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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 
بكالورٌوس االقتصاد المنزلً :- البرنامج الذي ٌتبعه المقرر
المالبس والنسٌج :- القسم الذي ٌتبعه  البرنامج 

م 2008/2009: المالبس والنسٌج                       العام الدراسً:- القسم الذي ٌتبعه المقرر

:- معلومات أساسٌة  - أ
تصمٌم وتطرٌز : اسم المقرر 

   HEE(31)5 :الرمز الكودي

الثالثة : الفرقة 
     االجمالى 3 عملً  6نظري          : -  الساعات الدراسٌة 

 

:- معلومات متخصصة- ب 

تنمٌة قدرات الطالبة فً عملٌة التصمٌم والتطرٌز من خالل قدرتها علً :. (aims)أهداف المقرر  _1

المستخدمة فً التطرٌز والخٌوط وقدراتها . التعرف علً أنواع األقمشة المختلفة والقطع النسجٌة المختلفة
. علً التخطٌط الستخدامها بطرٌقة سلٌمة

  

 Intended Learning Outcomes:.المخرج التعلٌمٌة المستهدفة من تدرٌس المقرر- 2
:. بعد دراسة هذا المقرر ٌستطٌع الطالب ان ٌتقن المهارات اآلتٌة

          Knowledge and Understanding      :.المعرفة والفهم _ا
.  ان تتعرف علً أسس وعناصر التصمٌم المختلفة1_ا
. ان تتعرف الطالبة علً انواع االلوان ودائرة االلوان وتكوٌن مجموعات لونٌه متناسقة وناجحة- 2
. ان تتفهم انواع األقمشة المختلفة وكٌفٌة التعامل معها عند عملٌة التطرٌز- 3
. ان تكتسب القدرة علً التعرف علً انواع خٌوط التطرٌز المختلفة- 4
. ان تقدر علً التعامل مع انواع االبر المختلفة تبعا لنوع الخامة ونوع خٌط التطرٌز- 5
 

 0Intellectual Skills:المهارات الذهنٌة-ب
.  ان ٌكون لدٌها القدرة علً ابتكار تصمٌم ناجح للقطع الملبسٌه والنسجٌة المراد تطرٌزها1-ب
. ان تكون قادرة علً تكوٌن مجموعات لونٌة متناسقة من الخٌوط تتناسب مع القطع المراد تطرٌزها- 2
ان تستطٌع االختٌار السلٌم ألنواع الخٌوط التً تتناسب وأنواع األقمشة المستخدمة فً عملٌة التطرٌز - 3
 

 Professional Skill.:المهارات المهنٌة والعلمٌة- ج

.  ان تتقن عمل األنواع المختلفة من غرز التطرٌز الٌدوٌة1_ج
. ان تستطٌع نقل التصمٌم علً األقمشة بطرٌقة سلٌمة- 2
. ان تتقن تشطٌب القطع المنفذة بطرٌقة سلٌمة- 3
. ان تتقن توزٌع انواع الغرز علً حسب نوع التصمٌم- 4
 

 

 General Skills:.المهارات العامة-د 

 .ان تستطٌع تجمٌل أي قطع ملبسٌه أو أي نسجٌة بواسطة عملٌة التطرٌز- 1

. ان تستطٌع االستفادة من تعلم مادة التطرٌز والتصمٌم فً مادة التربٌة العملً- 2
 



  Syllabus:محتوى المقرر- 3
 عدد المحاضرة عدد الساعات الموضوع األسبوع

 دراسة ادوات التطرٌز المختلفة -1 األول
الخواص العامه للخٌوط المستخدمة فً  -2

التطرٌز 
- الٌدوي)اسالٌب التطرٌز المختلفة  -3

باستخدام  (األوتوماتٌكً- المٌكانٌكً
 الكمبٌوتر

  

دراسة الهم الخامات النسجٌة المستخدمة فً -1 الثانً
 التطرٌز

 شرح لعناصر التصمٌم المختلفة- 2

  

 شرح أسس التصمٌم المختلفة -1 الثالث
تعلٌم غرز الفرع والسلسله والفرع المركب  -2

 .السلسلة المفتوحه والتطبٌق الخاص بها

  

كٌفٌة توزٌع الوحدات المختلفة داخل التصمٌم وبطرق  الرابع
 (عكسً- طردي)مختلفة 

 عمل غرزة الحشو والكردون والفستون وتطبٌقها

  

 الخامس

التدرٌب علً عمل تصمٌمات مختلفة تصلح لمختلف 
 األغراض

 عمل غرز الركوكو والبذور

  

 السادس

التدرٌب علً غرز ضلع السمكة والعجمٌة والسراجة 
الزخرفٌة واختٌار المشروع والخامات التً تصلح 

 لتنفٌذه وااللوان المناسبه له

  

 السابع
التدرٌب علً عمل غرز الظل ورجل الغراب واالبلٌك 

 بالطرق المختلفة ومتابعه المشروع
  

 الثامن
التدرٌب علً غرز البطانٌة وطرق تشطٌب حواف 

 المفارش والنهاٌات المختلفة متابعة عمل المشروع  
  

   متابعه المشروع والتطرٌز بخامات مختلفة التاسع

 العاشر
تسلٌم المشروع والتدرٌب علً التطرٌز بالخامات 

 المختلفة من الخرز والترتر واالحجار المختلفة
  

 الحادي عشر

عمل تدرٌبات متنوعه علً التصمٌمات المختلفة 
وتوزٌع الغرز المختلفة وتوزٌع الغرز المختلفة ومدي 

 تناسق الغرز وارتفاعاها وتناسق االلوان

  

 

 Teaching and Learning Methods :أسالٌب التدرٌس والتعلم- 4
. اعرض عٌنات الغرز والتصمٌمات المطلوب عملهاا -4

. الشرح العملً بالتنفٌذ مع الطالبات- 2
. عمل العٌنات وتقٌٌمها فً قاعة التدرٌس- 3
 

  أسالٌب التدرٌس والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة- 5
Teaching and Learning Methods For Disables  

 .ا عمل مجموعات من الطلبة المتمٌزٌن وذوي القدرات المحدودة للتفاعل وزٌادة اكتساب الخبرة-5

 

 أسالٌب التدرٌس والتعلم للطالب المتمٌزٌن- 6

 

 Students Assessment Tools:تقٌم الطالب- 7

 Tools:األسالٌب المستخدمة- ا
االختبار العملٌة   لقٌاس الجانب المعرفً والمهاري 



تقٌم النماذج العملٌة   لقٌاس الجانب التطبٌقً والمهاري 
السابع ............األسبوع

الرابع عشر ............األسبوع

: توزٌع الدرجات- ب
 % 5منتصف الفصل الدراسً - 1
 % 5امتحان شفوي - 2
   % 70االمتحان العملً - 3
 % 20اعمال فصلٌة    - 4
 Grading  System:نظام تحدٌد التقدٌرات-  د

 التقدٌر النسبة المئوٌة

 مقبول  %64- 50 من 

 جٌد %74% :65من 

 جٌد جدا %84% :75من 

 امتٌاز فأكثر % 85من 

 List Of References :قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع-8
 :Course Notesمذكرات—ا
 

 Recommended Books :كتب ملزمة- ب

 االتفاقٌات المختلفة وبنودها0ا -ب

 (المنتجات المختلفة )المواصفات القٌاسٌة لجودة المنتج 0 2-ب

 
  Recommended Books:كتب مقترحة- ج

فً مجال التصمٌم والتطرٌز والمجالت التصمٌم والتطرٌز 
 
 Periodicals ,Web Sites..etcالخ 0000دورٌات علمٌة أو نشرات - د

: اإلمكانٌات المطلوبة للتدرٌس والتعلم-9
 داتا شو 0ا -9
 
 

 رئٌس القسم (أستاذ المادة)منسق المقرر

 د رشدى علً عٌد.ا: سالً الوراقً/ د.أ
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