الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  -أغسطس 9002

نموذج رقم ( ) 29
جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى .
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس .
قسم  :المالبس الجاهزة .
توصيف مقرر دراسي للعام الجامعى 9022/9022م
 -2بيانات المقرر
الرمز الكودي:
6012

اسم المقرر :
تكنولوجيا إنتاج المالبس

التخصص :المالبس جاهزة

 -9هدف المقرر :

الفرقة  /المستوى:
الثانية/األول

عدد الوحدات الدراسية " 6 :نظري ( )2عملي (")4

اكساااا الطالاام المعاااره والمهااارا الخا ااة بأساساايا انتاااج المالبااس و
تصميم عمل العالما لمنتجا المالبس وأسا سيا و طرق ف حص الخا ما
األولية المستعملة في انتاج المالبس .

 -3المستهدف من تدريس المقرر  :أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قادراً على
أ -المعلومات

أ 1-يعره أسس عمليا إنتاج المالبس.

والمفاهيم :

أ 2-يحدد الموا فا ملف المنتج وفقا للغرض من استخدامه.
أ 3-يذكر التسلسل المنطقي لمراحل اإلنتاج طبقا لموا فا المنتج.
أ 4-يعره كيفية اعداد الباترون واسلوا تدريجه.
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ب -المهارات
الذهنية :

ا 1-يحلل الموا فا الفنية والتنفيذية للمنتج الملبسى .
ا 2-يحلل موا فا القطعة المنتجة وأوامر التشغيل ومراحل االنتاج.
ا 3-يحل المشاكل المرتبطة باالنتاج التى تتفق مع متطابا المنتج.
ا 4-يصف المراحل المختلفة لالنتاج لتنفيذ المنتج المطلوا.

جـ  -المهارات ج 2-يضبط المتطلبا الالزمة لكل مرحلة من مراحل التشغيل المختلفة .

المهنية

ج 2-يضبط تدريج الباترون الخاص بالمنتج.

الخاصة

ج 3-ينتج عينة كنموذج للمنتج الملبسى بالموا فا المطلوبة .

بالمقرر :
د – المهارات
العامة :

 -4محتوي
المقرر :

ج 4-يطبق التقنيا المختلفة لإلنتاج.

د1-
د2-
د3-
د4-

يستخدم التغذية المرتجعة لتحسين األداء.
يعد التقارير.
يستخدم شبكة االنترنت .
يقدم عروض فعالة .
محاضرة

درس

الموضوع

 التعريفا الخا ة بإنتاج المالبس.ناعة المالبس الجاه ة.
 تقنيا العمليا األساسية للخط اإلنتاجى للمالبسالجاهزة
 -تصميم المنتج

2
2

4
4

الثالث

6

2

4

 -تصميم الباترونا والعينا والميتراج

الرابع

6

2

4

 -فحص األقمشة.

الخامس

6

2

4

 -عمليا واساليم الفرد.

السادس

6

2

4

 أنواع ماكينا الفرد. امتحان منتصف الفصل الدراسي -مرحلة القص

السابع

6

2

4

الثامن
التاسع

6
6

2

4

 -تمهيد وتعريف بمحتوى المقرر وتو يفه

االسبوع
االول
الثانى

عدد
الساعا
6
6
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العاشر
الحادى
عشر
الثانى
عشر

 آال المستخدمة فى القص تجميع المنتج. تصميم بطاقة تجميع المنتج والماكيناالمستخدمة.
 تصميم بطاقة تشغيل المنتج. -تخطيط خط االنتاج.

الثالث
عشر
الرابع
عشر
الخامس
عشر

 الكى. التغليف.اختبار نهاية الفصل الدراسي

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

-

-

 -محاضرا .

 -5أساليب التعليم والتعلم

 مناقشا وعروض تعليمية . تمارين تطبيقية . حل مشكال . اجراء بحوث. -زيارا ميدانية .

 -6أساليب التعليم والتعلم
للطالب

 مناقشا وعروض تعليمية من خالل تفعيل الساعا المكتبيه. -تعليم تعاوني .

ذوى القدرات المحدودة
 -2تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة

 .0مناقشات وتقيم أداء صفى

لتقييم مدى اإلستعاب للمحاضرة .

 .6تكاليف وواجبات منزلية .

لتقييم القدرة على تطبيق المهارات والدروس العملية .

 .3إختبار منتصف الفصل الدراسى

 .4إختبار نظرى نهاية الفصل الدراسى

ب -التوقيت

التقييم ()0

أسبوعياً (من خالل المناقشات) .

التقييم ()3

األسبوع الثامن (إختبار منتصف الفصل الدراسى)

التقييم ()4

إختبار نظرى نهاية الفصل الدراسى .

التقييم ()6

أسبوعياً (من خالل التطبيقات العملية) .
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جـ  -توزيع

_ أعمال السنه %04

توزيع كاآلتى :
 %01مناقشات وتقيم أداء صفى .

الدرجات

 %01تكاليف وواجبات منزلية .
 %22اختبار منتصف الفصل الدراسي .
_ إختبار نهاية الفصل الدراسى %62
______________
_ المجموع %122

 -2قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -مذكرات
ب -كتب ملزمة

كتاا خاص بالمادة " تك انتاج المالبس "
- Jinko Matsumoto " Feminine Wardrobe (21 beautiful Skirt, Dresses
and Tops for you to make)" Laurence King Publishing, 2013.
- Yoshiko Tsukiori "Sweet Dress Book (23 Stylish Outfits from Six
Simple Patterns)" Laurence King Publishing, 2013.
 -سهام زكى موسى " تخطيط وانتاج

- Carr, H., and Lotham, B., The Technology of Clothing
Manufacture BSP professional Books, Great Britain- 1988.

جـ  -كتب مقترحة

د -دوريات علمية
أو نشرات  ...الخ

ناعة المالبس "  -عالم الكتم 2223-م.

- Carr, H and Barbara: The Technology of Clothing Manufacture,
Second Edition BSP Professional Books, London- 1996.
 عماد جوهر واخرون " تخطيط وإنتاج ناعة المالبس "  -عالم الكتم  -الطبعة األولى -2223م
www.brother.com
www.juki.com.jp
www.sewingweb.com
www.singer.com
www.tajima.com

أستاذ المادة  :أ م.د /ريهام يوسف العناني .
القائم بأعمال رئيس مجلس القسم العلمي  :أ م.د /ريهام يوسف العناني .
العام الجامعي9022 -9022 :م

