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 خانًُىفيخبيعخ: 

 اإلقزظبد انًُضنً  كهيخ: 

            انًالثظ وانُغيح:  قغى 

 مقرر دراسي توصيف
 و0249-0202انفظم انذساعً األول نعبو 

 ثيبَبد انًقشس -4

/  الثانية انفشقخ / انًغزىي : علم نسيح  اعى انًقشس : C213 انشيض انكىدي :

 االول

 عًهً                         عذد انىزذاد انذساعيخ :  َظشي  س والنسيحالمالت انزخظض :

 

 

هذف انًقشس  -0

: 

 

 

 

 

 نزهجيخ  راد انظهخ ثبنُغيح يذيش انًىاسد انًزبزخ (4

 اززيبخبد االفشاد  واالعش انًشرجطخ ثزخظض انًالثظ 

 وانُغيح 

 

 يغزخذو انزفكيش انعهًً انًزطىس نًىاخهخ  (0

 انًشرجطخ و و انظهخ ثبنُغيحر زخظض ان  يشكالد

 ثبنفشد واالعشح وانًدزًع عهً انًغزىي انًسهي

  واالقهيًً 

 اَزبج انًُغىخبد يقذو خذيبد(3

 يدبالد انًالثظ وانُغيح وانًغزههكيٍ فً نهًدزًع 

 

 يزظم ثفعبنيخ يع االخشيٍ (1

 

 راد انظهخ ثظُبعخ انُغيحيغزخذو االدواد وانخبيبد 6- 4 (5

  وانُغيح ظانسذيثخ فً يدبل انًالثوفقب نهزكُىنىخيب 
 :انًغزهذف يٍ رذسيظ انًقشس -3

 ثُهبيخ انًقشس يكىٌ انطبنت قبدسا عهً اٌ

0 1 



 

 

 انهيئخ انقىييخ نضًبٌ خىدح انزعهيى واالعزًبد  

 

 
 وحدة ضمان الدودة

 حانًشاخعخ وانزظسير ثًعشفخ يذيش وزذح ضًبٌ اندىدرًذ 

415 

 

انًعهىيبد  - أ

 وانًفبهيى:

 

 

 

 

 

i. 3-1-1  يعددددددددذد االَددددددددىاا انًخزهفددددددددخ نهخبيددددددددبد

  انُغيديخ

ii. 3-1-2 يشردددددددت  يشازدددددددم  رُفيدددددددز انخيدددددددى  واالقًشدددددددخ

  يزعذدح انخبيبد وانزشاكيت  وانضخشفخ

iii. 3-1-3  يزعدددددددددشف عهدددددددددً رقُيدددددددددبد رُفيدددددددددز االقًشدددددددددخ

 –انىثشيدددددددددددخ  –انعبديدددددددددددخ وانًشكجدددددددددددخ   انًغدددددددددددطسخ

  ًزذحينسًبد غيش  –نسًبد يًزذح 

iv. 3-4-1  يسدددددددددددددذد اعدددددددددددددبنيت انزُظيددددددددددددد  انددددددددددددددبف

 وانش ت نالقًشخ انًخزهفخ

 

v. 4-4-0-4  يددددددددددددددددزكش  انًظدددددددددددددددددطهسبد انعهًيدددددددددددددددددخ

انُغدددددددددددديح واعبعدددددددددددديبد انًشرجطددددددددددددخ ثزخظددددددددددددض 

  فيه       رطجيقبد انسبعىة

 

vi. 4-4-0-0زكُىنىخيددددددددددددخ يىضددددددددددددر انًظددددددددددددطهسبد ان

انُغدددددددددددديح واعبعدددددددددددديبد انًشرجطددددددددددددخ ثزخظددددددددددددض  

 فيه رطجيقبد انسبعىة

 

 

vii. 0-4-9-4  يشدددددددددددشذ اعدددددددددددظ رظدددددددددددُي  االنيدددددددددددبف

 انخيى  وانًُغىخبد

viii. 0-4-9-0   يىضددددددددر خظددددددددب ض االنيددددددددبف انخيددددددددى.

 وانًُغىخبد

ix. 0- .4-42-4  يددددددددددزفهى عىايددددددددددم يال ًددددددددددخ انُغدددددددددديح

نالعددددددددددددزخذايبد انخبطددددددددددددخ ثًدددددددددددددبالد االَزددددددددددددبج 

 انًخزهفخ

x. 0-4-42-0خ انُغدددددددددديح . يىضددددددددددر عىايددددددددددم يال ًدددددددددد

 نهزطجيقبد انخبطخ ثًدبالد االَزبج انًخزهفخ .
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انًهبساد  - ة

 : انزهُيخ

 

 

 

 

 

 

 

يضح نهخبيبد انُغديخ  وفقبً نإلززيبخبد انًطهىثخ  يخزبس انخىاص انًً 3-2-1

 . واالغشاع انىظيفيخ  انًزُىعخ

يفبضم ثيٍ َىعيخ انخبيبد وانزقُيبد انًغزخذيخ في  رُفيز انخيى   3-2-2

  واالقًشخ ورسضيشارهب  انًخزهفخ

يدًع ثيٍ انقذسح عهً زم انًغب م انًزعهقخ ثغضل ورشاقيى انخيى  ثبالعبنيت  3-2-3

  " زهفخ    انىصٌ انثبثذ ، انطىل انثبثذانًخ

 بنخطىاد انالصيخ نزسىيم انشعيشاد انً خيى  وأقًشخخططي 3-0-1

 يسهم اثش انعهىو وانزكُىنىخيب عهً اَزبج االنيبف وانُغيح  0-0-8-4

 يسهم اثش انعهىو وانزكُىنىخيب عهً رظًيى انًالثظ وانُغيح 0-0-8-0

 خ انُغيحيسهم انعىايم انذونيخ انًؤثشح عهً طُبع 0-0-9-4

 يُزدبد انُغيح ويذي يالءيزهب نالعزخذايبد انًزُىعخ نهًالثظيظًى  0-0-42

 

 االفكبس واالعبنيت انًزىافقخ نسهىل انزظًيى فً يدبل انُغيحيظُ   0-0-44-0

 

 

 

انًهبساد  -خـ

انًهُيخ انخبطخ 

 : ثبنًقشس

 

 

 

 

يزًكٍ يٍ اكزغبة يهبساد في كيفيخ االعزخذاو وانعُبيخ نهعذيذ يٍ  3-3-4 (4

 .  انخبيبد انًغزخذيخ  في اَزبج انخيى  واالقًشخ

يعخ انخبيبد وثيبَبد يديذ اكزغبة يهبساد فً كيفيخ انزعشف  ج3-3-2 (0

  رشغيم  انخيى  واالقًشخ وردهيضارهب

يديذ اكزغبة يهبساد فً رُظيى انسشكبد  انًُظًخ نعًهيخ انُغيح  3-3-3 (3

 عهً االَىال انًخظظخ نهب

  وانُغيح انًالثظ  يطجق انخجشاد وانًعبسف فً يدبل (1

 انُغيحبل  يطجق انًهبساد االعبعيخ فً يد (5

يدشة انزقُيبد انىطفيخ انًش يخ انًزُىعخ انسذيثخ نزسقيق  0-3-42-4 (6

 رظًيى انًىضخ وانُغيح

عخ انسذيثخ نزسقيق زقُيبد انىطفيخ انًش يخ انًزُىنيطجق ا 42-0--3-0 (7

  انُغيحرظًيى 

 

زًُيخ انكفبءاد فً يزقٍ اعزخذاو خجشاد االرظبالد انًهُيخ ن 0-3-47-0 (8

 دساعخ انُغيح
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انًهبساد انعبيخ  - د

: 

 

 

 

 

 فً يدبل انًالثظ وانُغيح نهًُغىخبد  يزبثع انزطىس انعهًي 0-1-5-4 (4

 

فً يدبل انًالثظ  نهًُغىخبد  يزبثع انزطىس انزكُىنىخً 0-1-5-0 (0

 وانُغيح

 

  

 يسزىي انًقشس:  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األعجىا  انًىضىعبد  
 عذد انغبعبد

 ا ٌ

 الوحدة األولي :

 االنيبف انُغديخ :
انخىاص  – رشكيت  وخىاص االنيبف 

انخىاص انكيًيب يخ   -انعبيخ ألنيبف انُغيح  

نالنيبف  انًظبدس انزي اعزخذيهب  االَغبٌ 

 في طُبعخ انًُغىخبد 

 -األول 

 الثالث

6 6 

 الوحدة الثانية : 

 غزل وتراقيم الخيوط  
 –كزبٌ  –طىف  –  غضل  انخيى  ) قطٍ 

 زشيش  (

انطىل  –رشاقيى انخيى    انىصٌ انثبثذ 

 انثبثذ  

الراتع _ 

 التاسع

21 21 

 انىزذح انثبنثخ :  -

 –انُغيح  رسضيشاد ) -

اَزبج  –رسضيشاد انهسًخ 

 االقًشخ  (

رسضيشاد خيى  انغذاء      -

    رُشيخ   –رغذيخ 

 رسضيشاد ون  خيى  انهسًخ  -

 عًهيخ انهقي وانزطشير  -

 ل وعًهيخ  انُغح انُى -

العاشر ـ 

الثالث 

 عشر
8 8 
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 الوحدة الراتعة:

 جيعخ  ورشكيت االقًشخ  -

غيشانًُغىخخ  واالقًشخ 

 انًزشبثكخ   انزشيكى   

ردهيض وطجبغخ  و جبعخ  -

 االقًشخ انًُغىخخ وانزشيكى 

انزدهيضاد انُهب يخ  نالقًشخ  -

 وانًالثظ  واعبنيت  انعُبيخ ثهب 

الراتع 

 عشر
1 1 

الية أس -5

 التعليم والتعلم

 

 

 

العروض التقديميهأ -5  
التعلم النشط -التعلم التعاونى –التعلم الذاتى   

العصف الذهنى  ب-5  
 المحاضراتج -5
التقاريرد -5  
البيان العلمى ه -5  

  التعليم عن بعد والتعليم المباشر والتعليم المدمج

أسالية  -6

التعليم والتعلم 

للطالب ذوى 

القدرات 

 دةالمحدو

 

استراتيجيات التدريس المباشر –أ 6  
  لذوى القدرات المحدودة استراتيجيات التعلم االيجابى الفعال

لصعوبات التعلم ا ستراتيجيات التعليم العالجى  
الحقائب التعليمية -ج6  
الفيديو التعليمى -د6  

 التعليم عن بعد والتعليم المباشر والتعليم المدمج

 تقويم الطـــالب :   -7

 
األعبنيت  - أ

 انًغزخذيخ

 

 

 إختبار نظرى 2-ا
إختبار عملى  2-ا  
  إختبار اعمال سنة نصفى 3-ا
 اَشطخ -سنةأعمال  4-ا

 انزىقيذ - ة

 

 

 األعجىا انغبدط 

 ٍاألعجىا انثبي 

 األعجىا انثبَي عشش 
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 خيشاألعجىا اال 

رىصيع  -خـ

 انذسخبد

 

 

 

         دسخخ 62       َهبيخ انفظم انذساعي 

 دسخخ 02                      االيزسبٌ انعًهي 

 دسخخ 02                     أعًبل  عُخ 

 قائمة الكتة الدراسية والمراخع : -8

 

 يزكشاد - أ

 

( : يسبضشاد في عهى انُغيح  ، داس انسغيٍ 0246اششف يسًىد ازًذ هبشى  ) 

 نهطجبعخ وانُشش. ج.و.ا.

كزت  - ة

 يهضيخ

 

، داس انسغيٍ  د في عهى انُغيح يسبضشا( : 0246)  اششف يسًىد ازًذ هبشى 

 نهطجبعخ وانُشش. ج.و.ا.

كزت  -خـ

 يقزشزخ

 

 

 

 

يُشأح انًعبسف   –يسًذ عهً ثشش  : انخىاص انعبيخ النيبف انُغيح  وثخبطخ انقطٍ  -
0248 

 ( : دساعبد في انُغيح  ، داس انًعبسف  انًظشيخ ، انقبهشح  0248اَظبف َظش ) -
- William Watson , textile design and color  New York , 1975 

William Watson, Advanced of Textile Design new York ,1985 

دوسيبد  -د

عهًيخ أو 

 َششاد ... انخ

 

 يىقع شجكخ انعهىو انزكُىنىخيخ
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 ا.د/  سشذي عيذ س يظ يدهظ انقغى انعهًً :                                       


