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 (21نموذج رقم )
 المنوفيةجامعة 
  االقتصاد المنزليكمية /
 .المالبس والنسيج قسم:

 
 توصيف مقرر دراسي

1229-1212العام الجامعي  -  
 بيانات المقرر -2

/  الرابعة الفرقة / المستوى : التريكو  اسم المقرر : C426 الرمز الكودى :
 الثاني

 عممى                         الدراسية :  نظرى عدد الوحدات  المالبس والنسيجالتخصص :

 
 
 هدف المقرر : -1
 
 
 

لتمبية احتياجات المرتبطة بالتريكو   يدير الموارد المتاحة  -2
 2-2 االفراد  واالسر المرتبطة بتخصص المالبس والنسيج 

 
 

2 2 
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وفقا لمتكنولوجيا المرتبطة بالتريكو   يستخدم االدوات والخامات  1

 5-2 ثة فى مجال المالبس والنسيجالحدي
 
 
السواق المرتبطة بالتريكو   يطور منتجات المالبس والنسيج-3

خاصة مستهدفة لمقابمة التكمفة والجودة فى الخامات واالداء 
 22-2 والجمال

 يطبق عمميات التصميم والتنفيذ وانتاج المالبس والنسجيات-4
 21-2 همكينلتمبية احتياجات المستالمرتبطة بالتريكو  

 
  

 المستهدف من تدريس المقرر: -3
                      

                          
 المعمومات والمفاهيم: - أ
 

التصنيف  -يتعرف عمى المصطمحات العممية لمتراكيب البنائية (2
 .صعوبات االنتاج–مراحل االنتاج –العام لمماكينات
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 ..يتعرف عمى حل مشكالت االنتاج1-أ (1
.يتعرف عمى الخواص الطبيعية والكيمائية لمخامات البنائية 3-أ (3

 التريكو.المختمفة
 التريكو. يتعرف عمى التصنيف العام لألقمشة4-أ (4
 يشرح اسس تصنيف االلياف الخيوط والمنسوجات 1-2-9-2. (5

 التريكو
 .يوضح خصائص االلياف الخيوط والمنسوجات 1-2-9-1 (6

 التريكو
ئمة النسيج لالستخدامات يتفهم عوامل مال 2-22-2. -1 (7

 فى مجال التريكو الخاصة بمجاالت االنتاج المختمفة
. يوضح عوامل مالئمة النسيج لمتطبيقات 1-2-22-1 (8

 التريكوالخاصة بمجاالت االنتاج المختمفة .
 

 : المهارات الذهنية - ب
 
 

طبيعة الخامات  لمتعرف عمى المعمومات وتوظيفها  يحمل (2
 والتفرقة بينها

 تيشيرت وترننج كامل. تصميميحمل  (1
فى مجال التريكو  يحمل اثر العموم والتكنولوجيا  1-1-8-2 (3



              
 

 

 القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد الهيئة

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

المراجعت والتصحيح بمعرفت مدير وحدة ضمان الجودةتمت   

- 

 

054 

 

 ا نسيج عمى انتاج االلياف وال
فى مجال التريكو  يحمل اثر العموم والتكنولوجيا  1-1-8-1 (4

 عمى تصميم المالبس والنسيج
 يحمل العوامل الدولية المؤثرة عمى صناعة النسيج 1-1-9-2 (5

 التريكو
ومدى مالءمتها التريكو  يقيم منتجات النسيج  1-1-22 (6

 لالستخدامات المتنوعة لممالبس
ليب المتوافقة لحمول االفكار واالسايمخص  1-1-22-1 (7

 التريكو  التصميم فى مجال النسيج
 

المهارات المهنية  -جـ
  الخاصة بالمقرر

المعمومات واإلمكانات المتاحة فى اختيار الخامات  يوظف  (2
 المناسبة وفقا لمغرض المطموب

  من التريكو ينفذ منتجا .1-ج (1
فى  المرتبطة بالتريكو  يطبق الخبرات والمعارف 1-3-3-2 (3

 مجال المالبس والنسيج
فى المرتبطة بالتريكو  يطبق المهارات االساسية  1-3-3-1 (4

 مجال المالبس والنسيج
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دام خبرات االتصاالت المهنية لتنمية يتقن استخ 1-3-27-1 (5
 التريكو الكفاءات فى دراسة النسيج

 
 

 المهارات العامة : - د
 
 
 
 
 

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

فى مجال المالبس  لمتريكو يتابع التطور العممي 1-4-5-2 (1
 والنسيج

مجال فى  لمتريكو  يتابع التطور التكنولوجى 1-4-5-1 (3
 المالبس والنسيج

 
 

 محتوى المقرر:  -4
 
 
 
 

 األسبوع األول
 مفهوم التريكو . -نبذة تاريخية مفردات المقرر النظري :

 : التعرف عمى ماكينات انتاج الخام .مفردات المقرر العممي
 األسبوع الثاني

 تصنيف أقمشة التريكو مفردات المقرر النظري : 
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التعرف عمى التفرقة بين التراكيب البنائية مفردات المقرر العممي: 
 المختمفة.

 األسبوع الثالث
 مميزات أقمشة التريكو عن االقمشة المنسوجه.مفردات المقرر النظري : 
 التعرف عمى اهم اجزاء ماكينات انتاج الخام مفردات المقرر العممي: 

 األسبوع الرابع
 يكو.عيوب ومميزات أقمشة التر مفردات المقرر النظري : 
 شرح باترون التيشيرتمفردات المقرر العممي: 

 األسبوع الخامس
التعرف عمى مراحل تجهيز الخام والصباغة  :مفردات المقرر النظري

 والطباعة
 شرح باترون البنطمونمفردات المقرر العممي: 

 األسبوع السادس
خطوط االنتاج والماكينات المستخدمه فى مفردات المقرر النظري : 

 التجميع
اختيار الموديالت وتشكيل القصات عمى مفردات المقرر العممي: 

 الباترون
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 األسبوع السابع
 مفردات المقرر النظري : امتحان الميدتيرم

 األسبوع الثامن
االمشكالت والصعوبات التى تواجه تصنيع مفردات المقرر النظري : 

 مالبس التريكو
التعرف عمى كيفية الفرد والقص الخاص باقمشة مفردات المقرر العممي: 

 تريكو المحمه الدائرية
 األسبوع التاسع

زيارة ميدانية الحدى مصانع انتاج الخام مفردات المقرر النظري : 
 .والتصنيع

 تابع مراحل انتاج التيشيرتمفردات المقرر العممي: 
 األسبوع العاشر

بارات المعممية التى التعرف عمى اهم االختمفردات المقرر النظري : 
 تخضع لها اقمشة التريكو
 قص السويت شيرت + البنطمونمفردات المقرر العممي: 

 األسبوع الحادي عشر
زيارة ميدانية لصندوق دعم صناعة الغزل مفردات المقرر النظري : 
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 والنسيج لمتعرف عمى االجهزة واالختبارات
 تابع طبعة وتطريز القطعمفردات المقرر العممي: 

 سبوع الثاني عشراأل
 طرق الطباعة المختمفة عمى اقمشة التريكومفردات المقرر النظري : 
 تابع مراحل االنتاج لمقطعمفردات المقرر العممي: 

 األسبوع الثالث عشر
 التعبئة والتغميف  مفردات المقرر النظري :
 التشطيب النهائى لمقطع المطموبةمفردات المقرر العممي: 

 راألسبوع الرابع عش
 مفردات المقرر النظري : تقييم ما سبق
 مفردات المقرر العممي : أختبار عممى

 
 أساليب التعميم والتعمم -5
 
 
 
 

  محاضرات نظرية 
 العصف الذهني 
  زيارات ميدانية لمصانع المالبس الجاهزة 
 بحوث وتقارير 
  العروض التقديمية 
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من  المناقشة والحوار من خالل ندوات مع متخصصين في المجال -
 خالل الواقع العممي

 التعليم عه بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج-
أساليب التعميم والتعمم  -6

لمطالب ذوى القدرات 
 المحدودة

 
 

 استراتيجيات التدريس المباشر -
 استراتيجيات التدريس االيجابى الفعال -

 استراتيجيات التدريس العالجى -
 الحقائب التعميمية -

التعميم التعاوني   
المحاكاة -  
الفيديو التعميمي -  
التعليم عه بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج-  
 

 تقويم الطـــالب :   -7
 األساليب المستخدمة - أ
 
 

 صفية سنةاعمال -2
 نصفي اعمال سنةاختبار  -1
 اختبار عممي -3
 امتحان نهاية العام النظري      -4
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 التوقيت - ب
 
 

 التقييم األول            اسبوعي 
اني           األسبوع السابعالتقييم الث  

 التقييم الثالث           األسبوع الرابع عشر
 االسبوع االخيرالتقييم الرابع          

 توزيع الدرجات -جـ
 
 
 
 
 
 

 درجة 12أعمال السنة          
 درجة 52التطبيقياختبار  
 درجة 32أمتحان تحريري      -
 درجة222المجموع             -
 

 ة الكتب الدراسية والمراجع :قائم -8
 
 مذكرات - أ

 
 

 عن  1229 ت نظريةمحاضرا 
 الماكينات التريكو المختمفة  -
 الخامات -
 مراحل التصنيع -
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 التعبئة والتغميف -
  هكتب ممزم - ب

----------------------------------- 

  لماكينات تصنيع الخام ومراحل االنتاج والقص والفرد تعميمي فيديو  كتب مقترحة -جـ
دوريات عممية أو  -د

 نشرات ... الخ
 
 

–مجمة كمية االقتصاد المنزلى ---------------------
 -----------------------جامعة المنوفية

                    اسمهان النجار      ا..د /:  منسق المقرر 
عممي : ا.د / رشدي عيدرئيس القسم ال  

 


