جـ  -المهارات المهنية :
ج -0يصمم إسكتشات يدوية سريعة لتوضيح ألافكار التصميمية  .أ
ج -8يرسم التصميمات املسطحة بإستخدام الحاسب ألالى  .أ
ج -3يصمم مالبس مترابطة مع إلاتجاهات إلاقتصادية والثقافية وإلاجتماعية فى
املجتمع  .أ
ج -4يستخدم ألاشكال والعناصر املكونة ملصدر إلالهام وتحويلها الى عناصرها
ألاولية  .أ
ج -5ينتج نماذج لعينات التصميمات كمحاكاة للتصميم واملنتجات  .أ
د  -المهارات العامة :

د -0يعمل فى فريق  .أ
د 2-يطور معارفة ومهاراته .
د -3يستخدم شبكة ألانترنت  .أ

أ

تعريف الطالب بمفهوم تصميم املالبس ومفهوم املوضة و

صيف 8102

إتجاهاتاسة
مالبس أ
ألا
در
دراسة
املوضة
أنواعملالبس
ألاطفال
طفالملوسم ربيع /

شرح ملراحل تصميم وإعداد مالبس ألاطفال املختلفة

للمراحل السنية املختلفة بجميع أنواعها " فستان الطفل

 ,الياقة  ,السالوبيت  ,وكل مايلزم الطفل .
تحديد مصادر إلالهام الخاصة بالكولكشن ملالبس

ألاطفال لكل طالب ملوسم ربيع صيف 8102
عمل لوحة إلالهام الخاصة بمالبس ألاطفال

ألاطفال

عمل لوحة الخامات والعينات الخاصة بكولكشن مالبس

عمل لوحة ألالوان الخاصة بكولكشن املالبس ألاطفال

رسم ألاشكال الظليه لجميع عناصر الكولكشن الخاصة

بمالبس ألاطفال من " فستان الطفل  ,الياقة ,

بمالبس ألاطفال من " فستان الطفل  ,الياقة ,
رسم ألاشكال الظليه
الكولكشن الخاصة
لجميعمايلزم
السالوبيت  ,وكل
عناصرالطفل .

رسم التصميمات
ناصر .الكولكشن
بجميع ع
السالوبيت  ,وكل
الخاصة مايلزم
الطفل
لألطفال .
رسم التصميمات الخاصة بجميع عناصر الكولكشن

لألطفال .
رسم التصميمات الخاصة بجميع عناصر الكولكشن

لألطفال .
مراجعة

تقييم

محاضرات

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

إجراء بحوث

مشاريع تطبيقية

تجارب معملية

التعلم التعاوني

زيارات ميدانية

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

تقييم مشروعات تصميمية

مناقشات وتقييم

تكاليف ووجبات منزلية

اختبار عملي

2
1

ب -5يختار من إتجاهات املوضة ما يتناسب مع أفكارة وتصميماته  .أ

3

التصميمات لها  .أ
ب -4يطبق التفكير العلمى املتسلسل فى عرض املشاكل وتحليلها وحلها أ

4

ب -3يحدد العالقة بين وظيفة وخصائص التصميم والفئة املستهدف تقديم

6
5

– خامات – تكنولوجيا " للوصول ألفضل الحلولأ" أ
ب -8يبتكر تصميمات قابلة للتطبيق تحمل الصفات الجمالية والوظيفية  .أ

7

ب  -المهارات الذهنية :
ب -0يختار مابين البدائل املختلفة لعناصر التصميم املختلفة من " أفكار – ألوان

8

أ -5يوضح إلاتجاهات والتنبؤات الخاصة باملوضة للموسم القادم أ

1
1
0
9

أ -4يحدد ألاقمشة وتأثيرها على جماليات ووظيفة التصميم النهائى أ

1
5
1
41
3
1
12

أ8أ– يترجم اللون بما يتناسب مع سيكولوجية التصميم .
أ -3يحدد إلاسلوب واملنهج العلمى فى التفكير والتخطيط لحل املشاكل التصميمية

اختبار شفوي

تعريف الطالب باملقرر وعرض نتائج إلاستبيانات
أ-املعلومات واملفاهيم:
أ0أ– يعرف مفاهيم ومصطلحات التصميم  .أ

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

المالحظة

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر

استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

التقويم
الختامي أو
النهائي

المقابالت

الموضوعات في األسبوع

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم
استراتيجية
التعلم
التجريبي

أساليب وطرق التقييم
التقويم البنائي أو التكويني

التقويم الشخصي للطالب

مصفوفة مقرر  :تصميم مالبس

الفرقة  :األولى

ملف اإلنجاز
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استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

د -0يعمل فى فريق  .أ
د -8يطور معارفه ومهاراته  .أ
د -3يستخدم شبكة ألانترنت  .أ

رسم الخطوط الخاصة بالكولكشن ملالبس ألاطفال

رسم الخطوط الخاصة بالكولكشن ملالبس ألاطفال

اخراج الخط ألاول من الكولكشن ملالبس ألاطفال

خراج الخط الثانى من الكولكشن ملالبس ألاطفال

اخراج الخط الثالث من الكولكشن ملالبس ألاطفال

ألاطفال
إستخدام الحاسب ألالى فى رسم وتصميم مالبس أ

ألاطفال
إستخدام الحاسب ألالى فى رسم وتصميم مالبس أ

تعلم أساسيات التشكيل على املانيكان بالخام ملالبس

ألاطفال
تعلم أساسيات التشكيل على املانيكان بالخام ملالبس

ألاطفال
تنفيذ تصميم كامل من الكولكشكن لكل طالب على

حدة
تنفيذ تصميم كامل من الكولكشكن لكل طالب على حد

تنفيذ تصميم كامل من الكولكشكن لكل طالب على

حدة
مراجعة

اختبار الفصل الدراس ى الثانى " مناقشه "

محاضرات

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

إجراء بحوث

مشاريع تطبيقية

تجارب معملية

التعلم التعاوني

زيارات ميدانية

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

تقييم مشروعات تصميمية

تكاليف ووجبات منزلية

مناقشات وتقييم أداء صفي

اختبار عملي

0

د  -المهارات العامة :

8

ألاولية  .أ
أ
ج -5ينتج نماذج لعينات التصميمات كمحاكاة للتصميم واملنتجات  .أ

3أ

املجتمع  .أ
ج -4يستخدم ألاشكال والعناصر املكونة ملصدر إلالهام وتحويلها الى عناصرها

4

ج -8يرسم التصميمات املسطحة بإستخدام الحاسب ألالى  .أ
ج -3يصمم مالبس مترابطة مع إلاتجاهات إلاقتصادية والثقافية وإلاجتماعية فى

5أ

جـ  -المهارات المهنية :
ج -0يصمم إسكتشات يدوية سريعة لتوضيح ألافكار التصميمية  .أ

6

ب -5يختار من إتجاهات املوضة ما يتناسب مع أفكارة وتصميماته  .أ

7

التصميمات لها  .أ
ب -4يطبق التفكير العلمى املتسلسل فى عرض املشاكل وتحليلها وحلها أ

2أ

ب -3يحدد العالقة بين وظيفة وخصائص التصميم والفئة املستهدف تقديم

9أ

– خامات – تكنولوجيا " للوصول ألفضل الحلولأ" أ
ب -8يبتكر تصميمات قابلة للتطبيق تحمل الصفات الجمالية أوالوظيفية  .أ

 01أ

ب  -المهارات الذهنية :
ب -0يختار مابين البدائل املختلفة لعناصر التصميم املختلفة من " أفكار – ألوان

11

أ -5يوضح إلاتجاهات والتنبؤات الخاصة باملوضة للموسم القادم أ

 08أ

أ -4يحدد ألاقمشة وتأثيرها على جماليات ووظيفة التصميم النهائى أ

1
5
1
03
4

أ8أ– يترجم اللون بما يتناسب مع سيكولوجية التصميم .
أ -3يحدد إلاسلوب واملنهج العلمى فى التفكير والتخطيط لحل املشاكل التصميمية

اختبار شفوي

رسم الخطوط الخاصة بالكولكشن ملالبس ألاطفال
أ-املعلومات واملفاهيم:
أ0أ– يعرف مفاهيم ومصطلحات التصميم  .أ

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

المالحظة

النتائج التعليمية املستهدفة من املقررأ

التقويم
الختامي أو
النهائي

المقابالت

املوضوعات في ألاسبوع
استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

أساليب وطرق التقييم
التقويم البنائي أو التكويني

التقويم الشخصي للطالب

مصفوفة مقرر  :تصميم مالبس

الفرقة  :األولى

ملف اإلنجاز

الكود 0011 :

الفصل الدراسي  /مستمرة

مصفوفة مقرر  :تصميم مالبس

أستاذ املادة أ.م.د /مى سمير كامل على

الكود 0011 :

القائم بأعمال رئيس القسم أ.م.د  /ريهام العنانى

الفرقة  :األولى

الفصل الدراسي  /مستمرة

التاريخ  " 1028 / 1027الفصل الدراس ى الثانى

