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 (21موذج رقم )ن
 : جامعة المنوفيةجامعة 
 : كمية األقتصاد المنزلى    كمية

 قسم :    مالبس ونسيج 
 

 مقرر دراسي توصيف
1229-1212العام الجامعي  -الفصل الدراسي الثاني   

 بيانات المقرر -2
/  الرابعة الفرقة / المستوى :       العناية بالمالبساسم المقرر  C422 : الكوديالرمز 

  الثاني
 مالبس ونسيج التخصص :

 
 عممي               ة:           نظري عدد الوحدات الدراسي

 
 
 هدف المقرر : -2
 
 

  
لممجتمع والمستهمكين العناية بالمالبس  يقدم خدمات   2-3

 فى مجاالت المالبس والنسيج

2 2 
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 فى مجاالت العناية بالمالبس يتصل بفعالية مع االخرين  2-4
وفقا  المرتبطة بعناية المالبس يستخدم االدوات والخامات  2-5

 لمتكنولوجيا الحديثة فى مجال المالبس والنسيج
 لمعناية بالمالبس يقود ويعمل فى فريق  2-6
العناية  يدير العالقات مع المستفيدين فى مجال 2-23

صناعة المالبس والنسيج   بائعين ومستهمكين  بالمالبس و
  وموظفين

 
 
  

 المستهدف من تدريس المقرر: -3
                      

 المعمومات والمفاهيم: - أ
 
 
 
 

  ن:أ اسة المقرر يكون الطالب قادرا عمىبعد االنتهاء من در 
 .يخؼزف الطبلب ػلى خىاص الخبهبث الطبيؼيت (1

 .ػلى هويشاث الخبهبث الصٌبػيتلطبلب يخؼزف ا (2

 .يؼذد الطبلب أسبليب الخٌظيف الويكبًيكي للوالبس (3

 والبس بأًىاػهبػلى أسبليب الؼٌبيت ببلبلب يخؼزف الط (4

 .طزق الخؼبئت والخغليف للوالبس الجبهشة يويش (5
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االلياف الخيوط العناية ب يشرح اسس تصنيف  2-1-9-1 (6 
 والمنسوجات

االلياف الخيوط العناية ب.يوضح خصائص  2-1-9-2 (7
 والمنسوجات

مالئمة النسيج العناية ليتفهم عوامل  1-11-1. -2 (8
 بمجاالت االنتاج المختمفة لالستخدامات الخاصة 

مالئمة النسيج العناية ل . يوضح عوامل 2-1-11-2 (9
 لمتطبيقات الخاصة بمجاالت االنتاج المختمفة .

 
 
 المهارات الذهنية : - ب
 
 
 
 
 
 

 -2-2: أن ىاسة المقرر يكون الطالب قادرا عمبعد االنتهاء من در 
 .طبيؼت الخبهت والخؼبهل هؼهبوفك يخطظ الوهبراث الالسهت  -1

 .لبل الخؼبهل هغ المطؼتأسبليب الخزكيب الٌسجي  يحلل -2

 .اسخخذام الوثبخبث هغ الصبغت الوسخخذهت يحلل -3

 .الوهبراث الالسهت السخخذام الوٌظفبث الصٌبػيتحلل ي -4

 .أسبليب حؼبئت وحغليف الوالبس الجبهشةيخطظ   -5

 
فىى مجىال العنايىة  يحمل اثر العموم والتكنولوجيا 2-2-8-1 -6

 عمى انتاج االلياف والنسيج  بالمالبس
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ومىىد  فيمىىا يتعمىىل بالعناية يقىىيم منتجىىات النسىىيج  2-2-11 -7 
 مالءمتها لالستخدامات المتنوعة لممالبس

 
 

المهارات المهنية الخاصة  -جى
 بالمقرر :

 
 
 

 : المقرر يكون الطالب قادرا عمى أناسة بعد االنتهاء من در 
  .يٌفذ طزق حزق الخبهبث هظهزيب -1

 . خؼبهل هغ الخبهبث ويخخبر أفضلهبيجيذ ال -2

 . البمغ بأًىاػهب هي الوالبس يخوكي هي اسالت -3

 .هشزوع صغيز لخٌظيف وكي الوالبس يبٌي -4

 حل هشكالث الخؼبئت والخغليف للوالبس الجبهشة.يخوكي هي  -5

 العنايىىىىة يطبىىىىل الخبىىىىرات والمعىىىىارف فىىىىى مجىىىىال 2-3-3-1 -6

 المالبس والنسيجب

 العنايىىىىة يطبىىىل المهىىىىارات االساسىىىىية فىىىىى مجىىىىال 2-3-3-2 -7

 المالبس والنسيجب
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 المهارات العامة : - د
 
 
 
 

  : اسة المقرر يكون الطالب قادرا عمى أنبعد االنتهاء من در 
 

 المرتبطة بالعناية فى حل المشكالت الفنية يساهم  2-4-4 (1
 لصناعة المالبس

 العنايىىىىىىىة يتىىىىىىىابر التطىىىىىىىور العممىىىىىىى  فىىىىىىىى مجىىىىىىىال 2-4-5-1 (2
 المالبس والنسيجب
 العنايىىىىة يتىىىىابر التطىىىىور التكنولىىىىوجى فىىىىى مجىىىىال 2-4-5-2 (3

 المالبس والنسيجب
بالعنايىىىىىة  يشىىىىىارر فىىىىىى رفىىىىىر الىىىىىوعى الممبسىىىىىى 6-1—2-4 (4

 لالسرة  بالمالبس
 فىىىىىىى رفىىىىىىر الىىىىىىوعى الممبسىىىىىىى لممجتمىىىىىىر يشىىىىىىارر 2-4-6-2 (5

 بالعناية بالمالبس
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 محتو  المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الفصل 

 الدراسي 
 األسبوع/الثاني

 تطبيقي نظري

 األول

عمى التعرف   -
أنواع الخامات 

النسيجية بصفة 
 عامة.

التراكيب   -
  النسيجية

حرق    -
الخامات الطبيعية 

صوف  –) قطن 
 حرير طبيعي ( –

 الثاني

دراسة   -
 الخامات الطبيعية 

الخامات   -
 الصناعية

حرق الخامات   -
الصناعية 
 والمخمطة

الرائحة   -
والدخان 

 المتصاعد.
غسيل   -أهمية دراسة   - الثالث
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 خمط األلياف.
المميزات   -

 المختارة منها

 األقمشة
نسبة   -

 االنكماش

 الرابع

دراسة   -
 اختبارات الخواص

 الفيزيقية  -
 الميكانيكية  -

تجفيف وكي   -
 خامات 

تدوين   -
 .مالحظات

 الخامس
ديناميكية 
 المالبس

تنفيذ بقع    -
وتركها فترة 

لمتعامل معها كبقع 
قديمة وكيفية 

 عالجها.,

 السادس
صبغات   -

األقمشة والمالبس 
 الجاهزة.

استحداث بقع   -
حديثة وطرق 

 عالجها.

 السابع
-   

 ختبار
   اختبار عممي  -
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 الثامن
التنظيف   -

الميكانيكي 
 لممالبس.

تصميم كروت   -
عناية وبطاقات 

 إرشادية.

 التاسع
إزالة المون    -

والتعامل مع 
 االتساخات

 اختبار عممي  -

 العاشر
إزالة المون   -

والتعامل مع 
 االتساخات 

إرشادات   -
 العناية

 

 عشر الحادي
أساليب   -

  العناية بالمالبس
موز دراسة ر   -

 العناية

 عشر الثاني
جودة التعبئة   -

 والتغميف
اختيار   -
 مشروعال

 الثالث عشر
تابع جودة    -

 التعبئة والتغميف
 تنفيذ المشروع  -

 اختبار عممي  -اختبار   - الرابع عشر
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 أساليب التعميم والتعمم -5
 
 
 

  محاضرات نظرية 
 

  العصف الذهن 
 ريربحوث وتقا 
  العروض التقديمية 

المناقشىىة والحىىوار مىىن خىىالل نىىدوات مىىر متخصصىىين فىى  المجىىال  -
  من خالل الواقر العمم 

 الخؼلين ػي بؼذ والخؼلن الوببشز والخؼلن الوذهج
أساليب التعميم والتعمم  -6

لمطالب ذوى القدرات 
 المحدودة

 

 استراتيجيات التدريس االيجابى الفعال -
  الحقائب التعميمية -

 التعميم التعاون 
المحاكاة -  

تحريري + أعمال 
  السنة
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الفيديو التعميم  -   
الخؼلين ػي بؼذ والخؼلن الوببشز والخؼلن الوذهج-  

 
 

 تقويم الطـــالب :   -7
 
 األساليب المستخدمة - أ
 
 

 صفية سنة اعمال -1
 نصف اعمال سنة  اختبار  -2
 اختبار عمم  -3
 امتحان نهاية العام النظري      -4

 التوقيت - ب
 
 

اسبوع       التقييم األول         
 التقييم الثان            األسبوع السابر

 التقييم الثالث           األسبوع الرابر عشر
 االسبوع االخيرالتقييم الرابر          

 توزير الدرجات -جى
 

 عشرون درجةالسنة :  أعمال -1        
 ة  امتحان التطبيق  : عشرون درج2-
   درجة ستين:  ياالمتحان التحرير -3
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 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 2119 العناية بالمالبسمذكرة  - مذكرات - أ

 
 كتب ممزمة - ب
 
 
 
 
 
 

 العناية بالمالبس والمنسوجات. أ.د / إسالم عبد المنعم حسين. -1
  دراسات ف  النسيج.        د. / إنصاف نصر. -2
 المواصفات القياسية لممالبس الجاهزة. -3

 22373  -أرقام :  
          - 281 

          -  2271 
  1992لسنة     2282  -          

 كتب مقترحة -جى
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