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( 12نموذج رقم )   

 توصيف المقرر

 

................... بنهاجامعة / أكاديمية :........  

......................الفنون التطبيقيةكلية / معهد :...........  

........)ساعات معتمدة (...قسم : ......تكنولوجيا المالبس والموضة   

 دراسيتوصيف مقرر 

 بيانات المقرر  -1

 االولالفرقة / المستوي: الحاسب اآللىاسم المقرر :    دي:الرمز الكو

        (2)عملي        (1)نظري عدد الوحدات الدراسية :     جاهزة مالبس  :التخصص

 

اف هداأل -2

العامة 

 :للمقرر

 

 

  ببرامح الحاسب المتجهه والتنقطية التعريف 

 التعريف ببرنامج ادوبى اليستروتر 

 ت التحديد،االشكال الهندسية،الخطوط الهندسية.ادوات ادواالتعريف ب 

    معرفةLAYER  ,MAIN-SUB  كيفية الرسم باستخدام ،pen tool 

 . والتلويين باستخدام

  وقائمة  أداة الفرشاة وانواع الفرشمعرفةswatches   اداة،pencil  وادوات

 .القص 

  قائمة ب التعريفAppearance   وعالقتها بنافذةGraphic Styles قائمة , 

Trasparecy. كيفية عمل 

  نامج ادوبى اليستروتر.ررسم وتلوين المانيكان باستخدام بمعرفة كيفية 

  استخدام جميع االدوات والقوائم التى تم شرحها فى تصميم خطوط االزياء معرفة

 الداخلية والخارجية للزى.

  برنامج.تلوين االزياء المبتكرة باستخدام ادوات وقوائم الالتعريف بكيفية 
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  ابتكار خامات واقمشة يستفاد منها فى تصميم االزياء المبتكرة التعريف بكيفية

 . باستخدام البرنامج

 من المقرر :  ةالمستهدفالتعليمية  النتائج  -3

 -:أن ن يكون الطالب قادرا عليفي نهاية المقرر يجب أ

 

 :والفهم المعرفة-أ

 

 

 

 

 

 

  ادوب اليستروتريُعرف برنامج . 

 عمل البرنامجادوات وقوائم  يصف. 

  باستخدام ادوات البرنامج واعداد المانيكانيكتسب مهارات رسم  . 

  اقمشة وخامات الستخدامها فى تصميم االزياءواعداد يكتسب مهارات رسم 

 .  باستخدام ادوات البرنامج

  باستخدام  رسم وتصميم خطوط التصميم الداخلية والخارجية يكتسب مهارات

 .  ائم البرنامجادوات وقو

 

 

المهارات الذهنية  -ب

  : 

 

 

 

 

 

 

 

  الهم البرامج العامة والمتخصصة لتصميم االزياءيعطى أمثلة. 

  وظائفهااالدوات والقوائم يناقش داللة. 

  وتلوين رسم واعداد لكل خطوة من خطوات  المناسب االداة او االمريختار 

 .المانيكان

  الخامات . رسم واعداد خطوة من خطوات  لكل المناسب االداة او االمريختار 

  اوتلوين  رسم واعداد لكل خطوة من خطوات  المناسب االداة او االمريختار

 .خطوط االزياء المبتكرة  
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 المهارات-جـ
  المهنية والعملية:

 
 

 

 

  يرسم ويلون تصميمات مختلفة لخامات واالقمشة باستخدام برنامج ادوبى

 .  اليستروتر 

  المانيكان  باستخدام برنامج ادوبى اليستروتر  يرسم ويلون  . 

  يرسم ويبتكر ويلون خطوط الزى الداخلية والخارجية باالستفادة  بمصدر الهام

 . محدد  باستخدام برنامج ادوبى اليستروتر 

 يعد المودبورد باستخدام برنامج ادوبى اليستروتر .  

 المهارات –د 

العامة والقابلة 

  للنقل:

 

 

 تصميم االزياءع االصدرات الحديثة لبرامج يتطور م. 

محتوي  -4

 المقرر

 

 

 

 

 

  ببرامح الحاسب المتجهه والتنقطية  التعريف 

  التعريف ببرنامج ادوبى اليستروتر 

  التعريفففففففففففففففف بفففففففففففففففادوات ادوات التحديد،االشفففففففففففففففكال الهندسفففففففففففففففية،الخطوط

 الهندسية.

 اكتسفففففففففففففاب مهفففففففففففففارة الرسفففففففففففففم والتلفففففففففففففوين باسفففففففففففففتخدام   LAYER  ,

MAIN-SUB  ،كيفية الرسم باستخدام وpen tool  . 

    أداة الفرشفففففففاة وانفففففففواع اكتسفففففففاب مهفففففففارة الرسفففففففم والتلفففففففوين باسفففففففتخدام

 وادوات القص . pencil،اداة   swatchesوقائمة  الفرش

  التعريففففففففف  بقائمففففففففةAppearance   وعالقتهففففففففا بنافففففففففذةGraphic 

Styles قائمة , Trasparecy. كيفية عمل 

 كيفيففففففة رسففففففم وتلففففففوين والتلففففففوين باسففففففتخدام   و  اكتسففففففاب مهففففففارة الرسففففففم

 المانيكان باستخدام بنامج ادوبى اليستروتر.

   جميففففففع االدوات والقففففففوائم اكتسففففففاب مهففففففارة الرسففففففم والتلففففففوين باسففففففتخدام

التففففففى تففففففم شففففففرحها فففففففى تصففففففميم خطففففففوط االزيففففففاء الداخليففففففة والخارجيففففففة 

 للزى.

 خدام كيفيفففففففة تلفففففففوين االزيفففففففاء المبتكفففففففرة باسفففففففتاكتسفففففففاب مهفففففففارة الرسفففففففم و

 ادوات وقوائم البرنامج.

 ابتكفففففففار خامفففففففات واقمشفففففففة يسفففففففتفاد اكتسفففففففاب مهفففففففارة الرسفففففففم والتلفففففففوين و
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 منها فى تصميم االزياء المبتكرة باستخدام البرنامج .
 

 

أساليب  -5

التعليم 

 :والتعلم 

 

 

 

 

 

  المحاضرة . 

  التعلم التعاون 

  ( ورش العملإستراتيجية الخرائط الذهنية،------) 

 المناقشة.والعصف الذهني  إستراتيجية 

 .إستراتيجية قوائم التركيز 

 التعلم الذاتى 

 والتعليم عن بعد ،التعليم اإللكتروني 

  

أساليب  -6
التعليم 
والتعلم 

للطالب ذوى 
القدرات 

 المحدودة 

 

 الب :ــالط تقويم أساليب-7

األساليب  -أ
 :المستخدمة 

 فى النصف األول للفصل الدراسى لتقييم       التحصيل       ختبار نصف الفصلا-

 لتقييم       األداء المهارى فى محتويات المقرر العملية            أعمال سنة       -

 ختبار تحريرى          لتقييم       التحصيل فى محتويات المقرر المعرفيةا -
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 األسبوع السابع                                                (1)التقييم : التوقيت -ب

             12الى 2كل أسبوع                األسابيع من                 (2م)التقيي

 نهاية الفصل الدراسى     (                                      3التقييم)

 

توزيع  -جـ 
 : الدرجات

 % 10اختبار نصف الفصل الدراسى                             

 % 30                                 عمال سنة              أ

 % 60                                  ختبار تحريرى          ا

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 % 100المجموع                                                  

  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 مذكرة من اعداد مدرس المادة. مذكرات  -أ

 ملفات المساعدة المدمجة مع البرنامج

 كتب ملزمة  -ب

 
 

  

 كتب مقترحة   -جـ

 
 

  
M. Kathleen Colussy: “Fashion Design on Computers”-2000 

 

Stacy Stewart Smith:”Cad for fashion design and  

merchandising”Faricchild books-inc-new york -2013 

دوريات  -د
 أو نشراتعلمية 

مواقع أو 
 انترنت:

 https://www.youtube.com/channel/UCYxd3If5699rK5AOwYXbdNA 

 
https://www.youtube.com/channel/UCikzJG7RbnNZhKLqqaXRM6A 

 
https://www.youtube.com/channel/UCXXMyN3OukP4E_Y9K1jtURg 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYxd3If5699rK5AOwYXbdNA
https://www.youtube.com/channel/UCYxd3If5699rK5AOwYXbdNA
https://www.youtube.com/channel/UCikzJG7RbnNZhKLqqaXRM6A
https://www.youtube.com/channel/UCXXMyN3OukP4E_Y9K1jtURg
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 منى محمد سيد نصر د.  : أستاذ المادة

 ياسر محمد نصر سهيل د.  : أ.رئيس القسم 


