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 يٍ لثم  دلـك انًهف

 ضًاٌ اندىدج واألداء اندايؼٍشؼثح 

 واألداء اندايؼٍ:ضًاٌ اندىدج شؼثح اسى يذَش لسى 

                  انتاسَخ     /     /

 انتىلُغ

 لح انسُذ انؼًُذيظاد                                                                                                                      

 

 

        

 وطف انثشَايح األكادًٍَ                                                                         

 

يمتضُا  ألهى خظائض انثشَايح ويخشخاخ انتؼهى انًتىلؼح  هزا اَداصا  َىفش وطف انثشَايح األكادًٍَ 

وَظاحثه  انًتاحح.مك االستفادج انمظىي يٍ انفشص يٍ انطانة تحمُمها يثشهُا  ػًا إرا كاٌ لذ ح

 وطف نكم يمشس ضًٍ انثشَايح

 خبِؼخ اٌفشاد االٚعؾ اٌزم١ٕخ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ ٔدف/ لغُ رم١ٕبد طٕبػخ اٌّالثظ اٌمغُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض  .2
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 Children Patterns & Sewing اعُ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ  .3

 فٕٟدثٍَٛ  ٕٙبئ١خ اعُ اٌشٙبدح اٌ .4

 عٕٛٞ إٌظبَ اٌذساعٟ   .5

 Academic project for applied arts اٌّؼزّذ   ثشٔبِح االػزّبد .6

 اٌمطبع اٌسىِٟٛ ٚاٌخبص ٚعٛق اٌؼًّ اٌّإثشاد اٌخبسخ١خ األخشٜ  .7

 25/1/2017 ربس٠خ ئػذاد اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ .9

نٌة مؤهلة للعمل فً مجال فن تفصٌل المالبس وخٌاطتها بأنواعها الرجالٌة والنسائٌة إلى إعداد مالكات تقلبرنامج اهدف ٌ-1  
 واألطفال

 بالطرٌقة التقلٌدٌة او بواسطة الحاسب ( والستائراألطفال-النسائٌة-الرجالٌةوتنفٌذ القوالب الخاصة بالمالبس ) تصمٌم-2
 االلكترونً.

 تصمٌم االزٌاء ومكمالتهاالتصمٌم وربطها بشكل فنً فً اعمال  توظٌف عناصروتنمٌة قدرات الطالب االدائٌة  -3

 .واستخداماتها لمنسوجاتاأنواع  تمٌز-4

 .الخاصة بالخٌاطةوإدامة المكائن  تشغٌل-5

 تكالٌف اإلنتاج وتسوٌقه والسٌطرة النوعٌة علٌه. حساب-6

 ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .10

 ٚاٌفُٙ  ؼشفخاٌّ-أ

      اٌمبث١ٍخ ػٍٝ رطج١ك اٌّؼشفخ فٟ ِدبي طٕبػخ اٌّالثظ ٚرظ١ّّٙب  ٚاْ ٠إِٓ ثب١ّ٘خ اٌؼًّ اٌدّبػٟ.-1أ

 ٚاٌمبث١ٍخ ػٍٝ االثزىبس ح االثذاع ٚفك اعٍٛة ػٍّٟ. ٚرٛظ١ف ػٕبطش اٌزظ٠ُ١ّىْٛ لبدساً ػٍٝ رظ١ُّ -2أ

فٟ ِدبي رخظظٗ ٚاْ ٠ذسن ا١ّ٘خ اعزّشاس  اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اعزخذاَ اٌسبعٛة ٚاٌزذس٠ت ػٍٝ ثشاِح-3أ

 اٌزؼٍُ ٌٍزٛاطً ِغ ػدٍخ اٌزطٛس.

 ٠ىْٛ لبدساً ػٍٝ ر١١ّض االلّشخ ِٚؼشفخ اخزجبساد اٌغ١طشح إٌٛػ١خ. -4أ

 لبدساً ػٍٝ فُٙ ؽشق االٔزبج اٌظٕبػٟ ٚاداسح اٌّشبس٠غ ٚزغبة اٌىٍف ٚاٌدذٜٚ االلزظبد٠خ. ٠ىْٛ-5أ

 ِىبئٓ اٌخ١بؽخ ٚاالدٚاد  اٌسذ٠ثخ اٌخبطخ ثأٔزبج اٌّالثظ.اٌمبث١ٍخ ػٍٝ رشغ١ً ٚط١بٔخ -6أ

 اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع  اٌّٙبساد-ة 

 .اٌّشازً اٌؼّش٠خ ٌالؽفبي٠ظُّ ٠ٚشعُ لٛاٌت اٌّالثظ اٌّخزٍفخ ٌٚد١ّغ  – 1ة 

 رشغ١ً ٚط١بٔخ ِىبئٓ اٌخ١بؽخ ثىً أٔٛاػٙب اٌّزبزخ. – 2ة 

     بي ا١ٌذ٠ٚخ اٌؼظش٠خ ٚاٌزشاث١خ.٠ٚطٛس ٠ٕٚفز ٌىث١ش ِٓ اٌسشفخ ٚاالشغ ٠ىزغت- 3ة 
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 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادٚإٌّمٌٛخ  اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ٠ىْٛ لبدس ػٍٝ ئلبِخ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ فٟ ِدبي رخظظٗ ٚاالعٙبَ فٟ خذِخ ششائر اٌّدزّغ.-1د

  ٠د١ذ اعزخذاَ اٌسبعت االٌىزشٟٚٔ ٌالعزفبدح فٟ وث١ش ِٓ اٌّدبالد.-2د

 ٕغ١ك االٌٛاْ فٟ اٌّالثظ اٌزم١ٍذ٠خ ٚاخز١بس اٌخبِبداخز١بس ٚر ٠د١ذ-3د

 اٌمذسح ػٍٝ االششاف ػٍٝ اٌّشبس٠غ اإلٔزبخ١خ ٚخطٛؽ اإلٔزبج فٟ اٌّؼبًِ اٌسى١ِٛخ ٚاأل١ٍ٘خ.-3د

 لبدس ػٍٝ ئداسح ِشبس٠غ فشد٠خ ٚزغبة اٌىٍف ٚاٌدذٜٚ االلزظبد٠خ. ثىْٛ-4د   

 ٚاٌزؼٍُ  اٌزؼ١ٍُؽشائك          

 .ّسبػشاد، إٌذٚاد. اٌّشبسوخ فٟ اٌّٙشخبٔبد فٟ ِدبي اٌزخظضاٌ          

 ؽشائك اٌزم١١ُ          

 خّغ االعزج١بٔبد   

 اٌشٙبداد ٚاٌغبػبد اٌّؼزّذح .12 ث١ٕخ اٌجشٔبِح  .11

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

، whit boardاٌغجٛسح  اعزخذاَ ،data showsاٌسبعجخ ٚ خػشع ِسبػشاد ِٚغزدذاد ػ١ٍّخ ثٛاعط 

رطج١ك اٌّفشداد اٌؼ١ٍّخ ٌٍّٛاد )اٌزطج١ك ٚاٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ فٟ ٚسػ اٌمغُ، اٌزذس٠ت فٟ اٌّؼبًِ االٔزبخ١خ 

 خ( اثٕبء اٌفظً اٌذساع١خ ٚوزٌه اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ.اٌذساع١

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌزشخ١ظ١خ)اٌمج١ٍخ( ٌّؼشفخ خٍف١خ اٌطبٌت اٌؼ١ٍّخ ٌزسذ٠ذ ِغبس اٌّمشساد اٌذساع١خ. -1

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌفظ١ٍخ )شف٠ٛخ، رسش٠ش٠خ، رطج١م١خ ػ١ٍّخ( -2

 االخزجبساد اٌشبٍِخ)إٌٙبئ١خ( -3

 

 اف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خاال٘ذ-ج

 ؽشق اثذاػ١خ ٌزٕف١ز٘ب ٌزٕبفظ اٌّغزٛسد. ٟزبخبد اٌّدزّغ ٚاٌزفى١ش ف سطذ-1ج         

 از١بء اٌّالثظ اٌزشاث١خ ٚادخبي اٌسذاثخ ػ١ٍٙب ثبفىبس ػظش٠خ خزاثخ -2ج

 اٌزسف١ض ٚاٌزشد١غ الثزىبس رمبٔبد ػ١ٍّخ ٚالزظبد٠خ فٟ اٌزٕف١ز.-3ج

 ١ٕٙخ ٚاالخالل١خ.فُٙ اٌّغإ١ٌٚخ اٌّ -4ج   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ-1

 االفالَ اٌؼ١ٍّخ-2

 اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍّٛالغ االٔزبخ١خ.-3
 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ٌالفىبس االثذاػ١خ ِٕٚبلشزٙب ٌز١ٙئزٙب ٌٍزٕف١ز. ٚاٌسٍمبد اٌذساع١خ رمذ٠ُ اٌزمبس٠ش -1

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ. -2
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انًستىي / 

 انسُح

سيض 

انًمشس أو 

 انًساق

 اسى انًمشس أو انًساق

   انساػاخ انًؼتًذج

 

 ػًهٍ      َظشٌ                       

  4          - ِششٚع -------- اٌغٕخ اٌثب١ٔخ

 (2130رزطٍت ) اٌذثٍَٛ اٌزمٕٟدسخخ 

ف١ّب ٠خض اٌفْٕٛ عبػخ ِؼزّذح 

 اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ عبػخ 270  اٌزطج١م١خ

 

 

 

 4    1 لٛاٌت ٔغبئ١خ -------- اٌغٕخ اٌثب١ٔخ

 4             1 لٛاٌت سخب١ٌخ -------- اٌغٕخ اٌثب١ٔخ

 4                  1 لٛاٌت اؽفبي -------- ٕخ اٌثب١ٔخاٌغ

 2             1 رظ١ُّ أص٠بء -------- اٌغٕخ اٌثب١ٔخ

 2                1 رطج١مبد زبعجخ -------- اٌغٕخ اٌثب١ٔخ

  3                 - ِىّالد ِالثظ -------- اٌغٕخ اٌثب١ٔخ

 2130=270+1860=30×62 -                 2 ػ١خاداسح طٕب -------- اٌغٕخ اٌثب١ٔخ

 3                1 اعظ رظ١ُّ ------ اٌغٕخ االٌٚٝ

 3                1 رظ١ُّ لٛاٌت ------ اٌغٕخ االٌٚٝ

 2                1 رطج١مبد زبعجخ ------ اٌغٕخ االٌٚٝ

  1                2 خٛاص ِٕغٛخبد ------ اٌغٕخ االٌٚٝ

  2                1 ط١بٔخ ِىبئٓ ------ اٌغٕخ االٌٚٝ

  6                - رم١ٕبد خ١بؽخ ------ اٌغٕخ االٌٚٝ

  -                2 ربس٠خ اص٠بء ------ اٌغٕخ االٌٚٝ

  4                - اشغبي ٠ذ٠ٚخ ٚرطش٠ض ------ اٌغٕخ االٌٚٝ

  -                2 انذًَمشاطُحوزمٛق االٔغبْ  ------ اٌغٕخ االٌٚٝ

  -                1 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ------ اٌغٕخ االٌٚٝ
 

 

 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .13

 

اٌزخط١ؾ ٚاالػذاد ٌضج اٌخش٠ح فٟ دٚساد رأ١ً٘ ٚاٌزأو١ذ ػٍٝ رذس٠جُٙ فٟ اٌّٛالغ اٌزذس٠ج١خ 

 ٌظ١فٟ(.ا اٌزذس٠ت) اٌظ١ف١خاٌسى١ِٛخ ٚاٌمطبع اٌخبص اثٕبء اٌؼطٍخ 

 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزسبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚػِؼ١بس اٌمجٛي  .14

 

ٚخش٠دٟ  (480بٌسذٚد اٌذ١ٔب ثبٌمجٛي ثّؼذي ) رطج١م١خ ث٠غزمجً اٌمغُ ِخشخبد اٌزؼ١ٍُ إٌّٟٙ رخظض فْٕٛ 

   اٌثب٠ٛٔخ اٌؼبِخ اٌفشع االدثٟ

 .ٟخطخ اٌمجٛي اٌّشوضٞ ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّ
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     أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِح .15

 

 .إٌّٙد١خ اٌذساع١خ اٌّمشساد-

 ِظبدس خبسخ١خ رخض اٌزخظض. -

 ػشٚع االص٠بء ِٚدالد اٌّٛػخ -

  .ِٓ ِخزٍف اٌسؼبساد ٚاٌزبس٠خ١خ االص٠بء اٌزشاث١خ -
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 يخطظ يهاساخ انًُهح   

 هى انفشدَح يٍ انثشَايح انخاضؼح نهتمُُىَشخً وضغ اشاسج فٍ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشخاخ انتؼ   

 يخشخاخ انتؼهى انًطهىتح يٍ انثشَايح   

انسُح / 

 انًستىي
 اسى انًمشس سيض انًمشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 االهذاف انًؼشفُح
 ُحانًهاساتاالهذاف 

 نثشَايحانخاطح تا
 االهذاف انىخذاَُح وانمًُُح

انتاهُهُح  انًهاساخ انؼايح و

 انًُمىنح

هاساخ األخشي انً )

انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف 

 (وانتطىس انشخظٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 3ب 2ب 1ب  6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ اساسٍ )ٔغبئٟ+ سخبٌٟ(تظًُى لىانة ------- انسُح االونً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ = أسس تظًُى -----------

 & Children Patterns ------ انسُح انثاَُح
Sewing 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ =       يششوع تخشج --------

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ =        اٌمٛاٌت ٚاٌخ١بؽخ إٌغبئ١خ ........
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 شسًىرج وطف انًمَ

 وطف انًمشس

 

  اٌزم١ٕخ خبِؼخ اٌفشاد االٚعؾ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رم١ٕبد طٕبػخ اٌّالثظ/ ّؼٙذ رمٕٟ ٔدفاٌ  اٌمغُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .2

 Children Patterns & Sewing اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌسى١ِٛخ راد اٌؼاللخ. اٌزذس٠غ١خ، اٌّإعغبد اٌطٍجخ، ا١ٌٙئخ أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .4

 اٌغٕخ اٌثب١ٔخ اٌفظً / اٌغٕخ .5

ً 5عبػخ ثّؼذي )150 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6  (  عبػخ اعجٛػ١ب

 25/1/2017 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 
 

The aim of lesson 
 

The aim define the analysis of children address blacks and steps of Sawing it  

The specific aim the pupil will be able to design and done the  steps of drawn the  block of 

children's address for seabird mode ls for (1-12) year s and for  children  who born   early 

 
 أهذاف انًادج:

 رؼش٠ف ؽشق ٚرف١ز لٛاٌت ِالثظ االؽفبي ِٚشازً خ١بؽزٙب .  -اٌٙذف اٌؼبَ:     

 ز خطٛاد سعُ اٌمٛاٌت ٌّالثظ االؽفبي ٌّٚٛد٠الد ِخزٍفخ ِٓع١ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ػٍٝ رظ١ُّ ٚرٕف١  -اٌٙذف اٌخبص :     

 عٓ ٚاالؽفبي زذ٠ثٟ اٌٛالدح ِٚشازً اٌزفظ١ً ٚاٌخ١بؽخ . 12 -1ػّش                              

 

 

 

 

 

 

وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 7انظفحح 

 
  

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .9

 ٚاٌفُٙ  اٌّؼشفخ-أ
 المودة.ومواكبة  مالبس االطفال تصمٌم لوالب معرفة الطرق العلمٌة فً-1أ

 نتاج المالبس وملحماتها.ثبٌؼ١ٍّبد اٌظٕبػ١خ أل االٌّبَ-2أ

 وجودتها.لتمٌٌز أنواع األلمشة إٌٛػ١خ اخزجبساد اٌغ١طشح  ِؼشفخ-3أ

 .المكائن والتمنٌات الحدٌثةواالطالع على تشغٌل وإدامة المكائن الخاصة بالخٌاطة بأنواعهاِؼشفخ -4أ  
 .لمشروع انتاجً مصغر والجدوى االلتصادٌة تكالٌفالحساب  ف١خفُٙ و١-5أ

تسهم فً سد احتٌاجات االسرة واالكتفاء الذاتً االٌمان بروح العمل الجماعً  وانها مهنة انسانٌة -6أ

 .وتعزز دخلها 

 اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع  اٌّٙبساد-ة 

 .ولكافة المراحل العمرٌة للالطفا التراثٌة  الحدٌثة وتنفٌذ الموالب الخاصة بالمالبس - 1ة 

 .وإدامة المكائن الخاصة بالخٌاطة بأنواعها رشغ١ً- 2ة 

 مكمالت مالبس حسب الموضة الدارجة. رٕف١ز- 3ة 

 .واستخداماتهاالخاصة بمالبس االطفال تمٌٌز أنواع األلمشة -4ة 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ع رخشج(اٌّسبػشاد، اٌزمبس٠ش، رظ١ُّ ٚرٕف١ز ِٕزح )ِششٚ

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي ٌدٕخ ػ١ٍّخ، اعزّبسح اٌزم١١ُ ٚفك ِسبٚس رخض رم١١ُ  اٌشاخؼخ، إٌّبلشبد، اٌزغز٠خ

 اٌزخظض.
 اال٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ج

 ؽشق اثذاػ١خ ٌزٕف١ز٘ب ٌزٕبفظ اٌّغزٛسد. ٟزبخبد اٌّدزّغ ٚاٌزفى١ش ف سطذ-1ج         

 بء اٌّالثظ اٌزشاث١خ ٚادخبي اٌسذاثخ ػ١ٍٙب ثأفىبس ػظش٠خ خزاثخ از١-2ج

 اٌزسف١ض ٚاٌزشد١غ الثزىبس رمبٔبد ػ١ٍّخ ٚالزظبد٠خ فٟ اٌزٕف١ز.-3ج

 -4ج   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ-1

 ِزبثؼخ ػشٚع االص٠بء-2

 اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍّٛالغ االٔزبخ١خ.-3

 زم١١ُ ؽشائك اٌ   

 

 ِٕٚبلشزٙب ٌز١ٙئزٙب ٌٍزٕف١ز.زذ٠ثخ رظب١ُِ رمذ٠ُ -1

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ-2
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 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزب١ٍ١٘خ  ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ػٍٝ ئداسح ِشبس٠غ فشد٠خ ٚزغبة اٌىٍف ٚاٌدذٜٚ االلزظبد٠خ اٌمبث١ٍخ-1د

 ػٍٝ االششاف ػٍٝ اٌخطٛؽ اإلٔزبخ١خ فٟ ِإعغبد اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌخبص. ١خاٌمبثٍ-2د

٠ىْٛ ١ِٙأ ٌٍؼًّ فٟ ِإعغبد اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌخبص ٚرٌه ٌّب اوزغجٗ ِٓ ِؼشفخ ٚاٌّبَ ثّزطٍجبد -3د

اٌؼًّ فٟ رٍه اٌّٛالغ ِٓ خالي رذس٠جٗ اٌؼٍّٟ ف١ٙب عٛاء رٕف١ز ِفشداد ػ١ٍّخ ٌّٛاد دساع١خ اٚ رذس٠ت 

 ٟ.ط١ف

 . ٌّٛاوجخ اٌسذاثخ فٟ ِدبي رخظظٗثظٛسح ِغزّشح رذس٠ت ٚرؼٍُ اٌٝ  ٠ٚفُٙ أٗ ثسبخخ سن ٠ذ -4د
 

 ث١ٕخ اٌّمشس .10

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛزذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االول

 ع1+4ْ

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ

شخ االلّاٌمبث١ٍخػٍٝ رسذ٠ذ 

اٌّالئّخ ٌزظ١ُّ ِالثظ 

 االؽفبي

نبذة تارٌخٌة عن مالبس االطفال 
انواع مالبس االطفال  -وتطورها  
االلمشة المستعملة  –ومنسباتها 

لمالبس االطفال وحسب المرحلة 
 العمرٌة

 ِسبػشح
اعئٍخ لج١ٍخ  

 ٚثؼذ٠خ

 ع4+1ْ الثانً
 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ:

سعُ لبٌت اٌمبث١ٍخػٍٝ 

اٌؼٍّٟ  االعبط ٚاعزخذاَ

ٌٍم١بعبد العزخشاج 

 اٌجبرشْٚ

دراسة عن نمو جسم الطفل جدول 
ومماسات االطفال وطك  –النمو 
جدول مماسات مالبس  –تعٌنها 

االطفال وطرق استخدامه المٌاسات 
االساسٌة التً ٌبنى علٌه رسم 
المالب ثم اعطاء جدول لٌاسات 

 االطفال حسب اعمارهم

ػشع+عجٛسح+

 لبٌت ٚسلٟ

 اعئٍخ لج١ٍخ

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ ع4+1ْ الثالث

 سعُ لبٌت اعبطاٌمبث١ٍخػٍٝ 
دراسة عن تصمٌم المالب االساسً 

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ سعُ -ِسبػشح    ( سنة 2 – 1للتنورة لعمر ) 

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ ع4+1ْ الرابع

فُٙ ا١ّ٘خ اٌؼًّ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 اٌدّبػٟ

كلوش  دراسة لرسم لالب التنورة
 اٌغجٛسح+ لٛاٌت ( سنة 6 – 3لطفل من ) 

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ
 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ ع4+1ْ الخامس

زث سٚذ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 إٌّبفغخ

دراسة لرسم لالب تنورة اساسٌة 
 =        لغبنات .مع ا

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ
 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ ع4+1ْ السادس

١ّخ سثؾ اٌدبٔت ادسان ا٘

 إٌظشٞ ثبٌؼٍّٟ

دراسةةةةة لتصةةةةمٌم المالةةةةب االسةةةةاس 
لتنةةورة كسةةرات حةةول الخصةةر مةةن 
 الجانبٌن ) كسرة الصندوق ( العمر

 ( سنة 12 – 10) من  

          = 
اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ
 ع4+1ْ السابع

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ

 ػجؾ اٌم١بعبدفُٙ ا١ّ٘خ 

اس لالب االس عملشرح طرٌمة 
 للبدن ) البلوز ( للظهر والصدر

  

ػشع+عجٛسح+

 لبٌت ٚسلٟ

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ
 ع4+1ْ والتاسع الثامن

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ لبث١ٍخ

 ػٕظش اٌثمخ ثبٌٕفظرم٠ٛخ 

شرح طرٌمة رسم المالب االساس 
للكم والتعرف على المودٌالت 
االكمام  ) الزم من االعلى ، الكم 

 كلوش ، الركالنالمصٌر ، ال

      = 

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ اٌمذسح  ع4+1ْ العاشر

مودٌل الفستان ػٍٝ : سعُ 

بمصة النعلن لعمر ثالث 
 سنوات

  

شرح طرٌمة تنزٌل مودٌل الفستان 
 بمصة النعلن لعمر ثالث سنوات

        = 

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

اعئٍخ لج١ٍخ  =        دراسة عن تصمٌم انواع مختلفة     ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ ع4+1ْ و رالحادي عش
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  الثانً عشر

رظ١ُّ أٛاع اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 ِخزٍفخ ِٓ ا١ٌبلبد ٚاالوّبَ

 –الموالفة  –المستدٌرة  –للٌالات 
شرح لطرٌمة والمربعة  –الشال 

 رسم االكمام والٌالة

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ اٌمذسح  ع4+1ْ عشر الثالث

لمٌص مودٌل ػٍٝ : سعُ 

 بناتً والدي

 

دراسة عن تصمٌم المالب االساس 
لممٌص بناتً او والدي ذو لصات 

 مختلفة
ػشع+عجٛسح+

 لبٌت ٚسلٟ

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

 ع4+1ْ الرابع عشر
   =             = 

 شرح لطرٌمة رسم االكمام والٌالة

 ٌخ١بؽخادٚاد ا
اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ اٌمذسح  ع4+1ْ عشر الخامس

مودٌل الفستان ػٍٝ : سعُ 

 االمٌرةبمصة 

 

دراسة عن تصمٌم لالب فستان 
طفلة بمصة االمٌرة البرنسٌس 

 سم 12 – 3لعمر من 
ػشع+عجٛسح+

 لبٌت ٚسلٟ

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

 ع4+1ْ عشر السادس
رٕف١ز اٌّؼشفخ فٟ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 رخظظخ

دراسة لتصمٌم لالب لفستان طفلة 
ادٚاد رظ١ُّ  بمصات مختلفة

 اٌمبٌت

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ اٌمذسح    ع4+1ْ السابع عشر

ػٍٝ : رظ١ُّ ٚخ١بؽخ صٞ 

 ِذسعٟ

 

دراسة عن تصمٌم لالب لزي 
ح+ػشع+عجٛس شورت طفل –المدرسً 

 لبٌت ٚسلٟ

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

 ع4+1ْ الثامن عشر
=                = 

شرح طرٌمة تصمٌم مودٌالت 
ػشع+عجٛسح+ مختلفة لصدرٌة مدرسٌة

 لبٌت ٚسلٟ

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

 ع4+1ْ التاسع عشر
ارمبْ االداء فٟ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 اٌؼًّ

شرح طرٌمة تصمٌم االساس 
 = كٌلوت –شورت  –ل طفل لسروا

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

و  العشرون
 لحادي والعشرون 

ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ اٌمذسح  ع1+4ْ

 سروال طفلػٍٝ : سعُ 

 

 تكملةةة شةةرح تصةةامٌم سةةروال طفةةل
دراسةةةةةة عةةةةةن تكبٌةةةةةر وتصةةةةةغٌر و 

 المالب االساسً للبدن واالكمام
= 

اػذاد لٛاٌت 

 ٚسل١خ

 ع4+1ْ انثاٍَ وانؼششوٌ
ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ اٌمذسح 

 ػٍٝ : سعُ ٚخ١بؽخ خبو١ذ
 

ششذ ؽش٠مخ رظ١ُّ اعبط ٌدبو١ذ 

 ؽفً ) ِؼطف ؽفً (
= 

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

الثالث والرابع 
والخامس 
 والعشرون

 ع1+4ْ
= 

لب االساس مادراسة تصمٌم ال
 = لمعطف بمودٌالت ولصات مختلفة

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

السادس والسابع 
 والعشرون

ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ اٌمذسح  ع1+4ْ

ػٍٝ : رظ١ُّ ٚخ١بؽخ 

 سٚة+ ثدبِخ ؽفً

 

دراسة تصمٌم لالب فستان نوم 
شرح  و طفلة او روب طفلة 

طرٌمة رسم لالب بجامة طفل 
 وطفلة

= 

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

الثامن والتاسع 
والعشرون 
 والثالثون

 ع1+4ْ
بٌت ٌذ٠ٗ اٌمذسح ع١ىْٛ اٌط

ػٍٝ : رظ١ُّ ٚخ١بؽخ 

 ِالثظ زذ٠ثٟ اٌٛالدح

 

شرح طرٌمة رسم المالب االساس 
 –لمالبس االطفال حدٌثً الوالدة 

 دشداشة طفل  –فستان طفل 
دراسة طرٌمة عمل صدرٌة طفل 

 والطعام واللعب  –للرضاعة  –
 –لبعة  –شرح عمل لالب سروال 

 حافظة 

= 

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .11

  
 ح اٌّطٍٛثخىزت اٌّمشساٌ -1
  

 )اٌىزت إٌّٙد١خ( وزت اٌّمشس

 اث١خاٌزش ِظبدس االص٠بء -

 اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(-2

  اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛطٟ ثٙب -أ

 

ِدالد  ٚسػ اٌؼًّ + ثشٔبِح اٌىٛسي ٌشعُ اٌمٛاٌت + 

ٔزبخٟ)ِؼًّ االٌجغخ + اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ اٌّؼًّ االاٌّٛػخ

 اٌدب٘ضح /ٔدف(

 اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ اٌخبطخ ثؼشٚع االص٠بء   االٌىزش١ٔٚخ اٌّشاخغ-ة

 

   خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ .12

 

 
 ٌؼٍّٟ  .ااٌزذس٠ت خطؾ  رط٠ٛش -

 اعزشار١د١خ اٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٟٚٔ . -

 ػمذ اٌّمبسٔبد ،ٚاٌزسف١ض ػٍٝ اٌؼًّ ٚاٌز١ّض . -

 .ٌمطبع اٌسىِٟٛ ٚاٌخبصفٟ ا  اٌزذس٠ت اٌزطج١مٟ -
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 ًَىرج وطف انًمشس

 وطف انًمشس

 

  خبِؼخ اٌفشاد االٚعؾ اٌزم١ٕخ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .13

  /رم١ٕبد طٕبػخ اٌّالثظ ّؼٙذ رمٕٟ ٔدفاٌ  اٌمغُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .14

 ِششٚع رخشج اعُ / سِض اٌّمشس .15

 اٌطٍجخ، ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ، اٌّإعغبد اٌسى١ِٛخ راد اٌؼاللخ. أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .16

 ١ٔخاٌغٕخ اٌثب اٌفظً / اٌغٕخ .17

ً 4عبػخ ثّؼذي )120 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .18  (  عبػخ اعجٛػ١ب

 25/1/2017 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف  .19

 أ٘ذاف اٌّمشس .20

 
 
 التعرف على كٌفٌة وضع خطة لمشروع انتاجً وادارته ثم تنفٌذه والتعرف على الطرٌقة العلمٌة الصحٌحة  -1

 .لكتابة البحث العلمً                    
 طبقا فٌه كل ما تعلمه من السنتٌن الدراسٌتٌنمشروع انتاجً لٌصل الى االهداف المحددة م القدرة على تنفٌذ-2

 

وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .21
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 ٚاٌفُٙ  اٌّؼشفخ-أ
 ومواكبة المودة. المختلفةتصمٌم لوالب المالبس  معرفة الطرق العلمٌة فً-1أ

 نتاج المالبس وملحماتها.١ٍبد اٌظٕبػ١خ ألثبٌؼّ االٌّبَ-2أ

 وجودتها.لتمٌٌز أنواع األلمشة اخزجبساد اٌغ١طشح إٌٛػ١خ  ِؼشفخ-3أ

 .واالطالع على المكائن والتمنٌات الحدٌثةتشغٌل وإدامة المكائن الخاصة بالخٌاطة بأنواعهاِؼشفخ -4أ  
 .اجً مصغرلمشروع انت والجدوى االلتصادٌة تكالٌفالحساب  فُٙ و١ف١خ-5أ

االٌمان بروح العمل الجماعً  وانها مهنة انسانٌة تسهم فً سد احتٌاجات االسرة واالكتفاء الذاتً -6أ

 وتعزز دخلها .

 اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع  اٌّٙبساد-ة 

 .التراثٌة  الحدٌثة وتنفٌذ الموالب الخاصة بالمالبس - 1ة 

 .وإدامة المكائن الخاصة بالخٌاطة بأنواعها رشغ١ً- 2ة 

 الفنون الشعبٌة التراثٌة للمحافظة على دٌمومتها وتطوٌرها رٕف١ز- 3ة 

 .تمٌٌز أنواع األلمشة واستخداماتها-4ة 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّسبػشاد، اٌزمبس٠ش، رظ١ُّ ٚرٕف١ز ِٕزح )ِششٚع رخشج(

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

١ٍخ ِٓ خالي ٌدٕخ ػ١ٍّخ، اعزّبسح اٌزم١١ُ ٚفك ِسبٚس رخض إٌّبلشبد، اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ، رم١١ُ اٌّٙبساد اٌؼّ

 اٌزخظض.
 اال٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ج

 ؽشق اثذاػ١خ ٌزٕف١ز٘ب ٌزٕبفظ اٌّغزٛسد. ٟزبخبد اٌّدزّغ ٚاٌزفى١ش ف سطذ-1ج         

 از١بء اٌّالثظ اٌزشاث١خ ٚادخبي اٌسذاثخ ػ١ٍٙب ثأفىبس ػظش٠خ خزاثخ -2ج

 ١غ الثزىبس رمبٔبد ػ١ٍّخ ٚالزظبد٠خ فٟ اٌزٕف١ز.اٌزسف١ض ٚاٌزشد-3ج

 -4ج   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ-1

 االفالَ اٌؼ١ٍّخ-2

 اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍّٛالغ االٔزبخ١خ.-3

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 رمذ٠ُ اٌزمبس٠شٌالفىبس االثذاػ١خ ِٕٚبلشزٙب ٌز١ٙئزٙب ٌٍزٕف١ز.-1

 د اٌؼ١ٍّخاالخزجبسا-2

 

 

 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزب١ٍ١٘خ  ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 اٌمبث١ٍخ ػٍٝ ئداسح ِشبس٠غ فشد٠خ ٚزغبة اٌىٍف ٚاٌدذٜٚ االلزظبد٠خ-1د

 اٌمبث١ٍخ ػٍٝ االششاف ػٍٝ اٌخطٛؽ اإلٔزبخ١خ فٟ ِإعغبد اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌخبص.-2د

٠ىْٛ ١ِٙأ ٌٍؼًّ فٟ ِإعغبد اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌخبص ٚرٌه ٌّب اوزغجٗ ِٓ ِؼشفخ ٚاٌّبَ ثّزطٍجبد اٌؼًّ فٟ -3د

 رٍه اٌّٛالغ ِٓ خالي رذس٠جٗ اٌؼٍّٟ ف١ٙب عٛاء رٕف١ز ِفشداد ػ١ٍّخ ٌّٛاد دساع١خ اٚ رذس٠ت ط١فٟ.
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 . ذاثخ فٟ ِدبي رخظظٌّٗٛاوجخ اٌسثظٛسح ِغزّشح رذس٠ت ٚرؼٍُ اٌٝ  ٠ٚفُٙ أٗ ثسبخخ سن ٠ذ -4د
 

 ث١ٕخ اٌّمشس .22

 األعجٛع
اٌغبػب

 د
 ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛزذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االول
 اٌمبث١ٍخػٍٝ رسذ٠ذ ِشىٍخ 4

فكرة عامة عن طرٌمة كتابة البحوث 
 علمً بأسلوب

 -----  ِسبػشح
خ ِٓ اٌمبث١ٍخػٍٝ رسذ٠ذ ِشىٍ 4 الثانً

 ٚالغ اٌّدزّغ
ذات  مشارٌعاختٌار مواضٌع واسماء ل

 اٌزفبػً اٌغٛق-Net       طابع تطبٌمً وتحدٌدها

 4 الثالث
 ٚػغ خطخ ٌسٍٙباٌمبث١ٍخػٍٝ 

-ِسبػشح    وضع خطة عمل بطرٌمة انتاج مشروع

ِطبٌؼخ عٛق 

 اٌؼًّ
 ِذٜ االعزدبثخ

فُٙ ا١ّ٘خ اٌؼًّ اٌمبث١ٍخػٍٝ  4 الرابع

 اٌدّبػٟ
الطلبة الى مجامٌع وتحدٌد اسماء توزٌع 

 فٌن على كل مشروعشراالساتذة الم
زٛاس         

  ِٕٚبلشخ

تبدا كل مجموعة مع االستاذ المشرف  زث سٚذ إٌّبفغخاٌمبث١ٍخػٍٝ  4 الخامس
 لوضع خطة للمشروع 

 ٌزمبس٠شا =       
 4 السادس

ادسان ا١ّ٘خ سثؾ اٌدبٔت 

 إٌظشٞ ثبٌؼٍّٟ

 لمكتبةتخدام ادراسة عن طرٌمة اس
للوصول الى المعلومات المطلوبة 
للجانب النظري لكل مشروع ٌحددها 

 المدرس المشرف 

  اٌّىزجخ      

  ِسبػشح  وضع مسودة للممدمة والفصل االول فُٙ ا١ّ٘خ اِزالن سؤ٠ب ٌٍّششٚع 4 السابع
  =       منالشة المسودة مع المشرف لتنفٌذها ػٕظش اٌثمخ ثبٌٕفظرم٠ٛخ  4 الثامن

التاسع 
 والعاشر

فُٙ اٌّغإ١ٌٚخ ا١ٌّٕٙخ  4

 ٚاالخالل١خ
وضع مسودة الفصل الثانً اي الجانب 

  =         النظري والدراسات السابمة

الحادي 
 عشر

4  
 منالشة الفصل الثانً مع المشرف 

        =  
الثانً 
 عشر

اثجبد اٌّؼشفخ فٟ اٌمبث١ٍخػٍٝ  4

 رخظظخ
خطة  تحدٌد الجانب العملً ووضع

 إٌّبرج اٌّظغشح ِىبئٓ-ٚسشخ للعمل مع االستاذ المشرف

الثالث 
والرابع 

والخامس 
 عشر

4 

   =             = 

اختٌار  –بداٌة تنفٌذ الجانب العملً 
 المودٌل التفصٌل والخٌاطة

 اٌّٛد٠ً إٌّفز ادٚاد اٌخ١بؽخ

السادس 
والسابع 

 عشر

4 
 

اعداد نماذج مصغرة على الورق مفهوم 
ر النموذج الذي ٌتم االتفاق علٌة اختٌا

 لغرض تنفٌذه
      =  

الثامن و 
التاسع 
 عشر

رٕف١ز اٌّؼشفخ فٟ اٌمبث١ٍخػٍٝ  4

 رخظظخ

 تنفٌذ الملب بالحجم الطبٌعً مع المشرف
ادٚاد رظ١ُّ 

  اٌمبٌت

العشرون و 
الحادي 
 والعشرون

4 
 =               = 

تفصٌل وخٌاطة المشروع تحت اشراف 
  ِؼذاد اٌمض المشرفاالستاذ و

الثانً 
 والعشرون

4 =                = 
وضع مسودة لمراحل تنفٌذ الجانب 

 عدً ِغزٍضِبد العملً
اعزّبسح رم١١ُ 

 رٕف١ز اٌفمشاد
الثالث و 
الرابع 

والخامس 
 والعشرون

4 
ارمبْ االداء فٟ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 اٌؼًّ

تحدٌد اهم النتائج التً تم التوصل الٌها 
 المشروع لتحمٌك االهداف اثناء تنفٌذ 

  ِزبثؼخ اٌزٕف١ز

السادس و 
السابع 

4 = 
 منالشة مسودة اهم النتائج للفصل الرابع 

 ِٕبلشخ ٚزٛاس
اعزّبسح رم١١ُ 

 ارمبْ اٌؼًّ
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .23

  
 ح اٌّطٍٛثخىزت اٌّمشساٌ -1
  

 وزت اٌّمشس )اٌىزت إٌّٙد١خ(

 ِظبدس االص٠بء اٌزشاث١خ -

 اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(-2

 اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛطٟ ثٙب  -أ

 

ٚسػ اٌؼًّ + ثشٔبِح اٌىٛسي ٌشعُ اٌمٛاٌت + ِدالد  

ؼٍّٟ فٟ اٌّؼًّ االٔزبخٟ)ِؼًّ االٌجغخ اٌّٛػخ+ اٌزذس٠ت اٌ

 اٌدب٘ضح /ٔدف(

 اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ اٌخبطخ ثؼشٚع االص٠بء   اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ-ة

 

   خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ .24

 

 
 ٌؼٍّٟ  .ااٌزذس٠ت خطؾ  رط٠ٛش -

 اعزشار١د١خ اٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٟٚٔ . -

 ػمذ اٌّمبسٔبد ،ٚاٌزسف١ض ػٍٝ اٌؼًّ ٚاٌز١ّض . -

 فٟ اٌمطبع اٌسىِٟٛ ٚاٌخبص.  ٠ت اٌزطج١مٟاٌزذس -

 

 

 

 

 والعشرون

الثامن 
 والعشرون

4 

= 

 المشرف  تثبٌت الفصل الرابع مع 

 رىٍّخ ِشازً

تمٌم المعارف 
والمهارات المهنٌة 

لعامة و الذهنٌة و ا
التً اكتسبتها 

 طالبةال
التاسع 

 والعشرون
4 = 

منالشة البحث مع االستاذ المشرف 
 بصٌغة النهائٌة 

ر١ٙئزٙب  ثبٌظٛسح 

  إٌٙبئ١خ

 4 الثالثون
اثجبد اٌّؼشفخ فٟ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 رخظظخ

تثبٌت المشارٌع ومنالشتها من لبل 
 اللجنة المشرفة 

ػشػٙب 

ثبٌّؼشع 

اٌغٕٛٞ ٌّشبس٠غ 

 اٌزخشج

زّبسح اٌزم١١ُ اع

 إٌٙبئ١خ
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 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ اٌزب١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ(.-د 
 اٌمبث١ٍخ ػٍٝ رمذ٠ُ ّٔبرج رظ١ّ١ّخ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ ِذسٚعخ.-1د

 ه ٌّب اوزغجٗ ِٓ ِؼشفخ ٚاٌّبَ ثّزطٍجبد٠ىْٛ ١ِٙأ ٌٍؼًّ فٟ ِإعغبد اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌخبص ٚرٌ .-2د

 اٌؼًّ .

 ٠ذسن  ٠ٚفُٙ أٗ ثسبخخ اٌٝ رذس٠ت ٚرؼٍُ ثظٛسح ِغزّشح ٌّٛاوجخ اٌسذاثخ فٟ ِدبي رخظظٗ . -3د
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 ث١ٕخ اٌّمشس-10

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛزذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 4 ولاال
االسالٌب  اٌمبث١ٍخػٍٝ رسذ٠ذ 

المعتمد فً  االبتكار واالبداع 
 نحو تصمٌم  جدٌد

ممدمة عامة عن تفاصةٌل التصةمٌم الفنةً 
واالسةةةةةةالٌب المعتمةةةةةةد فةةةةةةً  االبتكةةةةةةار 
واالبةةداع نحةةو تصةةمٌم  جدٌةةد باسةةتخدام 
الوسةةةةةةةةةةةائل االٌضةةةةةةةةةةةاحٌة المتةةةةةةةةةةةوفرة 

(cd سالٌد،صور،اعالنات/ملصةةةةةةةةمات،

 ..الخ(

 -----  ِسبػشح

 4 الثانً
لعناصر   اٌمبث١ٍخػٍٝ ِؼشفخ 

 التصمٌم

شرح تفصٌلً لعناصر التصةمٌم )الشةكل 
، الصةةةةةةةةةةفات المظهرٌةةةةةةةةةةة ،الفضةةةةةةةةةةاء 
التصةةةةةةةمٌمً ( مةةةةةةةع بٌةةةةةةةان امكانٌاتهةةةةةةةا 
وانواعهةةةا واشةةةكالها باسةةةتخدام الوسةةةائل 

 االٌضاحٌة .

ػشع ششائر+ 

 ٚعبئً ا٠ؼبذ
 اٌزفبػً

 4 الثالث

اٌمبث١ٍخ ػٍٝ رسذ٠ذ دٚس 

زظ١ّ١ّخ ٌزسم١ك اٌؼٕبطش اٌ

 فىشح اٌزظ١ُّ

دراسةةةةة دور العناصةةةةر التصةةةةمٌمة فةةةةً 
تحمٌك افضةل اسةتٌعاب بصةري بواسةطة 
العناصةةةر المالئمةةةة واسةةةالٌب ارتباطهةةةا 
بالعاللةةةات االساسةةةٌة الصةةةحٌحة النجةةةاز 
وتحمٌك فكرة التصمٌم اضافة الةى اهمٌةة 

 الفضاء التصمٌمً تحمٌك الفكرة

 -ِسبػشح   

ػشع ششائر+ 

ٚعبئً ئ٠ؼبذ 

 +رذس٠ت ػٍّٟ

 ِذٜ االعزدبثخ

 4 الرابع
المبادئ  اٌمبث١ٍخػٍٝ فُٙ 

 التصمٌمٌة

توضةةةةةٌي اهمٌةةةةةة  المبةةةةةادئ التصةةةةةمٌمٌة 
بشكل عام والطرق الثالث االساسةٌة فةً 
عملٌةةةةةةةة ) ابتكةةةةةةةار عناصر،انسةةةةةةةجامها 
،فضةةةةةائها ( بشةةةةةكل خةةةةةاص باسةةةةةتخدام 
 الوسائل االٌضاحٌة فً عملٌة التصمٌم .

زٛاس         

  ِٕٚبلشخ

      

دراسةةة تحلٌلٌةةة لاللةةوان كاحةةد العناصةةر  اٌمبث١ٍخػٍٝ ِؼشفخ االٌٛاْ 4 الخامس
 االساسٌة المهمة فً عملٌة التصمٌم .

ػشع ششائر+    

 ٚعبئً ا٠ؼبذ

 + رذس٠ت ػٍّٟ

اٌّّبسعخ 

 اٌؼ١ٍّخ

 4 السادس
ادسان ا١ّ٘خ  اٌٍْٛ ٚسثطٗ 

 ثبٌدبٔت اٌغ١ىٌٛٛخٟ
توضةةةٌي نظرٌةةةات اللةةةون المختلفةةةة مةةةع 

 تاثٌرها السٌكولوجًشرح 

ػشع    

ششائر+ ٚعبئً 

 ا٠ؼبذ
 

 4 السابع
المٌمة الضوئٌة  فُٙ ا١ّ٘خ 

 كاحد العناصر الرئٌسٌة

توضةةةٌي اهمٌةةةة المٌمةةةة الضةةةوئٌة كاحةةةد 
العناصةةةر الرئٌسةةةٌة مةةةن خةةةالل تاثٌرهةةةا 
لتحمٌةةةةةك االسةةةةةتٌعاب االفضةةةةةل للفكةةةةةرة 

 التصمٌمٌة والمتلمً.

ِسبػشح ٚ  

 رذس٠ت ػٍّٟ

اٌزفبػً 

عخ ٚاٌّّبس

 اٌؼ١ٍّخ

 4 الثامن
رم٠ٛخ ػٕظش اٌّمبسٔخ 

 ٚاٌزس١ًٍ

دراسةةةة تحلٌلٌةةةة نمدٌةةةة للتصةةةامٌم الفنٌةةةة 
المختلفةةةة ) تصةةةامٌم محلٌةةةة / عالمٌةةةةة / 
مجةةةالت /كارتةةةات / طوابةةةع  /ملصةةةمات 

 ... الخ ( .

      = 

اٌزفبػً 

ٚاٌّّبسعخ 

 اٌؼ١ٍّخ

 4 التاسع والعاشر
فُٙ ػ١ٍّخ رٛظ١ف اٌؼٕبطش 

١ّخ فٟ ٌزسم١ك فىشح رظ١ّ

 اػّبي اٌطٍجخ إٌّدضح

دراسةةة تحلٌلٌةةة البةةراز اهمٌةةة العاللةةات 
وكٌفٌة توظٌف العناصر فً العمل الفنةً 
وانعكاسةات ذلةن علةى التمةارٌن المنجةزة 

 من لبل الطالب

 رذس٠ت ػٍّٟ
اٌزفبػً 

ٚاٌّّبسعخ 

 اٌؼ١ٍّخ
 4 الحادي عشر

تةةةةةةوظٌي اهمٌةةةةةةة التجةةةةةةاوز والةةةةةةتالمس 
ً التصةامٌم والتراكب والتداخل ..الةخ  فة

الفنٌةةةةةة وتاثٌرهةةةةةا فةةةةةً تحمٌةةةةةك الفكةةةةةرة 
 التصمٌمة ومدى استٌعاب المتلمى .

رذس٠ت          

 ػٍّٟ

 4 الثانً عشر

اٌمبث١ٍخػٍٝ اثجبد اٌّؼشفخ 

صفات الشكل المظهرٌة  فٟ 

 منها المٌاس والمٌمة

دراسةةةةةة تحلٌلٌةةةةةة فةةةةةً الملمةةةةةس كاحةةةةةد 
العناصةةةةةر التصةةةةةمٌمة وتوضةةةةةٌي مةةةةةدى 

م المنفةةةةذة فةةةةً تاثٌرهةةةةا علةةةةى التصةةةةامٌ
توضةةةةةةةٌي الفكةةةةةةةرة وصةةةةةةةفات الشةةةةةةةكل 

 المظهرٌة منها المٌاس والمٌمة

ػشع    

ششائر+ ٚعبئً 

 ا٠ؼبذ
 ّٔبرج اٌطٍجخ

توضةةةٌي امكانٌةةةات الملمةةةس الفنٌةةةة علةةةى  =             =    4 الثالث عشر
 تصامٌم منفذة .
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  4 الرابع عشر

استعراض اسس التصمٌم فً التصمٌم 
الٌضاحٌة الممكنة باالستعانة بالوسائل ا

)التكرار ، االنسجام ، التدرج ، السٌادة 
 ، الوحدة ،  التوازن ، الخ (

      = 

 ّٔبرج اٌطٍجخ

 4 الخامس عشر

فُٙ ػ١ٍّخ رٛظ١ف اٌؼٕبطش 

ٌزسم١ك فىشح رظ١ّ١ّخ فٟ 

 اػّبي اٌطٍجخ إٌّدضح

شةةةةةةةروط تحمٌةةةةةةةك الفكةةةةةةةرة التصةةةةةةةمٌمة 
واالسةةةةةةةةالٌب المعتمةةةةةةةةة فةةةةةةةةً العملٌةةةةةةةةة 

ربةةةةة ، ابتكةةةةار ، ابةةةةداع التصةةةةمٌمٌة )تج
تصمٌم فنً نمةد وتحلٌةل ومنالشةة اعمةال 

 الطلبة .

ػشع    

ششائر+ ٚعبئً 

 ا٠ؼبذ

 4 السادس عشر
اٌمبث١ٍخػٍٝ فُٙ ػٕظش   

 اٌزىشاس فٟ ػ١ٍّخ اٌزظ١ُّ

دراسةةةة تحلٌلٌةةةة لتكةةةرار وبٌةةةان انواعةةةه 
واشةةكاله المختلفةةة مةةع التوضةةٌي امكانٌةةة 
اه تحمٌك افضةل تتةابع بصةري لفةت االنتبة

 للتصمٌم .

 4 السابع عشر
اٌمبث١ٍخػٍٝ فُٙ ػٕظش 

 اٌزذسج فٟ ػ١ٍّخ اٌزظ١ُّ

دراسةةةةة تحلٌلٌةةةةة للتةةةةدرج مةةةةع توضةةةةٌي 
انواعه وامكانٌاته من خالل تطبٌمةه علةى 
العناصةةةةر المختلفةةةةة ) تةةةةدرج الطةةةةول ، 
بالحجم ، بالمٌمةة ، بةالكون ، بالمسةاحة ، 

 باالتجاه . الخ ( .

الثامن والتاسع 
 4 عشر

ٌمبث١ٍخػٍٝ فُٙ ػٕظش ا

 اٌزؼبد فٟ ػ١ٍّخ اٌزظ١ُّ

دراسة تحلٌلٌة  للتضةاد وتوضةٌي اهمٌتةه 
فةةً عملٌةةة التصةةمٌم وانواعةةه وامكانٌاتةةه 
فةةةةةةً الشةةةةةةكل / الصةةةةةةفات المظهرٌةةةةةةة / 
الفضاء التصمٌمً ( كاتضةاد فةً الطةول 
والحجةةةةم ، اللةةةةون بالمٌمةةةةة ، باالتجةةةةاه ، 

 الخ00الملمس 

  ِزبثؼخ اٌزٕف١ز

 4 العشرون

ٌمبث١ٍخػٍٝ فُٙ ػٕظش ا

ااٌزٛاصْ فٟ ػ١ٍّخ 

 اٌزظ١ُّ

دراسةةةةةة تحلٌلٌةةةةةة للتةةةةةوازن فةةةةةً العملٌةةةةةة 
التصةةةةمٌمٌة مةةةةع بٌةةةةان انواعةةةةه وامكانٌةةةةة 
تحمٌةةةةك التةةةةوازن مةةةةن خةةةةالل التمسةةةةٌمات 
الفضةةائٌة ،التتتةةابع البصةةري ، االتجاهةةات 
المتحممةةةة باسةةةتخدام الوسةةةائل االٌضةةةاحٌة 

 المختلفة .

ِٕبلشخ ٚزٛاس+ 

 رذس٠ت ػٍّٟ
 ّبرج اٌطٍجخٔ

الحادي 
 4 والعشرون

اٌمبث١ٍخػٍٝ فُٙ اٌٛزذح 

اٌزظ١ُّ فٟ ػ١ٍّخ 

 اٌزظ١ُّ

دراسةةة تحلٌلٌةةة للوحةةدة التصةةمٌم والتنةةوع 
لدراسةةةةٌة الفكةةةةرة التصةةةةمٌمٌة مةةةةن خةةةةالل 

ػشع ششائر+  وحدة الشكل ، الفكرة .. الخ

 ٚعبئً ا٠ؼبذ

تمٌم المعارف 
والمهارات المهنٌة 
و الذهنٌة و العامة 

تسبتها التً اك
 الطالبة

 4 الثانً والعشرون
اٌمبث١ٍخػٍٝ فُٙ ػٕظش 

 اٌغ١بدح فٟ ػ١ٍّخ اٌزظ١ُّ

دراسة تحلٌلٌة الهمٌة السٌادة ودورهةا فةً 
تحمٌةةةةةةك الفكةةةةةةرة التصةةةةةةمٌمٌة و اٌالتهةةةةةةا 

 0باستخدام وسائل اٌضاحٌة 
 

الثالث والرابع 
 4 والعشرون

اٌمبث١ٍخػٍٝ فُٙ ػٕظش 

 اٌزٕبظش فٟ ػ١ٍّخ اٌزظ١ُّ
ة تحلٌلٌةةةةةة للتنةةةةةاظر واسةةةةةتخدماتها دراسةةةةة

 المختلفة .

ػشع ششائر+ 

 ٚعبئً ا٠ؼبذ
 ّٔبرج اٌطٍجخ

الخامس 
 4 والعشرون

اٌمبث١ٍخػٍٝ فُٙ اٌشذ 

اٌجظشٞ ٚاٌفؼبئٟ  فٟ 

 ػ١ٍّخ اٌزظ١ُّ

شرح تحلٌلً الهمٌةة تناسةب لةوانٌٌن الشةد 
البصةةري والفضةةائً وامكانٌاتةةه واسةةتغالل  

 مٌة .هذه الموانٌٌن فً العملٌة التصمٌ

اللسادس 
 4 والعشرون

رم٠ٛخ سٚذ اٌزس١ًٍ ٚإٌمذ 

 الػّبي اٌطٍجخ

دراسةةةةة تحلٌلٌةةةةة نمدٌةةةةة لالعمةةةةال الفنٌةةةةة 
المختلفةةة ) اعالنةةات / ملصةةمات / مجةةالت 

 /طوابع / كارتات / .. الخ .

 4 السابع والعشرون
دراسةةةةة تحلٌلٌةةةةة البةةةةراز اهمٌةةةةة االسةةةةس 
 التصمٌمٌة وانعكاسات ذلن علةى التمةارٌن

 0النمجزة من لبل الطلبة 

 4 الثامن والعشرون

دراسةةة تحلٌلٌةةة علةةى التصةةامٌم المجسةةمة 
والثالثٌةةة االبعةةاد مةةن حٌةةث الحجةةم وكٌفٌةةة 

 تسخٌرها لخدمة التصامٌم 
) االعالنٌةةةةةةة /م الملصةةةةةةمات /الكارتةةةةةةات 

 /ا لفة الكتب (.

  4 التاسع والعشرون
توضٌي اهمٌة دراسة تكةوٌن تصةامٌم ذات 

ثالثٌةةةةة واهمٌةةةةة العمةةةةك الفضةةةةائً  ابعةةةةاد
 المتحمك واالٌهام البصري والغاٌة منه .

  

  4 الثالثون
دراسة نمدٌة تحلٌلٌة لتمارٌن الطلبة الذي 
تنجةةةز كاعمةةةال نهائٌةةةة تتضةةةمن حصةةةٌلة 

 العام الدراسً .
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ -11

  
 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1
  

 وزت اٌّمشس 
 

 )اٌّظبدس(اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ -2
 اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛطٟ ثٙب  -أ

 

 وزبة ػٍُ ػٕبطش اٌفٓ/فشج ػجٛ 
 اطٛي اٌشعُ ٚاٌز٠ٍٛٓ

 اٌزٛاطً ِغ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ثزاد اٌزخظض اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ  -ة

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  -12

 
 

 رط٠ٛش خطؾ اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ  . -

 ً ٚاٌز١ّض .ػمذ اٌّمبسٔبد ،ٚاٌزسف١ض ػٍٝ اٌؼّ -

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَىرج وطف انًمشس
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 وطف انًمشس

وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر 

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج.

 

 خبِؼخ اٌفشاد االٚعؾ اٌزم١ٕخ  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ إٌدف / رم١ٕبد طٕبػخ اٌّالثظ   اٌمغُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .2

 اٌمٛاٌت ٚاٌخ١بؽخ إٌغبئ١خ  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌطٍجخ، ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ، اٌّإعغبد اٌسى١ِٛخ راد اٌؼاللخ. أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .4

 اٌغٕخ اٌثب١ٔخ خاٌفظً / اٌغٕ .5

ً  5عبػخ ثّؼذي ) 150 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .6  (  عبػخ اعجٛػ١ب

 21/1/2018 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 
 
التعرف على كٌفٌة  تصمٌم القوالب األساس للمالبس النسائٌة  بمختلف أنواعها وكٌفٌة عمل مودٌالت بتصامٌم مختلفة تعاصرر  -1

 قٌاسات مختلفة .                المودة وب
 القدرة على تنفٌذ مشروع انتاجً ٌتضمن هذا المجال لٌصل الى االهداف المحددة مطبقا فٌه كل ما تعلمه من السنتٌن الدراسٌتٌن-2

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .9
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ -أ
 لوالب المالبس المختلفة ومواكبة المودة. تصمٌم معرفة الطرق العلمٌة فً-1أ

 نتاج المالبس وملحماتها.االٌّبَ ثبٌؼ١ٍّبد اٌظٕبػ١خ أل-2أ

 لتمٌٌز أنواع األلمشة وجودتها.ِؼشفخ اخزجبساد اٌغ١طشح إٌٛػ١خ -3أ

 تشغٌل وإدامة المكائن الخاصة بالخٌاطة بأنواعهاواالطالع على المكائن والتمنٌات الحدٌثة.ِؼشفخ -4أ  

 حساب التكالٌف والجدوى االلتصادٌة لمشروع انتاجً مصغر. فُٙ و١ف١خ-5أ

االٌمان بروح العمل الجماعً  وانها مهنة انسانٌة تسهم فً سد احتٌاجات االسرة واالكتفاء الذاتً -6أ

 وتعزز دخلها .

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع -ة 
 ة .تنفٌذ الموالب الخاصة بالمالبس الحدٌثة و التراثٌ- 1ة 

 .وإدامة المكائن الخاصة بالخٌاطة بأنواعها رشغ١ً- 2ة 

 الفنون الشعبٌة التراثٌة للمحافظة على دٌمومتها وتطوٌرها رٕف١ز- 3ة 

 .تمٌٌز أنواع األلمشة واستخداماتها-4ة 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّسبػشاد، اٌزمبس٠ش، رظ١ُّ ٚرٕف١ز ِٕزح )ِششٚع رخشج(
 

 ٌزم١١ُ ؽشائك ا     

إٌّبلشبد، اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ، رم١١ُ اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي ٌدٕخ ػ١ٍّخ، اعزّبسح اٌزم١١ُ ٚفك ِسبٚس رخض 

 اٌزخظض.
 اال٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ج

 سطذ زبخبد اٌّدزّغ ٚاٌزفى١ش فٟ ؽشق اثذاػ١خ ٌزٕف١ز٘ب ٌزٕبفظ اٌّغزٛسد.-1ج         

 دخبي اٌسذاثخ ػ١ٍٙب ثأفىبس ػظش٠خ خزاثخ از١بء اٌّالثظ اٌزشاث١خ ٚا-2ج

 اٌزسف١ض ٚاٌزشد١غ الثزىبس رمبٔبد ػ١ٍّخ ٚالزظبد٠خ فٟ اٌزٕف١ز.-3ج

 -4ج   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ-1

 االفالَ اٌؼ١ٍّخ-2

 اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍّٛالغ االٔزبخ١خ.-3

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 الفىبس االثذاػ١خ ِٕٚبلشزٙب ٌز١ٙئزٙب ٌٍزٕف١ز.رمذ٠ُ اٌزمبس٠شٌ-1

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ-2

 

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ اٌزب١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ(.-د 
 اٌمبث١ٍخ ػٍٝ ئداسح ِشبس٠غ فشد٠خ ٚزغبة اٌىٍف ٚاٌدذٜٚ االلزظبد٠خ-1د

 ف ػٍٝ اٌخطٛؽ اإلٔزبخ١خ فٟ ِإعغبد اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌخبص.اٌمبث١ٍخ ػٍٝ االششا-2د

٠ىْٛ ١ِٙأ ٌٍؼًّ فٟ ِإعغبد اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌخبص ٚرٌه ٌّب اوزغجٗ ِٓ ِؼشفخ ٚاٌّبَ ثّزطٍجبد -3د

اٌؼًّ فٟ رٍه اٌّٛالغ ِٓ خالي رذس٠جٗ اٌؼٍّٟ ف١ٙب عٛاء رٕف١ز ِفشداد ػ١ٍّخ ٌّٛاد دساع١خ اٚ رذس٠ت 
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 ط١فٟ.

 ٠ٚفُٙ أٗ ثسبخخ اٌٝ رذس٠ت ٚرؼٍُ ثظٛسح ِغزّشح ٌّٛاوجخ اٌسذاثخ فٟ ِدبي رخظظٗ .٠ذسن   -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس-10

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛزذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛػٛع   ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

 5 األول

ع١ىْٛ اٌطبٌت ثؼذ االٔزٙبء ِٓ 

١خ اٌٌٛٝ دساعخ اٌٛزذح اٌشخظ

 -لبدسا ػٍٝ أْ :
 ٠ؼشف اٌمبٌت االعبط  -1
٠بخز اٌم١بعبد اٌّطٍٛثخ ٌشعُ  -2

 اٌمبٌت ػٍٝ اٌدغُ ِجبششح 

 ٠دشٞ اٌؼ١ٍّبد اٌسغبث١خ  -3

٠شعُ اٌمبٌت االعبط ٌٍفغزبْ  -4

 اٌخٍف .

٠شعُ اٌمبٌت االعبط ٌٍفغزبْ  -5

 االِبَ .

 

 -الوحةةةةةةةةةةدة النمطٌةةةةةةةةةةة   االولةةةةةةةةةةى  
ب  واالسةةاس دراسةةة عةةن تصةةمٌم المالةة

الفسةةةتان  النسةةةائً مةةةع تنفٌةةةذ  جممٌةةةع 
 العملٌةةةةةةات الحسةةةةةةابٌة الخاصةةةةةةة بةةةةةةه 
الفئة المستهدفة / طلبة الصف الثانً / 
لسةم تمنٌةةات صةناعة المالبةةس /المعهةةد 

 التمنً النجف

ِسبػشح ٔظش٠خ 

 ٚػشع ششائر

اٌزفبػً زً  

االخزجبساد اٌزار١خ 

 اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ
 

  5        الثانً

بٌت لبدسا فٟ ٔٙب٠خ ع١ىْٛ اٌط

 -اٌٛزذح اٌزخظ١ظخ ػٍٝ :
 ٠ؼشف أوّبَ اٌدبث١ٔٛض -1
رسذ٠ذ اُ٘ االلّشخ اٌّغزخذَ  -2

 فٟ ػٍّٗ 

رظ١ُّ ٚرٕفف١ز اٌّٛد٠ً  -3

ثبعزخذاَ اٌمبٌت االعبط ٌٍجذْ 

 ٚاٌىُ 

رس٠ٛش لبٌت االوّبَ ٌؼًّ وُ  -4

 فخز اٌخشٚف 

 

 -الوحةةةةةةةةةةةةدة النمطٌةةةةةةةةةةةةة الثانٌةةةةةةةةةةةةة  
االسةةاس   دراسةةة عةةن تصةةمٌم المالةةب

الكمةةام  الجةةابونٌز وتصةةمٌم  كةةم فخةةد 
 الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروف
الفئة المستهدفة / طلبة الصف الثانً / 
لسةم تمنٌةةات صةناعة المالبةةس /المعهةةد 

 التمنً النجف

ػشع ششائر+ 

 ٚعبئً ا٠ؼبذ

اٌزفبػً ٚزً  

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب

 

 5 الثالث

ا ثؼذ االٔزٙبء ع١ىْٛ اٌطبٌت لبدس

ِٓ دساعخ اٌٛزذح اٌزخط١ط١خ  

 ػٍٝ اْ 
٠ؼشف اوبَ اٌشوالْ ٠ٚزوش  -1

 اُ٘ أٛاػٗ 
سعُ ٚرٕف١ز اوّبَ اٌشوالْ  -2

 ػٍٝ اٌمبٌت االعبط 

رٕفز اوّبَ اٌىٍٛػ ػٍٝ اٌمبٌت  -3

 االعبط ٌٍه

 -النمطٌةةةةةةةةةةةةة لثالثةةةةةةةةةةةةة  الوحةةةةةةةةةةةةدة  
دراسةةة عةةن تصةةمٌم كةةم الةةركالن وكةةم 
 الكلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوش

طلبة الصةف  -اوالً   الفئة المستهدف  
الثانً / لسةم تمنٌةات صةناعة المالبةس 

 المعهد التمنً النجف

 -ِسبػشح   

ػشع ششائر+ 

ٚعبئً ئ٠ؼبذ 

 +رذس٠ت ػٍّٟ

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ح ِٕٙبِظغش
 

 5 الرابع

 0اٌفىشح اٌّشوض٠خ : -3
 سعُ اٌمبٌت االعبط . -1
رس٠ٛش اٌمبٌت ٌزٕف١ز اٌزظ١ُّ  -2

 إٌّزخت

 ؽجغ ٚرٕف١ز اٌمبٌت -3

 -اال٘ذاف االدائ١خ : -ثب١ٔب :

ع١ىْٛ اٌطبٌت ثؼذ االٔزٙبء ِٓ 

دساعخ اٌٛزذح اٌزسؼ١ش٠خ اٌشاثؼخ 

 لبدساً ػٍٝ اْ 

٠ظُّ ِٛد٠الد اٌفغبر١ٓ  -1

 بَ خب١ٔٛ٠ضثأوّ

 ٠شعُ اٌمبٌت االعبط  -2

ؽجغ ٚرٕف١ز اٌمبٌت ثبٌٛسق ِٓ  -3

اٌسدُ اٌظفش ثُ رٕف١زٖ ثبٌدبٔت 

 اٌؼٍّٟ ػٍٝ اٌدغُ اٌطج١ؼٟ 

 

  -الوحةةةةةةةةةةةدة االنمطٌةةةةةةةةةةةة الرابعةةةةةةةةةةةة  
دراسة عةن تصةمٌم مةودٌالت لفسةاتٌن 
 باكمةةةةةةةةةةةةةام جةةةةةةةةةةةةةاٌونٌز متنوعةةةةةةةةةةةةةة

 اوالً   النظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاملة  
 طلبةةةةة الصةةةةف -والفئةةةةة المسةةةةتهدف  

الثانً / لسةم تمنٌةات صةناعة المالبةس 
 / المعهد التمنً النجف

ػشع  -ِسبػشح

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

 5 الخامس

 -اٌفىشح اٌّشوض٠خ :
سعُ رظ١ُّ ٌفغزبْ زذ٠ث  -1

 ثبوّبَ خب١ٔٛ٠ٛ 
 االعبط  ؽجغ اٌمبٌت -2

 رس٠ٛش اٌمبٌت ٌزٕف١ز اٌزظ١ُّ -3

 ؽجغ ٚرٕف١ز اٌمبٌت  -4

رفظ١ً ٚخ١بؽخ اٌفغبر١ٓ فٟ  -5

 اٌدبٔت اٌؼٍّٟ 

  -ثب١ٔب اال٘ذاف االدائ١خ :

ع١ىْٛ اٌطبٌت ثؼذاالٔزٙبء ِٓ 

 -الوحةةةةةةةدة التحضةةةةةةةٌرٌة الخامسةةةةةةةة  
دراسةةة عةةن تصةةمٌم مةةودٌالت فسةةاتٌن 
 حدٌثةةةةةةةةةةةةةةةة باكمةةةةةةةةةةةةةةةام متنوعةةةةةةةةةةةةةةةة

طلبةةةة الصةةةف  -الفئةةةة المسةةةتهدفة   -1
 الثانً / لسم تمنٌات صناعة المالبس

 -ِسبػشح   

ػشع ششائر+ 

ؼبذ ٚعبئً ئ٠

 +رذس٠ت ػٍّٟ

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
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دساعخ اٌٛزذح اٌزسؼ١شح اٌخبِغخ 

 -ػٍٝ اْ :

٠ظُّ ِٛد٠ً ٌفغزبْ زذ٠ث  -1

 ثبوّبَ  اٌدب١ٔٛ٠ض 

بٌت االعبط ٠ٚسذد ٠شعُ اٌم -2

 ِٛلغ اٌمظبد 

 ؽجغ ٚرٕف١ز اٌمبٌت . -3

 رفظ١ً اٌمبٌت ػٍٝ اٌمّبػ  -4

 

 السادس

 
     5 

 

 

 -اٌفىشح اٌّشوض٠خ :
ؽجغ اٌمبٌت االعبط ٌالِبَ  -1

 ٚاٌخٍف ٚاٌىُ .
اػطبء اٌض٠بداد  اٌالصِخ  -2

ٌدؼً اٌمبٌت خب٘ضا ٌزٕض٠ً ِٛد٠ً 
 عزشح ٔغبئ١خ 

 -االدائُح : ثاَُا  : االهذاف
ع١ىْٛ اٌطبٌت لبدسًا ثؼذ دساعخ 
اٌٛزذح اٌزسؼش٠خ اٌغبدعخ ػٍٝ 

 اْ 
٠ىجش اٌمبٌت االعبط ٌؼًّ  -1

 لبٌت اٌغزشح ٔغبئ١خ 
 

 الوحةةةةةةةةةةدة التحضةةةةةةةةةةٌرٌة السادسةةةةةةةةةةة 
النظرة الشاملة العنوان دراسةة  -اواًل  

عن تكبٌر المالب االساس للبدن  والكةم 
 لعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةل لالةةةةةةةةةةةةةةةةةةب السةةةةةةةةةةةةةةةةةةترة 

دفة  طلبةةةةة الصةةةةف الفئةةةةة المسةةةةته -2
 الثانً / لسم تمنٌات وصناعة المالبس

   
ػشع  -ِسبػشح 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

 5 السابع

  -االفىبس اٌّشوض٠خ :
 رظ١ُّ ِٛد٠ً عزشح ٔغبئ١خ . -1
بع١خ رٕف١ز ازذٜ ا١ٌبلبد االع -2

 االِش٠ى١خ اٚ اٌّغزذ٠شح اٚ اٌشبي 

 -االهذاف  االدائُح : -ثاَُا :
ع١ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ثؼذ دساعخ 

اٌٛزذح اٌزسؼ١ش٠خ اٌغبثؼخ ػٍٝ 

 أْ

٠ظُّ ِٛد٠ً ٌغزشح ٔغبئ١خ  -1

 ثمظبد ِخزٍفخ .

٠ّفز اٌزظ١ُّ ػٍٝ اٌمبٌت  -2

 االعبط ٌٍجذْ ث١بلخ اِش٠ى١خ 

سعُ ٚرٕف١ز اٌزظ١ُّ  ث١بلخ  -3

 غزذ٠شح ِ

سعُ ٚرٕفٟ اٌزظ١ُّ ث١بلخ  -4

 اٌشبي 

 

  -الوحةةةةةةةدة التحضةةةةةةةٌرٌة السةةةةةةةابعة   
عنوان الوحدة دراسة  عن تصةمٌم  -1

لالةةةةةب السةةةةةترة النسةةةةةائٌة بمةةةةةودٌالت  
  -مختلفةةة  وٌالةةةات متنوعةةةة )المربعةةةة 

 الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  (   -المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتدٌرة 
الفئة المستهدفة  طلبةة الصةف الثةانً / 

المعهةد لسم تمنٌات صناعة المالبةس / 
 التمنً النجف

   
ػشع  -ِسبػشح

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

ػٍّٟ فٟ ِؼًّ  

طٕبػخ األٌجغخ 

اٌشخب١ٌخ اٌدب٘ضح 

 فٟ إٌدف االششف  

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح  ِٚىجشح
 

 5 الثامن

 -االفىبس اٌّشوض٠خ : -4
عُ لبٌت اٌم١بعبد اٌّطٍٛثخ ٌش -1

 اٌىُ ٚ اٌمطؼز١ٓ 
 ؽش٠مخ سعُ اٌىُ ٚ اٌمطؼز١ٓ  -2

 -اال٘ذاف االدائ١خ : -ثب١ٔب :

ع١ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ثؼذ دساعخ 

اٌٛزذح اٌزسؼ١ش٠خ اٌثبِٕخ ػٍٝ 

 أْ 

٠بخز اٌم١بعبد اٌّطٍٛثخ ٌشعُ  -1

 لبٌت اٌىُ رٚ اٌمطؼز١ٓ 

 ٠شعُ لبٌت اٌىُ رٚ اٌمطؼز١ٓ  -2

 

 الوحةةةةةةةةةةةةةةدة االنمطٌةةةةةةةةةةةةةةة الثامنةةةةةةةةةةةةةةة 
عنوان الوحدة دراسةة عةن تصةمٌم  -1

 لالةةةةةةةةةةةةب  الكةةةةةةةةةةةةم  ذو المطعتةةةةةةةةةةةةٌن 
طلبةةةة الصةةةف  -الفئةةةة المسةةةتهدفة   -2

الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 
 / المعهد التمنً النجف

        
ِسبػشح +ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ج ٚخ١بؽخ ّٔبر

 ِظغشح ِٕٙب
 

 5 التاسع 

اال٘ذاف االداء٠خ : ع١ىْٛ 

اٌطبٌت لبدسا ثؼذ دساعخ اٌٛزذح 

 اٌزسؼ١ش٠خ اٌزبعؼخ ػٍٝ اْ 
رظ١ُّ ِٛد٠ً ٌغزشح ٔغبئ١خ  -1

 ثبوّبَ اٌشوالْ .
٠غزخذَ ٌٍمبٌت االعبط ٌٍجذْ  -2

ٚاٌىُ فٟ سعُ ٚرٕف١ز لبٌت عزشح 

 -ثبوّبَ اٌشوالْ ِٓ :

االوّبَ اٌّشوجخ راد  - أ

 ؼخ اٌٛازذح اٌمط

 الوحةةةةةةةةةةةةةدة النمطٌةةةةةةةةةةةةةة  التاسةةةةةةةةةةةةةعة 
دراسةةةةة عةةةةن تصةةةةمٌم  -عنةةةةوان   -1

مةةةةودٌالت متنوعةةةةة السةةةةترة النسةةةةائٌة 
بامةةام متنوعةةة )مودٌةةل  سةةترة نسةةائٌة 
 باكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركالن (

طلبةةةة الصةةةف  -الفئةةةة المسةةةتهدفة   -2
لثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس ا

 المعهد التمنً النجف

 
ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ
    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
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 اوّبَ راد لطؼز١ٓ   - ة

 اوّبَ ثضَ ِٓ االػٍٝ  -خـ 

 اوّبَ ثضَ ِٓ االػٍٝ ٚاالعفً  -د

 

 5 العاشر

ع١ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ثؼذ دساعخ 

اٌٛزذح إٌّط١خ اٌؼبششح  لبدسا  

 ػٍٝ أْ 

٠ظُّ ِٛد٠ً ٌغزشح ٔغبئ١خ  -1

 ِىغّخ 
سعُ ٚرٕف١ز اٌّٛد٠ً ثبعزؼّبي  -2

اٌمبٌت االعبط ٌٍجذْ ٌالِبَ  

 ٚاٌخٍف  

و١ف١خ ػًّ لبٌت ثذ عزشح   -3

 ثظف١ٓ ِٓ االصساس 

 

 الوحةةةةةةةةةةةةدة النمطٌةةةةةةةةةةةةة  العاشةةةةةةةةةةةةرة 
دراسةةةةة عةةةةن تصةةةةمٌم   -عنةةةةوان   -1

لالةةب  السةةترة النسةةائٌة للكسةةرة ومةةدٌل 
 ر السةةةةةةةةةةترة بصةةةةةةةةةةفٌن مةةةةةةةةةةن االزرا

طلبةةةة الصةةةف  -الفئةةةة المسةةةتهدفة   -2
الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 

 / المعهد التمنً النجف

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

 5 الحادي عشر

 -اال٘ذاف  االدائ١خ :

طبٌت لبدسا ثؼذ دساعخ ع١ىْٛ اٌ

اٌٛزذح  إٌّط١خ اٌسبد٠خ ػششح 

 -ػٍٝ :
رؼش٠ف اٌد١ٛة ِٚؼشفخ  -1

 أٛاػٙب 

 اٌد١ٛة اٌظب٘ش٠خ  - أ

سعُ أٛاع ِٕٙب االوثش  -2

 اعزؼّبال 

سعُ  لبٌت ا١ٌٍه إٌغبئٟ  -3

 ثبعزؼّبي اٌمبٌت االعبط ٌٍجذْ 

 

 الوحةةةةةةدة النمطٌةةةةةةة  الحادٌةةةةةةة عشةةةةةةر
دراسةةةةة عةةةةن تصةةةةمٌم   -عنةةةةوان   -1
الةةب  السةةترة النسةةائٌة للكسةةرة ومةةدٌل ل

 السةةةةةةةةةةترة بصةةةةةةةةةةفٌن مةةةةةةةةةةن االزرار 
طلبةةةة الصةةةف  -الفئةةةة المسةةةتهدفة   -2

الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 
 معهد التمنً /  النجف

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

 5 الثانً عشر

 -االهذاف االدائُح :
ع١ىْٛ اٌطبٌت لبدساً ثؼذ دساعخ 

 اٌٛزذح إٌّط١خ اٌثب١ٔخ ػشش ػٍٝ
٠ؼشف اٌغشع ِٓ اعزخذاَ  -1

 اٌجطبٔخ 

لض اٌجطبٔخ زغت لبٌت  -2

 اٌغزشح اٌّؼطف اٌفغزبْ ... اٌخ

٠ؼشف أٛاع االلّشخ  -3

 اٌّغزخذَ ٌٍجطبٔخ 

٠ؼشف أٛاع اٌسشٛاد  -4

 اٌّغزخذِخ ٚؽش٠مخ رثج١زٙب

 الوحةةةةةةةدة النمطٌةةةةةةةة  الثانٌةةةةةةةة عشةةةةةةةر
دراسةةةةة عةةةةن  البطانةةةةة  -عنةةةةوان   -1

طرٌمةةة  –انةةواع االلمشةةة المسةةتخدمة 
 –طرٌمةة تثبٌتهةا –عمل لالةب البطانةة 

 انةةةةةةةةةةواع الحشةةةةةةةةةةوات المسةةةةةةةةةةتخدمة  
طلبةةةة الصةةةف  -الفئةةةة المسةةةتهدفة   -2

الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 
 معهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد االتمنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً

 النجف 

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

 5 الثالث عشر

  -اال٘ذاف االدائ١خ :

رظ١ُّ ٚسعُ ِٛد٠الد  -1

ِٕٛػخ ٌّؼبؽف ثمظبد 

 ٠ٚبلبد ِزٕٛػخ .
رس٠ٛش اٌمبٌت االعبط  -2

ٛد٠الد ِزٕٛػخ اٌجذْ ٌزٕف١ز ِ

 ٌٍّؼطف 

 

 الوحةةةةةةةدة النمطٌةةةةةةةة  الثالثةةةةةةةة عشةةةةةةةر
دراسةةةةة عةةةةن  تصةةةةمٌم  -عنةةةةوان   -1

مةةةةودٌالت متنوعةةةةة للمعةةةةاطف علةةةةى 
المالةةةةةب االسةةةةةاس وبٌالةةةةةات  واكمةةةةةام 
 متنوعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

طلبةةةة الصةةةف  -الفئةةةة المسةةةتهدفة   -2
الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 

 معهد  التمنً النجف

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

 5 الرابع عشر

 اال٘ذاف  االدائ١خ 

رظ١ُّ لبٌت ِؼطف ٔغبٞ  -1

 ث١بلخ اٌشبي 
 رظ١ُّ لبٌت اٌٛالؼ١خ  -2

سعُ ٚرٕف١ز ِؼطف ث١بلخ  -3

 اٌشبي 

 

 الوحةةةةةدة النمطٌةةةةةة    الرابعةةةةةة عشةةةةةر
نةةةةوان  الوحةةةةةدة   دراسةةةةة عةةةةةن ع -1

تصةةةمٌم مةةةودٌالت متنوعةةةة للمعةةةاطف 
 ورسةةةةةةةةةةةةةةةم لالةةةةةةةةةةةةةةةب  الةةةةةةةةةةةةةةةداخلً 

طلبةةةة الصةةةف  -الفئةةةة المسةةةتهدفة   -2
الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 

 معهد التمنً النجف

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

١بؽخ ّٔبرج ٚخ

 ِظغشح ِٕٙب
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 5 الخامس عشر

 اال٘ذاف االدائ١خ 

رظ١ُّ ِٛد٠الد ِٕٛػخ  -1

 ٌّالثظ إٌّضي .
سعُ ٚرٕف١ز ازذ اٌّٛد٠الد  -2

 ػٍٝ اٌمبٌت االعبط 

 

 الوحةةةةدة النمطٌةةةةة    الخةةةةامس  عشةةةةر
عنةةةةوان  الوحةةةةةدة   دراسةةةةة عةةةةةن  -1

تصةةةمٌم مةةةودٌالت متنوعةةةة للمالبةةةس 
 الداخلٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

طلبةةة الصةةف  -فة  الفئةةة المسةةتهد -2 
الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 

 معهد التمنً النجف

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

 5 السادس عشر

ع١ىْٛ  -اال٘ذاف االدائ١خ :

اٌطبٌت لبدساً ثؼذ دساعخ 

 ٛزذح إٌّط١خ ػٍٝ اْ اٌ

٠ظُّ ِٛد٠الد ٌٍجدبِخ  -1

 إٌغبئ١خ 
سعُ ٚرٕف١ز لبٌت اٌجدبِخ  -2

 إٌغبئ١خ 

 

 الوحةةةةدة النمطٌةةةةة    السةةةةادس عشةةةةةر 
دراسةةةةة عةةةةن  -عنةةةةوان  الوحةةةةدة   -1

تصةةةةمٌم مةةةةودٌالت متنوعةةةةة لمالبةةةةس 
 المنةةةةةةةةةةةةةةةزل / بٌالةةةةةةةةةةةةةةةة نسةةةةةةةةةةةةةةةائٌة 

طلبةةة الصةةف  -الفئةةة المسةةتهدفة   -2 
صةناعة المالبةس  الثانً  / لسم تمنٌات

 معهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد التمنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً
 النجف 

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

 5 السابع عشر

اال٘ذاف االدائ١خ ع١ىْٛ 

اٌطبٌت لبدساً  ثؼذ دساعخ 

 اٌٛزذح إٌّط١خ ػٍٝ اْ

ٚة ٠ظُّ ِٛد٠ً ٌٍش -1

 إٌغبئٟ 
سعُ ٚرٕف١ز اٌّٛد٠ً  ػٍٝ  -2

 اٌمبٌت االعبط ٌٍجذْ 

 

 الوحةةةةةدة النمطٌةةةةةة    السةةةةةابعة عشةةةةةر 
دراسةةةةة عةةةةن  -عنةةةةوان  الوحةةةةدة   -1

تصةةةةمٌم مةةةةودٌالت متنوعةةةةة لمالبةةةةس 
 المنةةةةةةةةةةةةةةةزل / بٌالةةةةةةةةةةةةةةةة نسةةةةةةةةةةةةةةةائٌة 

طلبةةة الصةةف  -الفئةةة المسةةتهدفة   -2 
الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 

 فمعهد التمنً/النج

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

 5 الثامن عشر 

ع١ىْٛ  -اال٘ذاف االدائ١خ :

اٌطبٌت لبدسا ثؼذ دساعخ 

 اٌٛزذح إٌّط١خ ػٍٝ اْ 

٠ظُّ ِٛد٠ً اٌشٚة  -1

 إٌغبئٟ ث١بلخ اٌشبي
ٚرٕف١ز اٌّٛد٠ً ػٍٝ  سعُ -2

 اٌمبٌت اٌجذْ 

 

 الوحةةةةةدة النمطٌةةةةةة    الثامنةةةةةة عشةةةةةر 
دراسةةةةة عةةةةن  -عنةةةةوان  الوحةةةةدة   -1

تصةةةمٌم لالةةةب الةةةروب النسةةةائً بٌالةةةة 
 الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال

طلبةةة الصةةف  -الفئةةة المسةةتهدفة   -2 
الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 

 معهد  التمنً/النجف

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ت ئ٠ؼبذ +رذس٠

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

 5 التاسع عشر

دع١ىْٛ  -اال٘ذاف االدائ١خ :

اٌطبٌت ثؼذ دساعخ اٌٛزذح 

 إٌّط١خ ػٍٝ اْ 

٠بخز اٌم١بعبد إٌّبعجخ  -1

 ٌشعُ اٌمبٌت االعبط 
سعُ اٌمبٌت االعبط   -2

 ( ٌٍغشٚاي )االِبَ ٚاٌخٍف 

 -االخزجبس اٌمجٍٟ :

 

 الوحةةةةةدة النمطٌةةةةةة    التاسةةةةةعة عشةةةةةر 
دراسةةةةة عةةةةن  -عنةةةةوان  الوحةةةةدة   -1

تصةةةةمٌم  المالةةةةب االسةةةةاس للسةةةةروال  
 النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائً 

طلبةةة الصةةف  -الفئةةة المسةةتهدفة   -2 
الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 

 معهد التمنً/النجف

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

 5 العشرون

 -االهذاف االدائُح :
ع١ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ثؼذ 

دساعخ اٌٛزذح إٌّط١خ ػٍٝ اْ 

: 
٠ظُّ ِٛد٠الد ِزٕٛػخ  -1

 ٌٍغشٚاي إٌغبئٟ 

٠شعُ ٠ٕٚفز اٌّٛد٠الد  -2

 ػٍٝ اٌمبٌت االعبط ٌٍغشٚاي 

٠ٕٚفز رٕٛسح و١ٍٛد ٠شعُ  -3

ػٍٝ اٌمبٌت االعبط ٌٍزٕٛسح 

 االعبع١خ 

 

 الوحةةةةةةةةةةدة النمطٌةةةةةةةةةةة    العشةةةةةةةةةةرٌن 
دراسةةةةة عةةةةن  -عنةةةةوان  الوحةةةةدة   -1

 تصةةمٌم  مةةةودٌالت السةةةروال النسةةةائً 
طلبةةة الصةةف  -الفئةةة المسةةتهدفة   -2 

الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 
 معهد التمنً/النجف

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

٠ؼبذ +رذس٠ت ئ

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 



  
 26انظفحح 

 
  

الحادي 
 والعشرون

5 

 -اال٘ذاف االدائ١خ :

ع١ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ثؼذ 

 دساعخ اٌٛزذح إٌّط١خ ػٍٝ اْ 
٠ظُّ ِٛد٠الد ِزٕٛػخ 

ٌٍغشٚاي ) ٚاعؼخ  ِٓ  

 راد لبد ( 1االعفً 

١ز اٌزظب١ُِ ػٍٝ سعُ ٚرٕف -2

اٌمبٌت االعبط ٌٍغشٚاي 

 إٌغبئٟ 

 

 الوحةةدة النمطٌةةةة    الحادٌةةةة والعشةةةرو 
دراسةةةةة عةةةةن  -عنةةةةوان  الوحةةةةدة   -1

تصةةمٌم  لالةةب السةةروال  الواسةةع مةةن 
 االسةةةةةةةةةةةةفل  وبمصةةةةةةةةةةةةات مختلفةةةةةةةةةةةةة 

طلبةةة الصةةف  -الفئةةة المسةةتهدفة   -2 
الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 

 معهد التمنً/النجف

شح + ػشع ِسبػ

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

الثانً 
 والعشرون

5 

 -االهذاف االدائُح :
ع١ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ثؼذ 

 دساعخ اٌٛزذح إٌّط١خ ػٍٝ اْ 
٠ٕفز ػ١ٍّخ رظغ١ش اٌمبٌت  -1

 سغبث١خ ثؼذ أخشاء اٌؼ١ٍّبد اٌ

٠ٕفز ػ١ٍّخ رىج١ش اٌمبٌت  -2

 ثؼذ اخشاء اٌؼ١ٍّبد اٌسغبث١خ  

 

 الوحةةدة النمطٌةةة    االثانٌةةة والعشةةرون  
دراسةةةة  عةةةن  -عنةةةوان  الوحةةةدة   -1

تصةةةةةغٌر  وتكبٌةةةةةر لالةةةةةب السةةةةةروال 
 النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائً 

طلبةةة الصةةف  -الفئةةة المسةةتهدفة   -2 
الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 

 معهد التمنً/النجف

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

الثالث 
 والعشرون

5 

 -االفىبس االدائ١خ  :

ع١ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ثؼذ 

 -دساعخ اٌٛزذح إٌّط١خ ػٍٝ :
 ِؼشفخ االص٠بء اٌزبس٠خ١خ  -1

ٓ اٌّالثظ رؼش٠ف أٛاع ِ -2

 اٌؼشال١خ ٚاٌؼشث١خ 

سعُ ٚرٕف١ز لبٌت اٌىالث١خ  -3

 إٌغبئ١خ 

 

الوحةةةةةةةةدة النمطٌةةةةةةةةة    االثالثةةةةةةةةة 
 والعشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرون 

دراسة  عةن  -عنوان  الوحدة   -1
تةةارٌخ االزٌةةاء العرالٌةةة والمالبةةس 
 العربٌةةةةة ورسةةةةم لالةةةةب الكالبٌةةةةة 

طلبةةةةةةة  -الفئةةةةةة المسةةةةةةتهدفة   -2 
الصةةةةف الثةةةةانً  / لسةةةةم تمنٌةةةةات 

لمالبةةةةةةةةةةس معهةةةةةةةةةةد  صةةةةةةةةةةناعة ا
 التمنً/النجف

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

الرابع 
 والعشرون

5 

 -االهذاف االدائُح :
ع١ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ػٍٝ دساعخ 

 اٌٛزذح إٌّط١خ ػٍٝ اْ 
 ث١خ إٌغبئ١خ ٠ظُّ ِٛد٠ً اٌىال -1

سعُ ٚرٕف١ز اٌّٛد٠ً ػٍٝ  -2

 اٌمبٌت االعبط ٌٍجذْ 

 

 الوحدة النمطٌةة    الرابعةة والعشةرون 
دراسةةةة عةةةن    -عنةةةوان  الوحةةةدة   -1

 تصةةةةمٌم مةةةةودٌالت  متوعةةةةة للكالبٌةةةةة 
طلبةةة الصةةف  -الفئةةة المسةةتهدفة   -2 

الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 
 معهد التمنً/النجف

ػشع ِسبػشح + 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

الخامس 
 والعشرون

5 

 -اال٘ذاف االدائ١خ :

ع١ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ثؼذ دساعخ 

 اٌٛزذح إٌّط١خ ػٍٝ اْ
سعُ ِٛد٠ً اٌذشذاشخ  -1

 اٌؼشال١خ 

مبٌت ث١بْ اٌّٛد٠ً ػٍٝ اٌ -2

 االعبط ٌٍجذْ 

 

 الوحدة النمطٌة    االخامسةة العشةرون 
دراسةةةة عةةةن   -عنةةةوان  الوحةةةدة   -1

تصةةةةةمٌم الدشداشةةةةةة  التةةةةةً تسةةةةةتخدم 
 بةةةةةةةةةةةةةالعرق للرجةةةةةةةةةةةةةال والنسةةةةةةةةةةةةةاء 

طلبةةة الصةةف  -الفئةةة المسةةتهدفة   -2 
الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 

 معهد التمنً/النجف

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

رذس٠ت ئ٠ؼبذ +

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ -11

السادس 
 والعشرون

5 

 -اال٘ذاف االدائ١خ :

ع١ىْٛ اٌطبٌت  لبدسا ثؼذ ساعخ 

 اٌٛزذح اٌشخظ١خ ػٍٝ اْ
ػش٠ف اٌٙبشّٟ  سعُ رظ١ُّ  -1

ٌٗ 

 سعُ لبٌت اٌٙبشّٟ  -2

شخ رؼش٠ف اٌؼجبءح ٚاُ٘ االلّ -3

 اٌزٟ رغزؼًّ فٟ ػٍّٙب 

 

الوحةةةةةةةةةةدة النمطٌةةةةةةةةةةة    االسةةةةةةةةةةادس 
 واالعشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرون 

دراسةةةة عةةةن  -عنةةةوان  الوحةةةدة    -1
تصةةةةةمٌم لالةةةةةب الهاشةةةةةمً  والعبةةةةةاءة 
 االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمٌة  

طلبةةةة الصةةةف  -الفئةةةة المسةةةتهدفة   -2
الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 

 معهد التمنً/ النجف

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

٠ت ئ٠ؼبذ +رذس

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

السابع 
 والعشرون

5 

  -اال٘ذاف االدائ١خ :

ع١ىْٛ اٌطبٌت ثؼذ االٔزٙبء ِٓ 

دساعخ اٌٛزذح إٌّط١خ لبدسا ػٍٝ 

 اْ 
ِؼشفخ ثؼغ االص٠بء اٌزشاث١خ  -1

 اٌّؼبطشح 

 ٠شعُ ثؼغ االص٠بء اٌسذ٠ثخ -2

اٌزٟ رشوت ػٍٝ اٌؼجبءح 

 االعال١ِخ  

 

 الوحدة النمطٌة   السابعة و االعشةرون 
دراسةةةة عةةةن   -عنةةةوان  الوحةةةدة   -1

 ا طٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراس 
طلبةةة الصةةف  -الفئةةة المسةةتهدفة   -2 

الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 
 معهد التمنً/النجف

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

    

ً ٚزً اٌزفبػ

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

الثالمن 
 والعشرون

5 

 -اال٘ذاف االدائ١خ :
ع١ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ثؼذ دساعخ 

 اٌٛزذح إٌّط١خ ػٍٝ اْ 
٠ؼشف أٛاع االلّشخ اٌزٟ   -1

 رسزبج اٌٝ ػٕب٠خ خبطخ
٠ؼشف ؽش٠مخ اٌزؼبًِ ِغ رٍه  -2

 ١ً ٚاٌخ١بؽخااللّشخ اثٕبء اٌزفظ

 الوحدة النمطٌة   الثامنة  و االعشةرون 
دراسةةةة عةةةن   -عنةةةوان  الوحةةةدة   -1

انواع االلمشة  التةً تحتةاج الةى خامةة 
 خاصةةةةةةةةةةةةةةةة اثنةةةةةةةةةةةةةةةاء التفصةةةةةةةةةةةةةةةٌل 

طلبةةة الصةةف  -الفئةةة المسةةتهدفة   -2 
الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 

 معهد  التمنً/النجف

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

ذس٠ت ئ٠ؼبذ +ر

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

التاسع 
 والعشرون

5 

اال٘ذاف االدائ١خ : ع١ىْٛ اٌطبٌت 
لبدسًا ثؼذ دساعخ اٌٛزذح إٌّط١خ 

 ػٍٝ اْ 
٠ٕفز ػ١ٍّخ اٌزىج١ش ػٍٝ اٌمبٌت  -1

 االعبط ٌٍجذْ اٌىُ 
٠ٕفز ػ١ٍّخ اٌزظغ١ش ػٍٝ  -2

 اٌمبٌت االعبط ٌٍجذْ ٚاٌىُ 
 

الوحةةةةةةةةةدة النمطٌةةةةةةةةةة   والتاسةةةةةةةةةعة و 
 العشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرون 

دراسةةةة  عةةةن   -عنةةةوان  الوحةةةدة   -1
تكبٌةر وتصةغٌر المالةب لالسةاس للبةةدن 
 والكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم

طلبةةةة الصةةةف  -الفئةةةة المسةةةتهدفة   -2
الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 

 معهد  التمنً/النجف

ِسبػشح + ػشع 

ششائر+ ٚعبئً 

س٠ت ئ٠ؼبذ +رذ

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
 

  الثالثون

  -اال٘ذاف االدائ١خ :
ع١ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ثؼذ دساعخ 

 اٌٛزذح إٌّط١خ ػٍٝ 
٠ظغش اٌمٛاٌت اٌىج١شح اٌٝ  -1

 اٌسدُ اٌم١بط اٌظغ١ش 
اززغبة و١ّخ اٌمّبػ ػٍٝ  -2

خبسؽخ اٌمٛاٌت  اٌٛسق  ثؼذ ػًّ
 اٌّظغشح 

 اززغبة و١ّخ اٌمّبػ االطٍٟ -3

 الوحةةةةةةةةةةدة النمطٌةةةةةةةةةةةة    الثالثةةةةةةةةةةةون 
دراسةةةة عةةةن   -عنةةةوان  الوحةةةدة   -1

مرالبةةةةة المالةةةةب المصةةةةغر واحتسةةةةاب  
 الممةةةةةةةةةةةةةةاش الكةةةةةةةةةةةةةةافً للفصةةةةةةةةةةةةةةال

طلبةةةة الصةةةف  -الفئةةةة المسةةةتهدفة   -2
الثانً  / لسم تمنٌات صةناعة المالبةس 
 معهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد التمنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً/

 النجف

ػشع  ِسبػشح +

ششائر+ ٚعبئً 

ئ٠ؼبذ +رذس٠ت 

 ػٍّٟ

    

اٌزفبػً ٚزً 

االخزجبساد اٌزار١خ 

اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ 

ٚخ١بؽخ ّٔبرج 

 ِظغشح ِٕٙب
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 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1
  

 وزت اٌّمشس 
 

 اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(-2
 اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛطٟ ثٙب  -أ

 

  
ِف١ذح ػجذ إٌٛس ، رظ١ُّ ٌٍمٛاٌت إٌغبئ١خ  ، داس لظ١ش ،  -

 1992اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، خبِؼخ اٌّٛطً  ، 
اٌؼبِشٞ ، ا١ِشح وبظُ ، رظ١ُّ اٌمٛاٌت ٚاٌخ١بؽخ إٌغبئ١خ ،  -2

 2001داس اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، خبِؼخ اٌّٛطً ، 
 

 ثزاد اٌزخظضاٌزٛاطً ِغ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ  اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ  -ة

 

 

 

 

 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  -12

 
 

 

 تطىَش خطظ انتذسَة انؼًهٍ  . -

 استشاتُدُح انتؼهُى انتؼاوٍَ . -

 ػمذ انًماسَاخ ,وانتحفُض ػهً انؼًم وانتًُض . -

 فٍ انمطاع انحكىيٍ وانخاص.  انتذسَة انتطثُمٍ -
 

 

 

 
 

 

 

 

 ًَىرج وطف انًمشس

 وطف انًمشس



  
 29انظفحح 

 
  

 

  خبِؼخ اٌفشاد االٚعؾ اٌزم١ٕخ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

  /رم١ٕبد طٕبػخ اٌّالثظ ّؼٙذ رمٕٟ ٔدفاٌ  ٌّشوضاٌمغُ اٌدبِؼٟ / ا -2

 اعظ رظ١ُّ اعُ / سِض اٌّمشس -3

 اٌطٍجخ، ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ، اٌّإعغبد اٌسى١ِٛخ راد اٌؼاللخ. أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ-4

 اٌغٕخ االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ-5

 ػٍّٟ(  3شٞ + ٔظ1(  عبػخ اعجٛػ١بً)4عبػخ ثّؼذي )120 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ -6

 25/1/2017 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف  -7

 أ٘ذاف اٌّمشس-8

 
 

               الخامات   ة والوجدانٌة وتدرٌبه على استعمال االدوات وتوظٌفــــــــتنمٌة لدرات الطالب االدائٌة وتطوٌر امكانٌاته  الفنٌ -1
   وتوظٌفها فً عملٌات  حلٌلٌة للعناصر الفنٌة ،هندسٌة كانت ام طبٌعٌةضمن اسس علمٌة  فنٌة متطورة من خالل الدراسة الت      
 العلمٌة المعتمدة ضمن هذا المجال . التكوٌن الفنً باالعتماد على المبادئ       

 
 تصمٌم االزٌاء ومكمالتهاتوظٌف عناصر التصمٌم وربطها بشكل فنً فً اعمال  -2

 

 

 

 

 

 

 

إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها وصف الممرر هذا ٌوفر 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍ -9
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 ٚاٌفُٙ  اٌّؼشفخ-أ
 .وتوظٌفها فً تصمٌم االزٌاء التعرف على اهمٌة عناصر التصمٌم-1أ

 .فُٙ رٍه اٌؼٕبطش ٌخٍك سٚذ اٌدّبي ٌٍٛزذح اٌزظ١ّ١ّخ-2أ

 .اٌم١ّخ اٌؼٛئ١خ ٚربث١ش٘ب فٟ اٌٛزذح اٌزظ١ّ١ّخ ِؼشفخ-3أ

 .االلوان وتاثٌراتها فً العمل التصمٌمًِؼشفخ -4أ  
 .االٌّبَ ثبٌزظب١ُِ اٌّدغّخ ٚربث١ش٘ب اٌجظشٞ -5أ

 اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع  اٌّٙبساد-ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رشخّخ رٍه اٌؼٕبطش ٌخٍك سٚذ اٌدّبي ٌٍٛزذح اٌزظ١ّ١ّخ ٌدزة االٔزجبٖ .- 1ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ اٌم١ّخ اٌؼٛئ١خ ٚرٛظ١فٙب الظٙبس لٛح اٌزؼج١ش ٌٍٛزذح اٌزظ١ّ١ّخ.  - 2ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼشفخ االٌٛاْ ٚربث١ش٘ب اٌغ١ىٌٛٛخٟ.– 3ة 

 .ٌكون لادرا على تسخٌر التصمٌم  المجسم فً االٌهام البصري -4ة 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّسبػشاد، ػشع ّٔبرج)ٚعبئً ا٠ؼبذ(، رظ١ُّ ٚرٕف١ز ٌٛزبد،

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ . إٌّبلشبد، اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ، رم١١ُ ا

 اال٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ج

 ؽشق اثذاػ١خ ٌزٕف١ز٘ب. ٟزبخبد اٌّدزّغ ٚاٌزفى١ش ف سطذ-1ج         

 ردذ٠ذ اٌزظب١ُِ اٌزشاث١خ ٚادخبي اٌسذاثخ ػ١ٍٙب ثأفىبس ػظش٠خ خزاثخ -2ج

 اٌزسف١ض ٚاٌزشد١غ الثزىبس رمبٔبد ػ١ٍّخ ٚالزظبد٠خ فٟ اٌزٕف١ز.-3ج

 فبدح ِٓ اٌّزجم١بد)الّشخ،ٚسق، اوغغٛاساد،.....(  ٌزظ١ُّ ٚزذاد صخشف١خاالعز -4ج   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ-1

 االفالَ اٌؼ١ٍّخ-2

 اٌج١ئخ .-3

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اٌٍٛزبد إٌّفزح. -1

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ-2

 

 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  ساد)اٌّٙبإٌّمٌٛخ اٌزب١ٍ١٘خ  ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 اٌمبث١ٍخ ػٍٝ رمذ٠ُ ّٔبرج رظ١ّ١ّخ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ ِذسٚعخ.-1د

 اٌؼًّ . ٠ىْٛ ١ِٙأ ٌٍؼًّ فٟ ِإعغبد اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌخبص ٚرٌه ٌّب اوزغجٗ ِٓ ِؼشفخ ٚاٌّبَ ثّزطٍجبد .-2د

 . ٌّٛاوجخ اٌسذاثخ فٟ ِدبي رخظظٗٛسح ِغزّشح ثظرذس٠ت ٚرؼٍُ اٌٝ  ٠ٚفُٙ أٗ ثسبخخ سن ٠ذ -3د
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 ث١ٕخ اٌّمشس-10

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛزذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 4 االول
االسالٌب  اٌمبث١ٍخػٍٝ رسذ٠ذ 

المعتمد فً  االبتكار واالبداع 
 نحو تصمٌم  جدٌد

تفاصةةةٌل التصةةةمٌم ممدمةةةة عامةةةة عةةةن 
الفنً واالسالٌب المعتمد فةً  االبتكةار 
واالبداع نحو تصةمٌم  جدٌةد باسةتخدام 
الوسةةةةةةةةةائل االٌضةةةةةةةةةاحٌة المتةةةةةةةةةوفرة 

(cd سالٌد،صور،اعالنات/ملصةةمات،

 ..الخ(

 -----  ِسبػشح

 4 الثانً
لعناصر   ِؼشفخ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 التصمٌم

شةةةةةرح تفصةةةةةٌلً لعناصةةةةةر التصةةةةةمٌم 
ٌةة ،الفضةاء )الشكل ، الصفات المظهر

التصةةةةةمٌمً ( مةةةةةع بٌةةةةةان امكانٌاتهةةةةةا 
وانواعهةةا واشةةكالها باسةةتخدام الوسةةائل 

 االٌضاحٌة .

ػشع ششائر+ 

 ٚعبئً ا٠ؼبذ
 اٌزفبػً

 4 الثالث

رسذ٠ذ دٚس ػٍٝ  اٌمبث١ٍخ

اٌؼٕبطش اٌزظ١ّ١ّخ ٌزسم١ك 

 فىشح اٌزظ١ُّ

دراسةةةة دور العناصةةةر التصةةةمٌمة فةةةً 
تحمٌةةةةةك افضةةةةةةل اسةةةةةةتٌعاب بصةةةةةةري 

صةةر المالئمةةة واسةةالٌب بواسةةطة العنا
ارتباطهةةةةةةةةةا بالعاللةةةةةةةةةات االساسةةةةةةةةةٌة 
الصةةةةةحٌحة النجةةةةةاز وتحمٌةةةةةك فكةةةةةرة 
التصةةةمٌم اضةةةافة الةةةى اهمٌةةةة الفضةةةاء 

 التصمٌمً تحمٌك الفكرة

 -ِسبػشح   

ػشع ششائر+ 

 ئ٠ؼبذٚعبئً 

 +رذس٠ت ػٍّٟ

 ِذٜ االعزدبثخ

 4 الرابع
المبادئ  فُٙ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 التصمٌمٌة

تصةةةمٌمٌة توضةةةٌي اهمٌةةةة  المبةةةادئ ال
بشةةكل عةةام والطةةرق الةةثالث االساسةةٌة 
فً عملٌةة ) ابتكةار عناصر،انسةجامها 
،فضةةةةائها ( بشةةةةكل خةةةةاص باسةةةةتخدام 
الوسةةةةةةائل االٌضةةةةةةاحٌة فةةةةةةً عملٌةةةةةةة 

 التصمٌم .

زٛاس         

  ِٕٚبلشخ

احةد العناصةر كدراسة تحلٌلٌة لاللوان  ِؼشفخ االٌٛاْاٌمبث١ٍخػٍٝ  4 الخامس
 التصمٌم .االساسٌة المهمة فً عملٌة 

ػشع ششائر+    

 ٚعبئً ا٠ؼبذ

 + رذس٠ت ػٍّٟ

اٌّّبسعخ 

 اٌؼ١ٍّخ

 4 السادس
ادسان ا١ّ٘خ  اٌٍْٛ ٚسثطٗ 

 ثبٌدبٔت اٌغ١ىٌٛٛخٟ
توضةةٌي نظرٌةةات اللةةون المختلفةةة مةةع 

 شرح تاثٌرها السٌكولوجً

ػشع    

ششائر+ ٚعبئً 

 ا٠ؼبذ
 

 4 السابع
المٌمة الضوئٌة كاحد  فُٙ ا١ّ٘خ 

 ٌةالعناصر الرئٌس

توضةةٌي اهمٌةةة المٌمةةة الضةةوئٌة كاحةةد 
العناصةةر الرئٌسةةٌة مةةن خةةالل تاثٌرهةةا 
لتحمٌةةةةك االسةةةةتٌعاب االفضةةةةل للفكةةةةرة 

 التصمٌمٌة والمتلمً.

ٚ  ِسبػشح 

 رذس٠ت ػٍّٟ

اٌزفبػً 

ٚاٌّّبسعخ 

 اٌؼ١ٍّخ

 4 الثامن
ػٕظش اٌّمبسٔخ رم٠ٛخ 

 ٚاٌزس١ًٍ

دراسةةة تحلٌلٌةةة نمدٌةةة للتصةةامٌم الفنٌةةة 
ٌم محلٌةةة / عالمٌةةة / المختلفةةة ) تصةةام

مجالت /كارتةات / طوابةع  /ملصةمات 
 ... الخ ( .

      = 

اٌزفبػً 

ٚاٌّّبسعخ 

 اٌؼ١ٍّخ

 4 التاسع والعاشر

ػ١ٍّخ رٛظ١ف اٌؼٕبطش فُٙ 

ٌزسم١ك فىشح رظ١ّ١ّخ فٟ 

 اػّبي اٌطٍجخ إٌّدضح

دراسة تحلٌلٌة البةراز اهمٌةة العاللةات 
وكٌفٌةةة توظٌةةف العناصةةر فةةً العمةةل 

انعكاسةةات ذلةةن علةةى التمةةارٌن الفنةةً و
 المنجزة من لبل الطالب

 رذس٠ت ػٍّٟ

اٌزفبػً 

ٚاٌّّبسعخ 

 اٌؼ١ٍّخ
 4 الحادي عشر

تةةةةوظٌي اهمٌةةةةةة التجةةةةةاوز والةةةةةتالمس 
والتراكةةةةةةب والتةةةةةةداخل ..الةةةةةةخ  فةةةةةةً 
التصةةامٌم الفنٌةةة وتاثٌرهةةا فةةً تحمٌةةك 
الفكةةةةرة التصةةةةمٌمة ومةةةةدى اسةةةةتٌعاب 

 المتلمى .

رذس٠ت          

 ػٍّٟ

 4 نً عشرالثا

 اثجبد اٌّؼشفخ فٟ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

صفات الشكل المظهرٌة منها 
 المٌاس والمٌمة

دراسةةةةة تحلٌلٌةةةةة فةةةةً الملمةةةةس كاحةةةةد 
العناصةةةر التصةةةمٌمة وتوضةةةٌي مةةةدى 
تاثٌرهةةةا علةةةى التصةةةامٌم المنفةةةذة فةةةً 
توضةةةةةٌي الفكةةةةةةرة وصةةةةةفات الشةةةةةةكل 

 المظهرٌة منها المٌاس والمٌمة

ػشع    

ششائر+ ٚعبئً 

 ا٠ؼبذ
 طٍجخأٌّبرج 

توضٌي امكانٌةات الملمةس الفنٌةة علةى  =             =    4 عشر الثالث
 تصامٌم منفذة .

  4 عشر الرابع
استعراض اسس التصمٌم فً التصمٌم 
باالستعانة بالوسائل االٌضاحٌة 
الممكنة )التكرار ، االنسجام ، التدرج 

 ٍجخاٌطّٔبرج  =      
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 ، السٌادة ، الوحدة ،  التوازن ، الخ (

 4 عشر الخامس

ػ١ٍّخ رٛظ١ف اٌؼٕبطش فُٙ 

ٌزسم١ك فىشح رظ١ّ١ّخ فٟ 

 اػّبي اٌطٍجخ إٌّدضح

شةةةةةروط تحمٌةةةةةك الفكةةةةةرة التصةةةةةمٌمة 
واالسةةةةةةالٌب المعتمةةةةةةة فةةةةةةً العملٌةةةةةةة 
التصةةةمٌمٌة )تجربةةةة ، ابتكةةةار ، ابةةةداع 
تصةةةةمٌم فنةةةةً نمةةةةد وتحلٌةةةةل ومنالشةةةةة 

 اعمال الطلبة .

ػشع    

ششائر+ ٚعبئً 

 ا٠ؼبذ
 4 شرالسادس ع

فُٙ ػٕظش اٌمبث١ٍخػٍٝ   

 اٌزىشاس فٟ ػ١ٍّخ اٌزظ١ُّ

دراسةةة تحلٌلٌةةة لتكةةرار وبٌةةان انواعةةه 
واشكاله المختلفة مع التوضٌي امكانٌةة 
تحمٌةةةةك افضةةةةل تتةةةةابع بصةةةةري لفةةةةت 

 االنتباه للتصمٌم .

 4 السابع عشر
فُٙ ػٕظش اٌزذسج اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 فٟ ػ١ٍّخ اٌزظ١ُّ

ٌي دراسةةةة تحلٌلٌةةةة للتةةةدرج مةةةع توضةةة
انواعةةه وامكانٌاتةةه مةةن خةةالل تطبٌمةةه 
على العناصر المختلفة ) تدرج الطول 
، بةةةةةةةةالحجم ، بالمٌمةةةةةةةةة ، بةةةةةةةةالكون ، 

 بالمساحة ، باالتجاه . الخ ( .

الثامن والتاسع 
 4 عشر

فُٙ ػٕظش اٌزؼبد اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 فٟ ػ١ٍّخ اٌزظ١ُّ

دراسةةةةة تحلٌلٌةةةةة  للتضةةةةاد وتوضةةةةٌي 
اعةةةه اهمٌتةةه فةةً عملٌةةة التصةةمٌم وانو

وامكانٌاتةةةةةه فةةةةةً الشةةةةةكل / الصةةةةةفات 
المظهرٌةةةةةة / الفضةةةةةةاء التصةةةةةةمٌمً ( 
كاتضةةاد فةةً الطةةول والحجةةم ، اللةةون 

 الخ00بالمٌمة ، باالتجاه ، الملمس 

  ِزبثؼخ اٌزٕف١ز

 4 العشرون
فُٙ ػٕظش اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 ااٌزٛاصْ فٟ ػ١ٍّخ اٌزظ١ُّ

دراسةةةة تحلٌلٌةةةة للتةةةوازن فةةةً العملٌةةةة 
عةةه وامكانٌةةة التصةةمٌمٌة مةةع بٌةةان انوا

تحمٌةةك التةةوازن مةةن خةةالل التمسةةٌمات 
الفضةةةةةةةةةائٌة ،التتتةةةةةةةةةابع البصةةةةةةةةةري ، 
االتجاهات المتحممة باسةتخدام الوسةائل 

 االٌضاحٌة المختلفة .

+ ِٕبلشخ ٚزٛاس

 رذس٠ت ػٍّٟ
 اٌطٍجخّٔبرج 

 الحادي
 4 والعشرون

فُٙ اٌٛزذح اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 اٌزظ١ُّ فٟ ػ١ٍّخ اٌزظ١ُّ

لتصةةةةةةمٌم دراسةةةةةةة تحلٌلٌةةةةةةة للوحةةةةةةدة ا
والتنةةةوع لدراسةةةٌة الفكةةةرة التصةةةمٌمٌة 
ػشع ششائر+  من خالل وحدة الشكل ، الفكرة .. الخ

 ٚعبئً ا٠ؼبذ

تمٌم المعارف 
والمهارات المهنٌة 
و الذهنٌة و العامة 

التً اكتسبتها 
 طالبةال

 الثانً
 4 والعشرون

فُٙ ػٕظش اٌغ١بدح اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 فٟ ػ١ٍّخ اٌزظ١ُّ

السٌادة ودورهةا دراسة تحلٌلٌة الهمٌة 
فً تحمٌك الفكرة التصمٌمٌة و اٌالتهةا 

 0باستخدام وسائل اٌضاحٌة 
 

الثالث والرابع 
 4 والعشرون

فُٙ ػٕظش اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 اٌزٕبظش فٟ ػ١ٍّخ اٌزظ١ُّ
دراسةةة تحلٌلٌةةة للتنةةاظر واسةةتخدماتها 

 المختلفة .

ػشع ششائر+ 

 ٚعبئً ا٠ؼبذ
 اٌطٍجخّٔبرج 

الخامس 
 4 والعشرون

فُٙ اٌشذ اٌجظشٞ ١ٍخػٍٝ اٌمبث

 ٚاٌفؼبئٟ  فٟ ػ١ٍّخ اٌزظ١ُّ

شةةرح تحلٌلةةً الهمٌةةة تناسةةب لةةوانٌٌن 
الشةةد البصةةةري والفضةةائً وامكانٌاتةةةه 
واسةةتغالل  هةةذه المةةوانٌٌن فةةً العملٌةةة 

 التصمٌمٌة .

اللسادس 
 4 والعشرون

رم٠ٛخ سٚذ اٌزس١ًٍ ٚإٌمذ 

 الػّبي اٌطٍجخ

 دراسةةة تحلٌلٌةةة نمدٌةةة لالعمةةال الفنٌةةة
المختلفةةةةةةة ) اعالنةةةةةةات / ملصةةةةةةمات / 
 مجالت /طوابع / كارتات / .. الخ .

السابع 
 4 والعشرون

دراسةةة تحلٌلٌةةة البةةراز اهمٌةةة االسةةس 
التصةةةةمٌمٌة وانعكاسةةةةات ذلةةةةن علةةةةى 

 0التمارٌن النمجزة من لبل الطلبة 

الثامن 
 4 والعشرون

دراسةةةةةةة تحلٌلٌةةةةةةة علةةةةةةى التصةةةةةةامٌم 
ن حٌةةث المجسةةمة والثالثٌةةة االبعةةاد مةة

الحجةةةةةةم وكٌفٌةةةةةةة تسةةةةةةخٌرها لخدمةةةةةةة 
 التصامٌم 

) االعالنٌةةةة /م الملصةةةمات /الكارتةةةات 
 /ا لفة الكتب (.

التاسع 
  4 والعشرون

توضٌي اهمٌةة دراسةة تكةوٌن تصةامٌم 
ذات ابعةةةةةاد ثالثٌةةةةةة واهمٌةةةةةة العمةةةةةك 
الفضةةائً المتحمةةك واالٌهةةام البصةةري 

 والغاٌة منه .

  

  4 الثالثون
لتمةةارٌن الطلبةةة  دراسةةة نمدٌةةة تحلٌلٌةةة

الةةةذي تنجةةةز كاعمةةةال نهائٌةةةة تتضةةةمن 
 حصٌلة العام الدراسً .
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ -11

  
 ح اٌّطٍٛثخىزت اٌّمشساٌ -1
  

 وزت اٌّمشس 

 

 اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(-2

 اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛطٟ ثٙب  -أ

 

 لٛاٌت ٔغبئ١خ 

 فٛاٌت سخب١ٌخ

 اطً ِغ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ثزاد اٌزخظضاٌزٛ  اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ -ة

+++++++ 

   خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ-12

 

 
 ٌؼٍّٟ  .ااٌزذس٠ت خطؾ  رط٠ٛش -

 ػمذ اٌّمبسٔبد ،ٚاٌزسف١ض ػٍٝ اٌؼًّ ٚاٌز١ّض . -

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَىرج وطف انًمشس

 وطف انًمشس
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  خبِؼخ اٌفشاد االٚعؾ اٌزم١ٕخ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

  ثظ/رم١ٕبد طٕبػخ اٌّال ّؼٙذ رمٕٟ ٔدفاٌ  اٌمغُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض -2

 رظ١ُّ لٛاٌت )ٔغبئٟ + سخبٌٟ( اعُ / سِض اٌّمشس -3

 اٌطٍجخ، ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ، اٌّإعغبد اٌسى١ِٛخ راد اٌؼاللخ. أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ-4

 اٌغٕخ االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ-5
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 أ٘ذاف اٌّمشس-8

 
 

 أهداف المادة :

 التعرف على كٌفٌة رسم الموالب االساسٌة لتنفٌذ كافة االنواع والمودٌالت واستخدامها فً مجال التفصٌل والخٌاطةالعامة : 
 جالٌة مع تنزٌل المودٌالت ، وتنفٌذ المواب سٌكون الطالب لادرا على رسم الخطوط االساسٌه لمختلف الموالب النسائٌة والرالخاصة : 
 .بالحجم الطبٌعً الستخدامها فً مجال التفصٌل والخٌاطة            

 

 

 

 

 

 

 

 

التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها  وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجاتٌوفر 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -9
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 ٚاٌفُٙ  اٌّؼشفخ-أ
 .والرموز واالحجام التعرف على اهمٌة جداول المٌاس-1أ

 .ٌم١بط ٚاٌشعُاٌزؼشف ػٍٝ ادٚاد ا-2أ

 .اٌطشق اٌظس١سخ فٟ اخز اٌم١بط ِؼشفخ-3أ

 .العملٌات الحسابٌة الالزمة لتحوٌل المٌاسات الى خطوط ومنحنٌات لرسم المالبِؼشفخ -4أ  
 .ثطشق اٌزٕض٠ً ػٍٝ اٌمبٌت ال٠دبد رظب١ُِ خذ٠ذحاالٌّبَ  -5أ

 اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع  اٌّٙبساد-ة 

 اٌم١بعبد اٌٝ لٛاٌت .رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رشخّخ رٍه  .- 1ة 

 .إٌغت اٌز٘ج١خ ٌٍدغُ ِٚؼشفخ ٚزذح اٌم١بطرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ   - 2ة 

 .ِٛالغ اٌغجٕبد ٚو١ف١خ االعزفبدح ِٕٙبرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼشفخ – 3ة 

 .اٌجاد مودٌالت حدٌثةفً  الغبناتٌكون لادرا على تسخٌر  -4ة 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ،لٛاٌت ٚسل١خ ِىجشحّبرج)ٚعبئً ا٠ؼبذ(، رظ١ُّ ٚرٕف١ز اٌّسبػشاد، ػشع ٔ

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 إٌّبلشبد، اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ، رم١١ُ اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ . 

 اال٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ج

 ؽشق اثذاػ١خ ٌزٕف١ز٘ب. ٟزبخبد اٌّدزّغ ٚاٌزفى١ش ف سطذ-1ج         

 اٌسذاثخ ػ١ٍٙب ثأفىبس ػظش٠خ خزاثخ ردذ٠ذ اٌزظب١ُِ اٌزشاث١خ ٚادخبي -2ج

 ػ١ٍّخ ٚالزظبد٠خ فٟ اٌزٕف١ز.رظب١ُِ اٌزسف١ض ٚاٌزشد١غ الثزىبس -3ج

    

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ-1

 اٌّب١ٔىبْ اٌظٕبػٟ -4اٌغجٛسح  -3 .اٌؼشع-2

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 .اٌمٛاٌت اٌٛسل١خ إٌّفزح -1

 ؼ١ٍّخاالخزجبساد اٌ-2

 

 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزب١ٍ١٘خ  ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ٚفك اعظ ػ١ٍّخ ِذسٚعخ. ثبرشْٚاٌمبث١ٍخ ػٍٝ رمذ٠ُ -1د

 . ٠ىْٛ ١ِٙأ ٌٍؼًّ فٟ ِإعغبد اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌخبص ٚرٌه ٌّب اوزغجٗ ِٓ ِؼشفخ ٚاٌّبَ ثّزطٍجبد اٌؼًّ .-2د

 . ٌّٛاوجخ اٌسذاثخ فٟ ِدبي رخظظٗثظٛسح ِغزّشح رذس٠ت ٚرؼٍُ اٌٝ  ٠ٚفُٙ أٗ ثسبخخ سن ٠ذ -3د
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 ث١ٕخ اٌّمشس-10

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛزذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 4 االول
 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ:

َ رسذ٠ذ ِفٌٙٛمبث١ٍخػٍٝ ا

 اٌمٛاٌت

دراسة عن الموالب النسائٌه والرجالٌه 
 واهمٌتها فً الخٌاطة

 ِسبػشح
اعئٍخ لج١ٍخ   

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

 4 الثانً

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ:

الرموز   ِؼشفخ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 والحجام

دراسة عن جدول المٌاسات ـ انواع 
الحجوم والفرق بٌنهما والرموز التً 

 تطلك علٌها

 ػشع ششائر+

 ٚعبئً ا٠ؼبذ

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

 4 الثالث

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ:

اٌم١بعبد رسذ٠ذ ػٍٝ  اٌمبث١ٍخ

 اٌّطٍٛثخ

دراسة عن تصمٌم المالب االساس 
 للتنورة النسائٌة االمام والخلف

 -ِسبػشح   

ػشع ششائر+ 

 ئ٠ؼبذٚعبئً 

 +رذس٠ت ػٍّٟ

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

 4 الرابع

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ:

التنزٌل على  فُٙ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 المالب

دراسة عن تصمٌم المالب االساس 
 لتنورة الجرس ـ تنورة الكلوش

زٛاس         

 ِٕٚبلشخ

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

 4 الخامس
ؽشق ِؼشفخ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 ِخزٍفخ فٟ اٌزظ١ُّ

دراسة عن تصمٌم المالب االساس 
( 8( لطع وثمان )6ت )لتنورة ذات س

 لطع

ػشع ششائر+    

 ٚعبئً ا٠ؼبذ

 + رذس٠ت ػٍّٟ

اٌّّبسعخ 

 اٌؼ١ٍّخ

 4 السادس

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ:

اخزظبس اٌٛلذ ادسان ا١ّ٘خ  

 ٚاٌدٙذ فٟ رسؼ١ش اٌمٛاٌت

دراسة عن تكبٌر وتصغٌر المالب 
 االساس للتنورة

ػشع    

ششائر+ ٚعبئً 

 ا٠ؼبذ

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ٍّٟػ

 4 السابع

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ:

الفكرة االساسٌة فً  فُٙ ا١ّ٘خ 

 تنفٌذ مودٌالت مختلفة

انواع الكسرات ـ تصمٌم مودٌالت 
 لتنورات ذات لصات مع كسرات

ٚ  ِسبػشح 

 رذس٠ت ػٍّٟ

اٌزفبػً 

ٚاٌّّبسعخ 

 اٌؼ١ٍّخ

 4 الثامن

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ:

الفكرة االساسٌة فً  فُٙ ا١ّ٘خ 

 الت مختلفةتنفٌذ مودٌ

دراسة عن تصمٌم مودٌالت لتنورات 
 ذات لصات مختلفة

      = 
اٌزفبػً 

ٚاٌّّبسعخ 

 اٌؼ١ٍّخ

 4 التاسع 

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ:

الفكرة االساسٌة فً  فُٙ ا١ّ٘خ 

 تصمٌم المالب االساس

دراسة عن تصمٌم المالب االساس 
 للفستان النسائً) للجزء الخلفً(

اٌزفبػً  رذس٠ت ػٍّٟ

بسعخ ٚاٌّّ

دراسة عن تصمٌم المالب االساس  = 4 العاشر اٌؼ١ٍّخ
 للفستان النسائً) للجزء الخلفً(

رذس٠ت          

 ػٍّٟ

 4 الحادي عشر
 اثجبد اٌّؼشفخ فٟ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 رسم لالب االساس الكامل
دراسة عن تصمٌم المالب االساس 
 للفستان النسائً ) الجزء االمامً (

ػشع    

ششائر+ ٚعبئً 

 ا٠ؼبذ
 اٌطٍجخّٔبرج 

دراسة عن تحوٌر الغبنات  وطرٌمة  =             =    4 الثانً عشر
 تعٌٌن موالع االزرار

 4 عشر الثالث

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ

 اثجبد اٌّؼشفخ فٟ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 رسم لالب الكم

دراسة عن رسم لالب االساس للكم 
وتصمٌم مودٌالت مختلفة ) الكم ثالثة 

 كم المصٌر (ارباع / ال
      = 

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

 4 عشر الرابع

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ

 اثجبد اٌّؼشفخ فٟ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 رسم لالب الٌالة 

دراسة عن تصمٌم المالب االساس 
ٌالة  –البسٌطة  –للٌالات المختلفة 
 –الٌالة الٌابانٌة  –الممٌص الرجال 

رة ) الٌالة المستدٌ –ٌالة الربطة 
ػشع     المسطحة (

ششائر+ ٚعبئً 

 4 عشر الخامس ا٠ؼبذ

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ

 اثجبد اٌّؼشفخ فٟ اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 رسم لالب الٌالة

دراسة عن تصمٌم المالب االساس 
للٌالة االمرٌكٌة )المربعة ( ، ٌالة 

 الشال ، ٌالة البحارة .

 4 السادس عشر
اٌمذسح ػٍٝ  ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ

 ُ طذس٠خ ِخزجشرظ١ّ

دراسة عن تصمٌم لالب صدرٌة 
 مختبرٌة 

 4 السابع عشر
 اٌمبث١ٍخػٍٝ اثجبد اٌّؼشفخ فٟ 

 لمصان مختلفةرسم لالب 

دراسة عن تصمٌم مودٌالت مبسطة 
 لممصان مختلفة وبمصات مختلفة

  ِزبثؼخ اٌزٕف١ز

 4 الثامن عشر
دراسة عن تصمٌم مودٌالت حدٌثة  =

 لممصان نسائٌة 

+ ٚزٛاس ِٕبلشخ

 رذس٠ت ػٍّٟ
 اٌطٍجخّٔبرج 
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ -11

  
 ح اٌّطٍٛثخزت اٌّمشسىاٌ -1
  

 وزت اٌّمشس 

 

 اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(-2

 اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛطٟ ثٙب  -أ

 
 ِدالد اٌّٛػخ -ثث١ٕخ اٌىفشاٚٞوزبة  

 اٌزٛاطً ِغ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ثزاد اٌزخظض  اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ -ة

+++++++ 

 4 التاسع عشر

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ

رسم لالب لصة اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 االمٌرة

دراسة عن تصمٌم ) البرنسٌس ( 
لصة االمٌرة على المالب االساس 

ػشع ششائر+  للفستان

 ٚعبئً ا٠ؼبذ

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

 4 العشرون

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ

 اثجبد اٌّؼشفخ فٟ ٝ اٌمبث١ٍخػٍ

 رسم لوالب مختلفة

دراسة عن تصمٌم مودٌالت متنوعة 
  لفساتٌن نسائٌة حدٌثة مع االكمام

 الحادي
 4 والعشرون

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ

رسم لالب الٌلن اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 الرجالً

دراسة عن رسم المالب االساس للٌلن 
 الرجالً )الصدر(

ػشع ششائر+ 

 ٚعبئً ا٠ؼبذ

 اعئٍخ لج١ٍخ

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

 الثانً
 4 والعشرون

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ

رسم لالب الٌالة اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 والجٌوب

دراسة عن رسم البنسات والجٌوب 
 وحفرة الٌالة

الثالث 
 4 والعشرون

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ

رسم لالب الٌلن اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 ثىً رفبط١ٍٗالرجالً

دراسة عن رسم المالب االساس للٌلن 
 جالً )الظهر(الر

الرابع 
 4 والعشرون

دراسة عن رسم ٌالة الٌلن والمسطرة 
 وتوزٌع االزرار

الخامس 
 4 والعشرون

دراسة عن انهاء الحافات للٌلن 
 الرجالً

اللسادس 
 4 والعشرون

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ

تكبٌر وتصغٌر لالب اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 الٌلن الرجالً

دراسة عن تصغٌر وتكبٌر الٌلن 
 رجالً ال

 

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

السابع 
 4 والعشرون

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ

 اخذ المٌاساتاٌمبث١ٍخػٍٝ 
دراسة عن اخذ المٌاسات للسروال 

 الرجالً
 

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

الثامن 
 4 والعشرون

 ع١ىْٛ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ

رسم لالب االسروال اٌمبث١ٍخػٍٝ 

 الرجالً

سم لالب الصدر  دراسة عن ر
 للسروال

 

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

التاسع 
 = 4 والعشرون

 
دراسة دراسة عن رسم لالب الظهر 

 للسروال
 

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ

  دراسة عن رسم لالب الجٌوب والكمر = 4 الثالثون

اعئٍخ لج١ٍخ 

رطج١ك  -ٚثؼذ٠خ

 ػٍّٟ
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   خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ-12

 

 
 ٌؼٍّٟ  .ازذس٠ت اٌخطؾ  رط٠ٛش -

 ػمذ اٌّمبسٔبد ،ٚاٌزسف١ض ػٍٝ اٌؼًّ ٚاٌز١ّض . -

 

 

 

 

 
 

 

 

 


