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 (29نموذج رقم )

 جامعة المنوفٌة 
 كلٌة : االقتصاد المنزلً 
 قسم : المالبس والنسٌج 

 تىصيف هقرر 

 م0202-0202العام الجاهعً 

 بيانات المقرر -2

 :  الرمز الكودى

C312 
   اسم المقرر :

 نسٌجالو غزلالتكنولوجٌا

 الثالثة الفرقة :

 االول   المستوى :

 التخصص :

 مالبس ونسٌج

 

 عملى         عدد الوحدات الدراسٌة :  نظرى

 

 هدف المقرر : -9

 

 

 : فى نهاية دراسة المقرر يجب ان يكون الطالب قادرا عمى ان
يذير الوىارد الوتاحت لتلبيت احتياجاث االفراد  واالسر  0-0

 بتخصص الوالبس والنسيج  والنسيج كنىلىجياالغزلبت الورتبطت

 بتكنىلىجياالغزل الورتبط يستخذم التفكير العلوً الوتطىر 0-0

لوىاجهت هشكالث التخصص  الورتبطت بالفرد  والنسيج

  واالسرة والوجتوع علً الوستىي الوحلي واالقليوً

 بتكنىلىجياالغزل الورتبطت يستخذم االدواث والخاهاث  0-5

 وفقا للتكنىلىجيا الحذيثت فً هجال الوالبس والنسيج والنسيج
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 المستهدف من تدرٌس المقرر: -3

 المعلومات والمفاهٌم: - أ
 

 

  2 :فى نهاية دراسة المقرر يجب ان يكون الطالب قادرا عمى ان
 تقنيات الغزل  . و تعرف عل االلياف النسجية وانواع الغزول ي (1

 والمقارنة بينها التراقيم وانواعها  و تعرف عمى خصائص الخيوطي. (2
 

 التطرٌح والٌاتها كٌفٌة اجراء عملٌة اللقى وحساباتها   ٌشرح.  (3
 عملٌة النسج والٌاتها و

 

 بتكنولوجياالغزل المرتبطة العممية المصطمحات  يذكر 2-1-2-1 (4
 الحاسوب تطبيقات واساسيات والنسيج المالبس بتخصص والنسيج

1    

 المرتبطة التكنولوجية المصطمحات يوضح2-1-2-2 (5
 واساسيات والنسيج المالبس بتخصص والنسيج بتكنولوجياالغزل

 2 الحاسوب تطبيقات

 والنسيج بتكنولوجياالغزل المرتبطة الطرق يصف 2-1-4-2 (6
  المتعممين الحتياجات وفقا والنسيج المالبس مجاالت لتعمم المالئمة

3 
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 المرتبطة النسيج مالئمة عوامل يتفهم 1-11-1. -2 (7
 االنتاج بمجاالت الخاصة لالستخدامات والنسيج بتكنولوجياالغزل

 4  المختمفة

 المرتبطة النسيج مالئمة عوامل يوضح. 2-1-11-2 (8
 االنتاج بمجاالت الخاصة لمتطبيقات والنسيج بتكنولوجياالغزل

 5  . المختمفة

 
 

 المهارات الذهنٌة : - ب
 

   :فى نهاية دراسة المقرر يجب ان يكون الطالب قادرا عمى ان
 نوعية الخامة النسجية يحمل. (2

نوعٌة وخصائص و نمرة الخيط ومقارنته بالنمر االخرى  يحمل (2

 الخٌط
حساب مواصفات  قطر  نوعٌة التطرٌح و نوعٌة اللقى ف ٌصن.  (3

 التشغٌل قبل عملٌة النسٌج
 مراحل الغزل والنسٌج الى نوع من القماش  ٌنظم  (4

 

 بتكنولوجياالغزل المرتبطة والتكنولوجيا العموم اثر يحمل 2-2-8-1 (5
  والنسيج االلياف انتاج عمى والنسيج

 بتكنولوجياالغزل المرتبطة والتكنولوجيا العموم اثر يحمل 2-2-8-2 (6
 والنسيج المالبس تصميم عمى والنسيج

 والنسيج بتكنولوجياالغزل المرتبطة الدولية العوامل يحمل 2-2-9-1 (7
 النسيج صناعة عمى المؤثرة

 بتكنولوجياالغزل المرتبطة واالساليب االفكار يترجم 2-2-11-2 (8
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 النسيج مجال فى التصميم لحمول المتوافقة والنسيج

 . 

 

المهارات المهنٌة  -جـ

 : والعملٌة

 

 :فى نهاية دراسة المقرر يجب ان يكون الطالب قادرا عمى ان
 

 المواصفات االنتاجٌة لعٌنة القماش المطلوبة  ٌصنف (2
 صاالت التشغٌل بسهولة وٌسر ب اسس العمل  ونظم  ٌطبق  (9
 اكتشاف العٌوب اثناء عملٌة االنتاج والتعامل معها  ٌجٌد  (3

 

 بتكنولوجياالغزل المرتبطة والمعارف الخبرات يطبق 2-3-3-1 (4
 1  والنسيج المالبس مجال فى والنسيج

 بتكنولوجياالغزل المرتبطة االساسية المهارات يطبق 2-3-3-2 (5
 2   والنسيج المالبس مجال فى والنسيج

 

 المرتبطة المهنية االتصاالت خبرات استخدام يتقن 2-3-17-2 (6
 3  النسيج دراسة فى الكفاءات لتنمية والنسيج بتكنولوجياالغزل

 
 

 المهارات العامة : - د
2-9-3-7 

  :فى نهاية دراسة المقرر يجب ان يكون الطالب قادرا عمى ان

 

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

 1  والنسيج بتكنولوجياالغزل المرتبطة

 والنسيج المالبس مجال فى العممي التطور يتابع 2-4-5-1 (2
 2 والنسيج بتكنولوجياالغزل المرتبط
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 والنسيج المالبس مجال فى التكنولوجى التطور يتابع 2-4-5-2 (3
 3 والنسيج بتكنولوجياالغزل المرتبطة

 المرتبط  لالسرة الممبسى الوعى رفع فى يشارك 6-1—2-4 (4
 4 والنسيج بتكنولوجياالغزل

 المرتبط  لممجتمع الممبسى الوعى رفع فى يشارك 2-4-6-2 (5
 5 والنسيج بتكنولوجياالغزل

 

 مفرداث المقرر العملي مفرداث المقرر النظري األسبىع محتوى المقرر:  -4

التعرف على الخامات  األول 
 النسجٌة

التدرٌب على طرق التعرف 
على الخامات النسجٌة 

 المختلفة بالعٌن المجردة 

طرق المقارنة بٌن  الثانى
 الخامات النسجٌة

التدرٌب على طرق التعرف  
 على الخامات النسجٌة

عرض بالشرح والفٌدٌو  الثالث
 لمراحل الغزل 

تعرٌف عملٌة الغزل 
 ومراحلها المتتالٌة

اختبار + تمهٌد للتعرٌف  الرابع 
 بتراقٌم الخٌوط 

عرض بالفٌدٌو لمراحل الغزل 
 والتمهٌد لتراقٌم الخٌوط 

التعرف على تراقٌم  الخامس 
 الخٌوط وتصنٌفها 

التدرٌب على كٌفٌة تحدٌد 
 نمرة الخٌط 

التعرٌف بكٌفٌة المقارنة  السادس 
بٌن تخانات الخٌوط 
 وترتٌبها وفقا لالرفع

كٌفٌة التحوٌل التدرٌب على 
من نظام ترقٌم الى النظام 

االخر لمقارنة وترتٌب 
 التخانات
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التعرٌف بعملٌة التسدٌة  السابع 
 وانواعها 

لكٌفٌة تحدٌد  التدرٌب العملى
نظم التسدٌة واعداد المواصفة 

 التشغٌلٌة 

التعرٌف بعملٌة اللقى  الثامن 
 واسسها وحساباتها 

لتدرٌب على اعداد مواصفة ا
 اللقى 

اختبار + االتعرٌف بعملٌة  التاسع 
التطرٌح واسسها 

 وحسابانتها

اعداد مواصفة  التدرٌب  على 
 التطرٌح وحساباتها 

التعرٌف برباط الدوس  العاشر 
واعداد ماكٌنة النسٌج 

 وتقدٌمها 

التدرٌب على كٌفٌة اعداد 
 وتقدٌم ماكٌنة النسٌج للعمل 

االتعرٌف بمراحل النسٌج  الحادى عشر 
 وتوقٌت كل منها 

التدرٌب على بعض التراكٌب 
النسجٌة البسٌطة وكٌفً عمل 

رباطالدوس لكل منهم 
 والتشغٌل

عمل تطبٌقات عملٌة لكٌفٌة   الثانى  عشر 
وضع مواصفات تشغٌل 

 النتاج النسٌج

عرض الكٌفٌة وضع 
المواصفات التشغٌلٌة لماحل 

 التشغٌل المختلفة 

مراجعة عامة على ما  الثاث عشر 
سبق  من خالل عرض 

فٌدٌو لمراحل تصنٌع 
 االقمشة 

توضٌح لكل ماسبق من خالل 
شرح لعروض الفٌدٌو 

 المرتبطة بمراحل االنتاج

  نهائًامتحان  امتحان تحرٌري  الرابع عشر 

التعليم  أساليب -5

 والتعلم

 العروض التقدٌمٌة  -

  العصف الذهنى -
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 تطبٌقٌةنظرٌة ومحاضرات  -

 زٌارات مٌدانٌة لمصانع الغزل والنسٌج -

 بحوث وتقارٌر -

المناقشة والحوار من خالل ندوات مع متخصصٌن فى المجال من خالل  -

 الواقع العملى

 التعلٌم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج

 

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 استراتٌجٌات التدرٌس المباشر  -

 استراتٌجٌات التدرٌس العالجى

 استراتٌجٌات التعلٌم االٌجابى الفعال

 الحقائب التعلٌمٌة

  اسلوب المحاكاة 

 التعلم التعاونى -

 المناقشة والحوار -

 والتعلم المدمجالتعلٌم عن بعد والتعلم المباشر 

 تقويم الطـــالب :   -7

 

 األسالٌب المستخدمة - أ
 

 

 تقٌٌم األبحاث والتقارٌر -اعمال سنة األعمال الصفٌة  -2

 امتحان أعمال السنة  -9

 االمتحان العملً -3

 امتحان نهاٌة العام النظري       -4

 التوقٌت - ب
 

 التقٌم األول            اسبوعً 

 تاسعالالرابع والتقٌم الثانً           األسبوع 

 التقٌم الثالث           األسبوع الرابع عشر

 االسبوع االخٌر    التقٌٌم الرابع       

 درجة92أعمال السنة           - توزٌع الدرجات -جـ
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 درجة92تطبٌقى                -

 درجة62أمتحان تحرٌري      -

 درجة222المجموع             -

 الدراسية والمراجع :قائمة الكتب  -8

                                           

 9222تكنولوجٌا الغزل والنسٌج  مذكرات - أ

 اطار نظري عن تك الغزل والنسٌج  كتب ملزمة - ب

 ( 9226أ . د /رشدى على احمد عٌد  )  اعداد 

 9225 –دار النشر نانسى  – حمد صٌام "تحضٌرات النسٌج " دمٌاطغادة م كتب مقترحة -جـ

 م 

دورٌات علمٌة أو  -د

 م5102 – الرابع عذدال -52 هجلذ -  هجلت االقتصاد الونزلي نشرات ... الخ

 رشذي علً احوذ عيذ/ أ.د/   هنسق الوقرر

 رشذي عيذرئيس القسن العلوي : ا.د/ 


