
 

معلومات عن المقرر 

 تصميم وتنفيذ المالبس المنزلية والصباحية: اسم المقرر

 CT 321   :  رمز ورقم المادة
: مواعٌد وأماكن المحاضرات النظرٌة والعملٌة     
 

الوقت القاعة نظري / عملً الٌوم 

ص 12:10من( 2)قاعةنظري        الثالثاء 

م 3: 12من (2)قاعةعملً الثالثاء 
 

:  توصٌف المقرر 
قمٌص  )ٌتناول هذا المقرر دراسة أنواع المالبس المنزلٌة 

مالبس الصباح ,  النماذج الخاصة بها – البٌجاما –النوم 
والتعرف على مسمٌاتها والخامات المستخدمة فً تنفٌذها وكذا 

  (النماذج
 

 : و فلسفة تدرٌسها وموضوعاتهاالهدف العام للمادة العلمٌة   
:   المقرر النظري: أوال 

  

تعرف الطالبة على مسمٌات المالبس الصباحٌة والمنزلٌة والخامات  -
 .المستخدمة بهم

 .(الباترونات) التعرف على تارٌخ صناعة النماذج  -
وطرق تنفٌذه وأنواعه وجودة  (الباترون)التعرف على مفهوم النموذج  -

.                                 واتجاه وضعه على القماش,الخطوط والمنحٌات به 
أنواعها  (البنس ,المردات ,الجٌوب,األكوال,األكمام)التعرف على - 

. الصباحٌة والمنزلٌة ومسمٌاتها وأشكالها المستخدمة فً صناعة المالبس 

. التعرف على مراحل صناعة المالبس الصباحٌة والمنزلٌة- 
. التعرف على أنواع االقمشة المستخدمة فً صناعة المالبس الصباحٌة والمنزلٌة- 

. التعرف على كٌفٌة تحدٌد عدد االمتار الالزمة لتنفٌذ أي تصمٌم -
 



 

: المقرر التطبٌقً :ثانٌا 
 أنواع الخامات واألقمشة التً ٌصنع منها دراسة  -

المالبس الصباحٌة والمنزلٌة ومالمسها وكٌفٌة 
. التعامل معها واالحساس بها

مراحل وخطوات رسم نماذج هذه النوعٌة دراسة  -
  . (الباترونات)من المالبس 

دراسة تقنٌات الحٌاكة الخاصة بصناعة المالبس  -
 .الصباحٌة والمنزلٌة

على قص وتشغٌل وتنفٌذ المالبس التدرٌب  -
 .الصباحٌة والمنزلٌة 

 .التدرٌب على أعداد القماش قبل عملٌة القص -
 

           :مصادر المعرفة المتعلقة بالمقرر 
 :الكتاب أو الكتب المقررة
 – بثٌنة الكفراوي –فن التفصٌل والخٌاطة    -1

 .ت  .د-   بٌروت –المكتبة الحدٌثة للطباعة 
 المكتبة – زٌنب عبد الحفٌظ –المالبس الخارجٌة  -2

 م2001 – جدة –العصرٌة 

 
 

 

 األهداف التعلٌمٌة والمهارات المكتسبة     

 
والسلوكٌات بصٌغة األفعال التً ٌتوقع أن ٌظهرها الطالب أو األهداف 

: ٌكتسبها الطالب بعد استكمال المقرر 
 

: االهداف المعرفٌة : أوال 
 

  أن تعرف الطالبة مسمٌات المالبس الصباحٌة والمنزلٌة والخامات
 .المستخدمة بهم

  (الباترونات)أن تعرف تارٌخ صناعة النماذج. 

  وطرق تنفٌذه وجودة  (الباترون)مفهوم النموذج أن تعرف الطالبة
 .واتجاه وضعه على القماش,الخطوط والمنحٌات به 

  فً صناعة المالبس  (الباترونات)أنواع النماذج أن تصنف الطالبة. 

  (البنس ,المردات ,الجٌوب,األكوال,األكمام)أنواع الطالبة تعرف أن 
ومسمٌاتها وأشكالها المستخدمة فً صناعة المالبس الصباحٌة 

 .والمنزلٌة 

 أن تعرف الطالبة مراحل صناعة المالبس الصباحٌة والمنزلٌة. 

  أن تعرف الطالبة أنواع االقمشة المستخدمة فً صناعة المالبس الصباحٌة
 .والمنزلٌة



 أن تعرف الطالبة كٌفٌة تحدٌد عدد االمتار الالزمة لتنفٌذ أي تصمٌم 
 

 :االهداف المهارٌة: ثانٌا 
 

  أن تكتسب الطالبة مهارة اختٌار أنواع الخامات واألقمشة التً ٌصنع منها
 ..المالبس الصباحٌة والمنزلٌة ومالمسها وكٌفٌة التعامل معها واالحساس بها

 مراحل وخطوات نماذج هذه النوعٌة من المالبس  أن تجٌدالطالبةرسم
  . (الباترونات)

  تقنٌات الحٌاكة الخاصة بصناعة المالبس الصباحٌة أن تتقن الطالبة
 . والمنزلٌة

 أن تعد الطالبة القماش قبل وضع النموذج علٌه استعدادا لعملٌة القص. 

  أن تتقن أخذ العالمات على القماش بعد عملٌة القص. 

 أن تنفذ الطالبة تطبٌقٌا أحد التصمٌمات للمالبس المنزلٌة والصباحٌة. 
 

  االهداف الوجدانٌة : ثالثا: 

  أن تتذوق الطالبة الفرق بٌن تصمٌمات ومسمٌات المالبس المنزلٌة والمالبس
 .الصباحٌة 

  ًأن تتمسك الطالبة بتعالٌم الشرٌعة االسالمٌة أثناء اختٌارها أي تصمٌم ملبس
 .لتنفٌذه

  أن تتعاون الطالبة وتشارك زمٌالتها االراء أثناء المحاضرات التطبٌقٌة. 

  أن تتعاون الطالبة وتشارك أثناء المحاضرات النظرٌة بالقاء االسئلة للتزود
 .بالمعلومات 

 

   االهداف السلوكٌة : رابعا: 

  أن تنتبه الطالبة خالل القاء المحاضرات النظرٌة والتطبٌٌقٌة. 

  أن تنتظم الطالبة فً آداء الواجبات التطبٌقٌة االسبوعٌة باتقان بالمحاضرات
 .التطبٌقٌة 

  أن تلتزم  الطالبة بالهدوء وآداب التعامل مع االساتذة والزمٌالت خالل
 .المحاضرات 

  أن تلتزم الطالبة بمواعٌد الجدول الدراسً للمحاضرات التطبٌقٌة والنظرٌة. 

 
 
 



 

 

   الواجب المنزلً المحاضرة النظرٌة  التارٌخ /االسبوع
االسبوع االول 

12/10/1432   
 

  

رؼرَف انطبنجبد ثًذزىي انًبدح وأهذافهب  -

ورهُئزهٍ يؼرفُب وَفسُب نزهمٍ انًبدح ثبالسبثُغ 

 .انًمجهخ 

مسمٌات المالبس )تحضٌر - 
الصباحٌة والمنزلٌة والخامات 

 .(المستخدمة بها
 

االسبوع الثانً 
19/10/1432 

مسمٌات المالبس انزؼرف ػهً- 
الصباحٌة والمنزلٌة والخامات 

. المستخدمة بها

مفهوم  صناعة النماذج )رذضُر - 
نشأته "- الباترونات"
 .(تطوره,تارٌخه,

االسبوع الثالث 
26/10/1432 

______________ . أجازة العٌد الوطنً  -

االسبوع الرابع 
3/11/1432 

لتعرف على مفهوم  صناعة النماذج ا
 تطوره,تارٌخه,نشأته "- الباترونات"

طرق صناعة النموذج )تحضٌر - 
وأنواعه وجودة الخطوط 

واتجاه وضعه على ,والمنحٌات به 
  .(القماش

االسبوع 
الخامس 

10/11/1432 
 

لتعرف على طرق صناعة النموذج ا- 
وأنواعه وجودة الخطوط والمنحٌات به 

. واتجاه وضعه على القماش,

أنواعها , األكمام)تحضٌر- 
ومسمٌاتها وأشكالها المستخدمة 

فً صناعة المالبس الصباحٌة 
   (.والمنزلٌة 

االسبوع 
السادس 

17/11/1432 

أنواعها , التعرف على األكمام- 
ومسمٌاتها وأشكالها المستخدمة فً 

صناعة المالبس الصباحٌة والمنزلٌة 

أنواعها , األكوال)تحضٌر- 
ومسمٌاتها وأشكالها المستخدمة 

فً صناعة المالبس الصباحٌة 
   (.والمنزلٌة 

االسبوع السابع 
24/11/1432 

أنواعها , التعرف على األكوال- 
ومسمٌاتها وأشكالها المستخدمة فً 

صناعة المالبس الصباحٌة والمنزلٌة 

أنواعها , المردات)تحضٌر- 
ومسمٌاتها وأشكالها المستخدمة 

فً صناعة المالبس الصباحٌة 
   (.والمنزلٌة 

االسبوع الثامن 
2/12/1432 

أنواعها , التعرف على المردات- - 
ومسمٌاتها وأشكالها المستخدمة فً 

صناعة المالبس الصباحٌة والمنزلٌة 

أنواعها , الجٌوب)تحضٌر- 
ومسمٌاتها وأشكالها المستخدمة 

فً صناعة المالبس الصباحٌة 
  (.والمنزلٌة 

  واالستعداد لالختبار الدوري االول 

االسبوع التاسع 
9/12/1432 

____________________  أجبزح انؼُذ االضذً - 

 

االسبوع العاشر 
16/12/1432 

 

 .االخزجبر انذورٌ االول  -

 
____________________ 

(  11)االسبوع 
23/12/1432 

أنواعها ومسمٌاتها , التعرف على الجٌوب- 
وأشكالها المستخدمة فً صناعة المالبس 

 الصباحٌة والمنزلٌة

 

مراحل صناعة )رذضُر - 
المالبس الصباحٌة 

. (والمنزلٌة

 

 

(  12)االسبوع  
1/1/1433 

التعرف على مراحل صناعة - 
. المالبس الصباحٌة والمنزلٌة

 

أنواع االقمشة )رذضُر - 
المستخدمة فً صناعة المالبس 

 ( ..الصباحٌة والمنزلٌة
 

( 13)االسبوع 
8/1/1432 

التعرف على أنواع االقمشة -  
المستخدمة فً صناعة المالبس 

. الصباحٌة والمنزلٌة

كٌفٌة تحدٌد )تحضٌر- 
عدد االمتار الالزمة لتنفٌذ 

 . (أي تصمٌم
 

 جدول زمنً ٌوضح توزٌع مقرر مادة المالبس المنزلٌة والصباحٌة النظري



( 14)االسبوع 
15/1/1432 

التعرف على كٌفٌة تحدٌد - 
عدد االمتار الالزمة لتنفٌذ أي 

. تصمٌم 

 

االعداد لالختبار الدوري الثانً  - 

( 15)االسبوع 
22/1/1433 

. االعداد للمراجغة النهائٌة - . االختبار الدوري الثانً- 

( 16)االسبوع 
29/1/1433 

______________  .للمراجغة النهائٌة - 

: يالدظبد **** 

َجت ػهٍ انطبنجبد االنزساو ثًىاػُذ انًذبضراد انُظرَخ وػذو انزغُت ػُهب ػهًبً ثأَه يٍ رزجبوز دذ انغُبة - 

. انًسًىح ثه رذرو يٍ دخىل االيزذبٌ

انذورٌ واالسجىػٍ نخهك انزأثُر االَفؼبنٍ داخم انًذبضرح نزذمُك أػهٍ يسزىٌ  االنزساو ثبنزذضُر    -

 (حيث أن االعالن ييتطلب المعرفة والمهارة الفنية لتحقيق الهدف منه) .يؼرفٍ ويهبرٌ وفٍُ نهطبنجخ

االنزساو ثبنًذبضراد انُظرَخ نزذمُك االهذاف انًرجىح نهًُهج ورىاصم انذهمخ ثٍُ انًُهج انُظرٌ   -

 .وانزطجُمٍ

 

تم توزٌع هذا الجدول على الطالبات بأول الفصل الدراسً 

 
 

 
 

   الواجب المنزلً المحاضرة النظرٌة  التارٌخ /االسبوع
االسبوع االول 

12/10/1432   
 
 

            

رؼرَف انطبنجبد ثًذزىي انًبدح وأهذافهب  -

ورهُئزهٍ يؼرفُب وَفسُب نزهمٍ انًبدح ثبالسبثُغ 

 .انًمجهخ 

 

رذضُر انطهجبد انالزيخ نهؼًم ثبنًذبضرح  -

 .دوٌ أٌ ػبئك 

 

االسبوع الثانً 
19/10/1432 

أنواع الخامات واألقمشة التً ٌصنع منها المالبس  -

الصباحٌة والمنزلٌة ومالمسها وكٌفٌة التعامل معها 

 .واالحساس بها

رسم النموذج االساسً للجونلة وكٌفٌة - 
. أخذ القٌاسات 

 

رسم النموذج االساسً للجونلة على - 
الكراسة وعلى ورق الشفاف 
. بالقٌاسات الشخصٌة للطالبة 

االسبوع الثالث 
26/10/1432 

______________ . أجازة العٌد الوطنً  -

االسبوع الرابع 
3/11/1432 

. رصذُخ انىاجت ورذلُمه - 
التدرٌب على اضافة التصمٌمات المختلفة - 

. على النموذج االساسً 
التدرٌب على طرٌقة وضع الباترون على - 

. القماش والقص

قص ثالث جونالت نموذجٌة - 
تجهٌزا (بقٌاسات الكراس )

. لحٌاكتهم 
استكمال الرسم بالكراس - 

ووضع الباترون على القماش 
 .(الشفاف االزرق )االفتراضً

 

االسبوع الخامس 
10/11/1432 

 

 .رصذُخ انىاجت ورذلُمه - 
التدرٌب على حٌاكة الجونلة وطرق - 

. انهائها وتشطٌبها 
التدرٌب على بعض تقنٌات الحٌاكة المتبعة -

فً المالبس الصباحٌة والمنزلٌة 
الحٌاكة الفرنسٌة ,النٌرفٌر,الكسرات ,البٌه)

 (واالنجلٌزٌة

حٌاكة الجونالت الثالث المقصوصة -
من المحاضرة السابقة وانهائها 

. وتشطٌبها
عمل عٌنات تحوي بعض تقنٌات - 

الحٌاكة المتبعة فً المالبس الصباحٌة 
الكسرات ,البٌه)والمنزلٌة 

الحٌاكة الفرنسٌة ,النٌرفٌر,
  (واالنجلٌزٌة

 

 

 جدول زمنً ٌوضح توزٌع مقرر مادة المالبس المنزلٌة والصباحٌة التطبٌقً



االسبوع السادس 
17/11/1432 

التدرٌب على رسم الكورساج على  -
الكراس والورق الشفاف بالقٌاسات 

.  النموذجٌة والقٌاسات الشخصٌة 
 .رصذُخ انىاجت ورذلُمه - 
 

رسم الكورساج على الكراس - 
والورق الشفاف بالقٌاسات النموذجٌة 

. والقٌاسات الشخصٌة 

االسبوع السابع 
24/11/1432 

 .رصذُخ انىاجت ورذلُمه - - 
التدرٌب على طرٌقة وضع الباترون على -  

. القماش والقص
التدرٌب على حٌاكة الكورساج وطرق - 

. انهائها وتشطٌبها 
 

وضع الباترون على القماش - 
وعلى ,على الكراس ).والقص
. (القماش

حٌاكة الكورساج وتشطٌبه وانهاءه - 
 

االسبوع الثامن 
2/12/1432 

 .رصذُخ انىاجت ورذلُمه - 
التدرٌب على رسم بعض التصمٌمات - 

. التً تصلح للمالبس الصباحٌة
التدرٌب على وضع الباترونات على -

. القماش 

رسم التصٌمات بالكراس - 
ووضعها على القماش 

 .(الشفاف االزرق)االفتراضً 
 

االسبوع التاسع 
9/12/1432 

____________________  أجبزح انؼُذ االضذً - 

 

االسبوع العاشر 
16/12/1432 

 

 .رصذُخ انىاجت ورذلُمه - 
التدرٌب على رسم بعض التصمٌمات - 

. التً تصلح للمالبس المنزلٌة
التدرٌب على وضع الباترونات على -

. القماش 

رسم التصٌمات بالكراس ووضعها - 
الشفاف )على القماش االفتراضً 

. (االزرق

(  11)االسبوع 
23/12/1432 

 .رصذُخ انىاجت ورذلُمه - - 
. اختبار الدوري االول - 
اختٌار تصمٌم للمالبس االلصباحٌة أو المنزلٌة - 

للتنفٌذ التطبٌقً بالقٌاسات الشخصٌة والقماش 
. المناسب 

احضار االقمشة والخامات - 
 المساعدة استعدادا لعملٌة القص 

تجهٌز الباترون لوضعه على - 
. القماش 

(  12)االسبوع  
1/1/1433 

 ووضعها على تصحٌح الباترونات
. القماش 

. قص القماش  -
التدرٌب على أخذ العالمات حول  -

 .الباترون على القماش بالمارك
 

 
 

اسزكًبل انخطىاد ثبنًُسل اٌ نى  -

 .َزسغ ولذ انًذبضرح انزطجُمُخ 
 
 

( 13)االسبوع 
8/1/1432 

انزذرَت ػهً طرق االَهبء وانزشطُت -  

نجًُغ انًُزجبد ويزبثؼخ كم طبنجخ ػهً 

دذي اضبفخ انً االشزران انجًبػٍ اثُبء 

 .ػًهُبد انشرح 

اسزكًبل انخطىاد ثبنًُسل اٌ -   -

نى َزسغ ولذ انًذبضرح 

 .انزطجُمُخ 
 

( 14)االسبوع 
15/1/1432 

 .يزبثؼخ انًشروع -   .يزبثؼخ انًشروع -  

( 15)االسبوع 
22/1/1433 

. مناقشة المشروع - . مناقشة المشروع - 

( 16)االسبوع 
29/1/1433 

. استالم المشروع  -
. االختبار الدوري الثانً  -

 ______________

 
 

تم توزٌع هذا الجدول على الطالبات بأول الفصل الدراسً 
 



 
 

 
 

   
 

 الشرح على السبورة للتدريب على رسم النماذج                .  

  التطبيق العملي أمام الطالبات للتدريب على وضع النماذج على القماش والقص

                                              .        وأخذ العالمات حول الباترون 

  الحياكة العملية أمام الطالبات للتدريب على بعض التقنيات المستخدمة في

 .صناعة المالبس وانهاء القطعة المنفذة وتشطيبها 

                                   عروض بوربوينت 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الوسائل التعلٌمٌة 


