قسم  :طباعة منسوجات 8102 / 8102م

مصفوفة مقرر (إقتصادٌات تصمٌم )

أ -1

ٌعرف مبادئ اقتصادٌات التصمٌم و مفهوم الجودة بشكل مبسط

أ ٌ -2ذكر المراحل المختلفة للحصول على منتج طباعة منسوجات
أ ٌ - -3عدد طرق تقٌٌم االستراتٌجٌات المختلفة لعملٌة تصمٌم طباعة
المنسوجات
أ ٌ -4تعرف على التطور المستمر فى مجال الطباعة من حٌث الفكرة
والتصمٌم األولى
أ ٌ -5وضح دور مصمم طباعة المنسوجات فً مجال التصمٌم
واالنتاج
أٌ -6تعرف علً أدوات تحقٌق نتائج إقتصادٌة
ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب ٌ - 1مٌز بٌن االستراتٌجٌات المختلفة لعملٌة تسوٌق منتج طباعة
المنسوجات
ب ٌ - 2حدد العالقة بٌن الوظائف والخصائص المطلوبة والتكالٌف
وعالقتهم بالتصمٌم.
ب ٌ - 3حلل المشكالت االقتصادٌة المتعلقة بعملٌة التصمٌم

تعرٌف علم االقتصاد واسلوب دراسته و دراسة المراحل المختلفة للحصول على
منتج مطبوع

مت ابعة دراسة جدوي مبسطة لمشروع صغٌر (طباعة المنسوجات)

 -دور المصمم فى تحقٌق نتائج اقتصادٌة جٌدة

 -ربط إقتصادٌات التصمٌم بمواد التصمٌم التً تمت دراستها

البدء فً دراسة جدوي مبسطة لمشروع صغٌر (طباعة المنسوجات)

االدوات المستخدمة فى مشروع طباعة المنسوجات

 -الربط بٌن المشروع وما تمت دراسته خالل السنوات الدراسٌة السابقة

عرض ألهداف المقرر وتوصٌفه ومحتوٌاته
أ -المعرفة والفهم :

متابعة دراسة جدوي مبسطة لمشروع صغٌر (طباعة المنسوجات)

الدراسي الثاني
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الدراسي الثاني
ب ٌ - 4مٌز الفرق بٌن أنواع التكلفة المختلفة
ب ٌ - 5قارن بٌن مصمم االنتاج الٌدوي واالنتاج الكمً
بٌ -6درك أهمٌة الصناعات الصغٌرة ودورها فً التنمٌة اإلقتصادٌة
جـ  -المهارات المهنية والعملية
جـ ٌ -1صٌغ حسابات التكالٌف المبدئٌة للعملٌة التصمٌمٌة والتنفٌذٌة
جـ ٌ -2حدد خطوات بدء مشروع صغٌر ( بشكل واقعً )
جـ ٌ -3حدد أوجه القوة والضعف فً منتجه بالمقارنة بمنتج آخر
بالسوق
جـ ٌ -4قٌس النتائج وٌعرضها باسلوب علمى سلٌم
جـ ٌ -5طور تصمٌمات تصلح لطباعة المنسوجات لحل المشكالت
االقتصادٌة
جـ ٌ -6ربط بٌن دراسة التصمٌم من خالل دراسته وإحتٌاجات السوق

د .المهارات العامة والقابلة للنقل:
د  1ـ ٌطور معارفه ومهاراته بالتعلٌم الدائم والمستمر.
د  2ـ اكتساب مهارات اإللقاء والتقدٌم
د  3ـ ٌتواصل مع ذوي الخبرات للوقوف علً مشكالت السوق
الحقٌقٌة وسبل حلها
دٌ -4ستخدم االدوات التكنولوجٌة الحدٌثة فى جمع المعلومات العداد
االبحاث المتخصصة بطرٌقة علمٌة
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