبرة ابستخدام الشرايح (

2 4 

 4 2 عمل الوبرة ابلشكل املتقابل
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 2 0 اسلوب الشنيل
 2 0 املوكيت 

 2 0 السجاد الرتيكو 
 2 0 املفروشات الغري منسوجة

 4 2 االعتبارات الواجب مراعاهتا عند تصميم مفروشات االرضية
 4 2 املشروع

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

   ساعة 31 ت التدريس الفعليةساعا
 

ساعات  4
 مكتبية

 ساعة 31

 ساعة 2     ساعة 2 الساعات املعتمدة

 

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

 

 طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع.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  -
 تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت اثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر اثلثاً  -

الحظة أنه ال يلزم أن يتضمن  املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع م
 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
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

حلقات نقاش ) املناقشة واحلوار(, كتابة التقارير،  ضيةعلى متطلبات مفروشات االر  تتعرف 0-0
 إعداد األوراق البحثية، تعلم تعاوين, عروض عملية 

 االختبارات التحريرية.
 

 على اساليب انتاج مفروشات االرضية  تتعرف 0-2
السجاد  –السوماك  –الطرق اليدوية ) الكليم 

 اليدوي (

 (.PowerPoint)عرض تقدميي  
 

 الشفوية. االختبارات
 

 –على عمل الوبرة ابلشكل املتقابل  تتعرف 0-3
 الرتيكو  –املوكيت  -الشنيل

عرض تقدميي   عمل األحباث، احملاضرات النظرية.
PowerPoint. 

على االعتبارات الواجب مراعاهتا عند  تتعرف 
 تصميم مفروشات االرضية

 مشاركة أثناء احملاضرات. ممارسة عملية وتطبيق عملي.

 املهارات املعرفية 2
 أسلوب حل املشكالت  العالقة بني أجزاء املقرر.  تدرك 2-0

 
 البحوث التطبيقية واجلماعية.

 املشكالت املرتبطة بعملية التعلم.  حتل 2-2

 

 إشراك الطالبة يف املناقشة واحلوار.
 

تقومي التصاميم، االختبارات 
العملية، تقومي احلاالت 

 الدراسية.

 التدريبات العملية. من خالل مناقشة إشكاالت تتطلب ذلك.  تستنتج 2-3
 

االختبارات السريعة 
 واملناقشات.

االعتبارات الواجب مراعاهتا عند تصميم تراعي  2-4
 مفروشات االرضية

 العصف الذهين.
 

تقييم مهارات الطالبة يف حتضري 
       العينات املعملية.

 وليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤ  3
الطالبة أمهيه العمل التعاوين من خالل تفهم  3-0

 املشاركات البحثية مع زميالهتا.
 العمل يف جمموعات)التعلم التعاوين(.

 

املالحظة املباشرة، تقومي 
األقران، التقومي اجلماعي 

 للواجبات.

 قيادة فريق العمل. تقدر علي 3-2

 

 التعلم الذايت.

 

أن يسهم املقرر يف أن يكون 
طالب على عالقة جيدة مع ال

أستاذ املادة من خالل التعبري 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

عن الرأي وعدم اخلشية من 
 اإلدانة.

تتقن الطالبة أسلوب احلوار من خالل املشاركة  3-3
 الصفية.

 احلوار واملناقشة.

 

أن تتقن الطالبة أسلوب احلوار 
 من خالل املشاركة الصفية.

خلاصة ابملادة املشاركة اجلماعية يف األنشطة ا تستطيع 3-4
كهدف ينمي العالقات الشخصية, والقدرة على 

 حتمل املسؤولية.

املشاركة اجلماعية يف األنشطة  احملاضرات.
اخلاصة ابملادة كهدف ينمي 

العالقات الشخصية, والقدرة 
 على حتمل املسؤولية.

على التعلم الذايت وحتمل املسئولية وإدارة   تنمي 3-5
 اجللسات العلمية.

 ات املنزلية.الواجب

 

تنمية القدرة على التعلم الذايت 
وحتمل املسئولية وإدارة 

 اجللسات العلمية.

توجيه الطالبات ملقابلة أستاذة املادة أثناء الساعات  3-6
املكتبية ، وإرسال الرسائل اإللكرتونية إىل بريدها 

 لالستفسار وطلب املساعدة.

 حضور الورش والندوات. 

 

ابلة أستاذة توجيه الطالبات ملق
املادة أثناء الساعات املكتبية ، 

وإرسال الرسائل اإللكرتونية 
إىل بريدها لالستفسار وطلب 

 املساعدة.

تسليم الواجبات والتكليفات يف املوعد احملدد بدون  3-7
 أتخري، وُيستثىن من ذلك صاحبات األعذار املقبولة.

 استخدام الشبكة العنكبوتية.

 زايرة مكتبة الكلية.

سليم الواجبات والتكليفات ت
يف املوعد احملدد بدون أتخري، 
وُيستثىن من ذلك صاحبات 

 األعذار املقبولة.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 االختبارات العملية. استخدام التعليم االلكرتوين. مهارات االتصال الشفهي والكتايب.      4-0
 التمارين. استخدام املعامل. م التقنية احلديثة يف البحث العلمي.استخدا 4-2
العرض واملناقشة من خالل  التطبيقات والتمارين العملية. استخدام األساليب اإلحصائية يف حتليل املعلومات. 4-3
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 فرق عمل. 

 استخدام شبكات املعلومات.    جتيد  4-4
 

 البحوث التطبيقية.
 

يف  تقييم أسلوب الطالبات
 توثيق املعلومات.

مع اآلخرين من خالل استخدام التقنية  تتواصل 4-5
 احلديثة.

استخدام الربيد االلكرتوين إلرسال الواجبات 
 املطلوبة.

 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 5-0

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

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

 % 5 طوال الفصل الدراسي املشاركة واملناقشة 0

 %21 األسبوع السادس االختبار النصفي 2

 % 05 طوال الفصل الدراسي ورقة العمل 3

 %61 يف الوقت احملدد النهائي االختبار 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(.  
 عة على أايم األسبوعموز 

ساعات اسبوعيه  4الساعات املكتبية   
   لتواصل عرب الربيد االلكرتوين: ا

 
 مصادر التعّلمه. 

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0
 ال يوجد
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 األداء خواص على املتقابل للسجاد التقنية األساليب بعض فاختال أتثري  (:2114) ": امحد هند ، أمني -
 القاهرة  ، حلوان جامعة ، التطبيقية الفنون كلية ، دكتواره رسالة " النهائي لالستخدام الوظيفي

 على املؤثرة الكيميائيةو  وامليكانيكية واخلصائص الطبيعية املوكيت وشراء ابختيار املرتبطة العوامل " (:0114)  : احلميد عبد عطيات ، بيومي -
  ، اإلسكندرية جامعة ، الزراعه كلية ، ماجستري رسالة ، " االفرتاضي العمر

 مركز ، النسيجية للصناعات, اإلعالمية النشرة ، واملنسوجات الغزل دعم صندوق ، " اليدوي السجاد  (:0111) " : علي سامية ، رزق -
 ، 53 العدد ، املعلومات

 وانعكاسه اخلواص بعض على املزدوج بطريقة النسيج امليكانيكي السجاد إلنتاج البنائية الرتاكيب أتثري  (:0111) " :ودحمم امحد ، الصمد عبد -
 (0111 ، الثاين العدد ، عشر احلادي اجمللد ، حلوان جامعة ، وحبوث راسات د وفنون,  علوم جملة ، " التطبيقي األداء على

-  Feather , D .G. ; " The Comfort Factor Carpet " , Third Shirley International Seminar 
(Textiles For Comfort ) , Manchester , England , (1974 ). 

 Robinson , G . ; " Carpets " ; Textile Book Service , London , (1990 ).- 
 ها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغري 3

 الشبكة العنكبوتية. •
 https://www.google.com.sa  محرك البحث

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

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

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

 ملادة.احملاضرة النظري : قاعة دراسية جمهزة بطاوالت ومقاعد تتناسب وطبيعة ا

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:. 2
 (.Data Show)جهاز 

 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

https://www.google.com.sa/
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 تاج املعمل إىل جتهيزات حاسب آيل حىت ميكن استخدام برامج الرسم والتصميم للمنسوجات اجلاهزة.حي

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

 .االستبياانت، واملقابالت 
 .تفاعل الطالب 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. 

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

 إجراءات تطوير التدريس:
  .اإلطالع على اجلديد يف جمال تكنولوجيا النسيج 
 .تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة 
 .توجيه الطالب إىل البحث الذايت عن املعلومة 
 .تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس 
 داد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية.إع 
 .تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريس 

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

 .مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين 
 .مقارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسم 

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

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

 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 هـ 0441/  0/  21 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 0/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الرســـــــــالةاسم المقرر:   

 21621362-2رسال   رمز المقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  :  يميةإسم املؤسسة التعل ه 0441/  0/  01   اتريخ التوصيف:

 التصاميم /  قسم تصميم األزايء  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ.
 (26106310-1   رسال)   الرسالة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 0
 عملي( 6 –نظري  3ساعة معتمدة  ) 1. عدد الساعات املعتمدة: 2
 (3-2ماجستري تصميم األزايء والنسيج )حمكم  برانمج: امج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: . الربانمج )أو الرب 3

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

 بداية من املستوي الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 يف التخصص املطلوب تصميم األزايء والنسيجمقررات برانمج ماجستري مجيع  املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. 5
 ال يوجد            (:. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت6
 التصاميم  كلية . 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 .ح
 :النسبة  

 

   

 التعليم اإللكرتوين .خ
 :31 النسبة% 

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .د
 :41 النسبة% 

    

 ابملراسلة .ذ
 :31 النسبة% 

    

  النسبة:  أخرى تذكر .ر
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 تعليقات:

 األهدافب.
 هدف املقرر الرئيس  

ختصص تصميم  –اهلدف الرئيسي هو إعداد رسالة علمية يف إحدي التخصصات الدقيقة لقسم تصميم األزايء )ختصص تصميم األزايء  -
 .ختصص النسيج( –ختصص اتريخ املالبس والتطريز  –ابتروانت وتنفيذ مالبس 

 ومهاراته.هتدف رسالة املاجستري إىل إتقان البحث العلمي  -

قيق عدة نقاط وأهداف، حيث أن أهم ما هتدف إليه هو إاثرة مسألة النقاش حول مشكلة معينة تعاجلها رسائل املاجستري املكتوبة، ومن حت -
 .مث اخلروج من هذا النقاش بشيء ملموس يستفيد منه الباحث واجملتمع

قت احلايل إعادة النظر فيها وصياغتها بشكل آخر عن طريق إعادة ترتيب أفكار كانت موجودة يف املاضي بشكل معني ويتطلب الو  -
 .إضافات يقوم هبا الباحث تعكس متيزه اخلاص

بنقد أمور قائمة وراسخة يف البيئة اليت يعيش فيها الباحث، ويكون ذلك هبدف صقل هذه األفكار واألمور من أجل بناء أفكار واضحة  -
 .وجديدة، وليس من ابب التقليل من قيمة ما جيري

  وضيح العالقات والروابط اليت تربط بني فكرتني معينتني، ومن مث دراسة مدى قوة الرتابط بني هاتني الفكرتني واآلاثر املشرتكة بينهما،ت -

  عاجلة وتنقيح الكثري من القضااي والظواهر اليت تنتشر يف وقت معني وتكون يف حاجة ملن يوليها اهتماماً ويدرسها من انحية معينة،م -

ات حقائق معروفة عن طريق اإلثراء العلمي هلذه احلقائق وبشكل غري حريف وابألسلوب الذي يتبناه الكاتب، ويكون ذلك هبدف خلق ثبإ -
 حقائق أخرى حتمل الدليل املقنع من أجل فرض حقائق جديدة يطمح الباحث إىل إيصاهلا إىل اجملتمع

 .وقد يكون ذلك هبدف احلصول على وظيفة معينة أو ترقية يف وظيفته احلالية حلصول على درجة أكادميية من كتابة رسائل املاجستري،ا. -

تتيح رسائل املاجستري لكاتبيها بناء شبكة من املعارف واملختصني يف اجملال الذي يكتبه الباحث، ويتضمن ذلك اهليئة العلمية املختصة  -
تقييمها وذلك هبدف منحه اإلجازة العلمية للرسالة والدرجة اليت يطمح واملتبحرة يف اجملال الذي يكتبه الباحث بتناول الرسالة العلمية و 

 .إليها

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

 املالبس والنسيج.والدورايت العلمية يف جمال   االستعانة أبحدث املراجع -
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 ابالجتاهات العلمية البحثية اجلديدة يف املالبس والنسيج.حتديث حمتوى املقرر وتدعيمه  -
 األجنبية املناظرة يف التخصص.تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعاتنا واجلامعات  -
 التدريس ابستخدام التعلم التعاوين. -
 الباتاستخدام املوقع الشخصي  للتفاعل والتواصل مع الط -
 الذكية للشرح لتوصيل املعلومة.استخدام السبورة   -
 التفكري املتشعب إلنتاج املكمل. استخدام نظرايت التفكري )جيلفورد ( والنظرايت العلمية لتدريب الطالبة على  -
 االعتماد على النفس والقدرة على التعلم الذايت و العمل يف إطار جمموعات إكساب الطالبة مهارة -

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي ج.
 ساعات اسبوعيا 1مبا يعادل سية أو سنتني فصول درا 4يتم توزيع خطة الدراسة ملوضوع املاجستري علي  وصف عام للمقرر:

 

 إجراء رسالة حبثية يف جمال التخصص املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:.0
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 الفصل الدراسي األول: 
 االطالع علي اخلطة البحثية للقسم لتوجيه الرسالة يف احد نقاطها البحثية

05 
035 
 

 اجلانب النظري املتمثل يف: عجتمي
 موضوع البحث.ثقة متعارف عليها عن 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 

 .ضوعخالل تناوله هلذا املو 
 الفصل الدراسي الثاين:

 05 ث.عرض افرتاضات و دالالت الباح
 

035 
 حتديد متغريات البحث ووضع خطة الدراسة التطبيقية

 إجراء التجارب العملية احملددة ابخلطة
 الفصل الدراسي الثالث:

 حتليل النتائج احصائيا
05 035 

 ومناقشتها .عرض االستنتاجات النهائية للباحث 
 .عرض املقرتحات و التوصيات وإلقاء الضوء على مسارات حبثية أخرى ذات صلة ابملوضوع 

 035 05 الفصل الدراسي الرابع:
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 كتابة الرسالة وجتهيزها للطباعة
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 61*  3 س الفعليةساعات التدري
 ساعة 011

  6*61 
 ساعة 361

 ساعة 541 

 1  6   3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة .3
 ساعات اسبوعيا 1

 

 مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها.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  -
 يت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس الاثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر اثلثاً  -

ع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن  املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، م
 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
وضوع البحث الذي الطار النظري ملتتعريف علي ا 0-0

 مت 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 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 ادة الدراسات العلياعم

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

311 

 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 وضوع البحث فعليا مب

 العروض  التوضيحية عرف علي طرق تنفيذ االفكار تت 0-3

 احملاضرات

 التعلم الذايت

تقييم مهارات الطالبة يف عرض 
 موضوع معني.

 املهارات املعرفية 2
تطبق املعرفة النظرية والعملية بشكل مستمر  2-0

يف التعامل مع جمموعة متنوعة من السياقات 
مية أو املهنية أو  العل اجلديدة وغري املتوقعة

 كليهما معاً، 

 العروض التوضيحية

 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 

 مات كاملة أو متـّسقة.فيها معلو 

 العروض التوضيحية

 املناقشة واحلوار

 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  اوين.التعلم التع  اكتساب مهارات التفكري الناقد. 2-6
 الفردية.

   تنمية التفكري االبتكاري.  2-7

   القدرة على تطبيق املعرفة يف مواقف جديدة. 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 ادة الدراسات العلياعم

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

312 

 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

تبادل تفهم الطالبة أمهيه العمل التعاوين من خالل  3-0
 ات العلياالذين يدرسون يف الدراس اخلربات مع اقراهنا

 )التعلم التعاوين(. 

 

 املالحظة املباشرة، 

 واجبات.لامتام ا

الطالبة أسلوب احلوار من خالل املشاركة  تتقن 3-2
 الصفية.

 احلوار واملناقشة.

 

 املالحظة املباشرة، 

 املتابعة الدورية

القدرة على التعلم الذايت وحتمل املسئولية وإدارة تنمي 3-3
 اجللسات العلمية.

 اجبات املنزلية.الو 

 

 املالحظة املباشرة، 

 املتابعة الدورية

اثناء الساعات  املشرفتوجيه الطالبات ملقابلة  3-4
، وإرسال الرسائل اإللكرتونية االرشادية االسبةعية 

 إىل بريدها لالستفسار وطلب املساعدة.

 حضور الورش والندوات. 

 

 املتابعة الدورية

ات يف املوعد احملدد بدون تسليم الواجبات والتكليف 3-5
 أتخري.

 استخدام الشبكة العنكبوتية.

 زايرة مكتبة الكلية.

 املتابعة الدورية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 االختبارات العملية. استخدام التعليم االلكرتوين. مهارات االتصال الشفهي والكتايب.      4-0
 التمارين. استخدام املعامل. التقنية احلديثة يف البحث العلمي. متستخد 4-2
 التطبيقات والتمارين العملية. استخدام األساليب اإلحصائية يف حتليل املعلومات. 4-3

 
العرض واملناقشة من خالل 

 فرق عمل.

 استخدام شبكات املعلومات.    تستطيع 4-4
 

 البحوث التطبيقية.
 

ت يف تقييم أسلوب الطالبا
 توثيق املعلومات.

واصل مع اآلخرين من خالل استخدام التقنية تت 4-5
 احلديثة.

استخدام الربيد االلكرتوين إلرسال الواجبات 
 املطلوبة.

 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

   ال يوجد 5-0

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

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

  هناية الفصل الدراسي األول تقييم جتميع احلانب النظري 0

  هناية الفصل الدراسي الثاين تقييم تنفيذ التطبيقات العملية 2

  هناية الفصل الدراسي الثالث النتائج ومناقشتها تقييم حتليل 3

  هناية الفصل الدراسي الرابع تقييم كتابة الرسالة طبقا خلطوات كتابة البحث العلمي السليم 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد.
          :توصيٌف موجٌز لكيفية تقدمي اإلرشاد األكادميي وآليات دعم الطالب إلكمال املشروع (هـ
وذلك منذ بداية  طالب لكل مرشد  01توزيع مجيع الطالبات على املرشدات األكادمييات حبيث يكون هناك مرشد لكل طالبة وحبد أقصى  -

 دخول الطالبة الربانمج وحىت خترجها .
خر ملساعدة الطلبة جلزء اآلتعني وإعالن عن ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس حبيث يكون جزء منها خمصص لإلرشاد األكادميي وا  -

 علميا.
 توجيه املكتبة أبن تفتح لساعات متتد للساعة السابعة مساء حىت تسنح الفرصة للطالب من متابعة كل جديد ابملكتبة  -
 توافر املعلومات الكاملة عن القسم وأعضائه وطرق االتصال هبم.  -

 
 مصادر التعّلمه. 

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0
 يع الكتب اليت ختدم موضوع البحثمج

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

 مجيع اجملالت املتخصصة يف جمال النسيج واملالبس
International Journal of Clothing Science and Technology, The Emerald Publisher, 
http://www.emeraldinsight.com/research 
 

http://www.emeraldinsight.com/research


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 ادة الدراسات العلياعم

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

314 

 

Textile Research Journal, Sage Publisher  
 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 الشبكة العنكبوتية. •
 www.google.com.sahttps//:  محرك البحث

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: .3

 برامج احلاسوب اليت ختدم موضوع البحث

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

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 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.

 .اتصال ابالنرتنت
 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.

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

 .االستبياانت، واملقابالت 
 .تفاعل الطالب أثناء احملاضرة 
 .التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالبات يف هناية الفصل الدراسي املعد على موقع اجلامعة 
 البات عن ما يرغبون يف إدخاهلا للمقرر أو طريقة التدريس لتفعيل عملية التدريسسؤال الط. 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

https://www.google.com.sa/
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 التقارير الفصلية اليت تقدم من قبل هيئة االشراف عن حالة تقدم الدارس يف إجناز الرسالة 

 إجراءات تطوير التدريس:
  على اجلديد يف جمال تكنولوجيا النسيج. اإلطالع 
 .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 
 الفعال بني أعضاء هيئة التدريس. تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس 

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(:

 قسم لألعمال املنفذةليف معرض وحتكيم عدد من األساتذة ابة عرض أعمال الطالب 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 عة تطوير اخلطة البحثية للقسم سنواي لتتماشي املوضوعات البحثية مع التطورات احلديثة والسريعة يف جمال التخصصات الدقيقة األرب

 النسيج( –اتريخ املالبس والتطريز  –تصميم وتنفيذ ابتروانت  –)تصميم األزايء 
 

 د. رابعة سالم محمد أمين سجيني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
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