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 (21َّ٘رج سقٌ )

 خبٍؼخ اىَْ٘فٞخ 

  ميٞخ : االقتصبد اىَْزىٜ 

 قضٌ : اىَالثش ٗاىْضٞح 

 

 مقرر دراسً توصٌف

 م03020-3030للعام الجامعً 

 بٌانات المقرر -2

الفرقة / المستوى : الثالثة /  منسوجاتاسم المقرر :  تصمٌم  C322الرمز الكودى : 

 الثانً

 عملى               عدد الوحدات الدراسٌة :  نظرى التخصص : المالبس والنسٌج

 

 هدف المقرر : -3

 

 

 

 

 
 ٝذٝش اىَ٘اسد اىَتبزخ ىتيجٞخ ازتٞبخبد االفشاد ٗاالصش اىَشتجطخ 2-2

  تصٌَٞ اىَْض٘خبد ثتخصص

 ٝضتخذً اىتفنٞش اىؼيَٚ اىَتط٘س ىَ٘اخٖخ ٍشنالد اىتخصص  2-1

  اىَشتجطخ ثبىفشد ٗاالصشح ٗاىَدتَغ ػيٚ اىَضت٘ٙ اىَسيٜ ٗاالقيَٞٚ 

 ٗتصََٞٔ اىْضٞحَغ ٗاىَضتٖينِٞ فٚ ٍدبالد ٝقذً خذٍبد ىيَدت 2-3

 ٝتصو ثفؼبىٞخ ٍغ االخشِٝ  2-4

  اىْضٞحنْ٘ى٘خٞب اىسذٝثخ فٚ ٍدبه ٝضتخذً االدٗاد ٗاىخبٍبد ٗفقب ىيت 2-4

 ٗتصََٞٔ

3 5 
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 راتٞب ٍذٛ اىسٞبح ٝتجْٚ اصي٘ة ىيتؼيٌ ٗتَْٞخ ٍٖبساتٔ ٗتَْٞخ قذساتٔ 2-7

 اىْضدٞبد ىتيجٞخ ازتٞبخبد ىتصٌَٞ ٗاىتْفٞز ٗاّتبج ٝطجق ػَيٞبد ا 2-21

 اىَضتٖينِٞ

 

 

 
 المستهدف من تدرٌس المقرر: -4

 المعلومات والمفاهٌم: - أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 -بنهاية تدريس المقرر يكون الطالب قادرا عمي أن:
 

عمى االلياف النسجية وكيفية استخدامها فى انتاج التصميمات تعرف ي. (1
 النسجية

 تعرف عمى استخدام الخيوط واساليب بنائها فى عمل تصميمات نسجيةي. (2
 تمفةوكيفية انتاج تصميمات من مراحل الغزل المخ

التطريح  تعرف عمى كيفية انتاج تصميمات من عمميات التسدية والمقىي. (3
 من التجهيز النهائى و وتقديم الماكينة ورباط الدوس

مفردات التصيم وفقا لمغرض وتوظيف  عمى كيفية اختيار  يتعرف.  (4
 الوظيفى

  والنسيج المالبس مجاالت لتعمم المالئمة  االساليب يحدد 2-1-4-1 (5
  المتعممين الحتياجات وفقاالمرتبطة بتصميم المنسوجات 

 والنسيج المالبس مجاالت لتعمم المالئمة الطرق يصف 2-1-4-2 (6

  المتعممين الحتياجات وفقا المنسوجات بتصميم المرتبطة

 الخاصة لالستخدامات النسيج مالئمة عوامل يتفهم 1-11-1. -2 (7
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 المنسوجات بتصميم المرتبطة والمختمفة االنتاج بمجاالت

 الخاصة لمتطبيقات النسيج مالئمة عوامل يوضح. 2-1-11-2 (8
 المنسوجات بتصميم المرتبطة و المختمفة االنتاج بمجاالت

 
 

 لمهارات الذهنٌة :ا - ب
 

 

 لمقرر يكون الطالب قادرا عمي أنبنهاية تدريس ا

 المتنوعة لالستخدامات مالءمتها ومدى النسيج منتجات يقيم 2-2-11 (1
 لممالبس

 مجال فى التصميم لحمول المتوافقة واالساليب االفكار يترجم 2-2-11-2 (3
 النسيج

 النسجى للتصمٌم تطوٌعها النسجٌةوكٌفٌة الخامة نوعٌة ٌحلل  (4
  متعددة تصمٌمات عمل فى منها واالستفادة الغزل ومراحل عملٌات ٌحلل (5
 عمل فى المختلفة البناء باسالٌب الخٌوط تطوٌع طرق ٌخطط . 4-ب (6

والتطرٌح والتجهٌز   التسدٌة اسالٌب من االستفادة و  مختلفة تصٌمات
 نسجٌة تصمٌمات عمل فى النهائى 

 
 الغرض مع النسجى التصمٌم مفرداتمدى توافق وتوظٌف   ٌحلل 7-ب (7

 الوظٌفى
 

المهارات المهنٌة  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

6-27-21 

  -يكون الطالب قادرا عمي أن:بنهاية تدريس المقرر 

 فى المنسوجات بتصميم المرتبطة والمعارف الخبرات يطبق 2-3-3-1 (1
 والنسيج المالبس مجال

 فى المنسوجات بتصميم المرتبطة االساسية المهارات يطبق 2-3-3-2 (2
 مثل والنسيج المالبس مجال

 -1. المناسب التصميم نوعية عمى التعرف  
 النسجى التصميم وتطوير النسيج مصانع فى االداء تطوير.2-ج 
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 المختمفة النسجية لمتصميمات الفنية المواصفات تحديد . 3-ج  
 ويسر بسهولة التشغيل لصاالت المعمومة توصيل عمى القدرة 4-ج 

  ومتابعتها
 التصميمات فى بها والتنبؤ العيوب ادراك عمى القدرة. 5-ج 

 المقترحة

 المرتبطة الحديثة المتنوعة المرئية الوصفية التقنيات يطبق 2-3-11-2 (3
 والنسيج الموضة تصميم لتحقيق المنسوجات بتصميم

 بتصميم المرتبطة المهنية االتصاالت خبرات استخدام يتقن 2-3-17-2 (4
 النسيج دراسة فى الكفاءات لتنمية المنسوجات

 

 المهارات العامة : - د
2-3-4-1-0 

 -ثْٖبٝخ تذسٝش اىَقشس ٝنُ٘ اىطبىت قبدسا ػيٜ أُ:

 

اىَشتجطخ ثتصٌَٞ  اىفْٞخ ىصْبػخ اىَالثشٝضبٌٕ فٚ زو اىَشنالد   1-4-4 (2

 اىَْض٘خبد

فٚ ٍدبه  اىَشتجظ ثتصٌَٞ اىَْض٘خبد ٝتبثغ اىتط٘س اىؼيَٜ 1-4-5-2 (1

 اىَالثش ٗاىْضٞح

فٚ ٍدبه  اىَشتجظ ثتصٌَٞ اىَْض٘خبد ٝتبثغ اىتط٘س اىتنْ٘ى٘خٚ 1-4-5-1 (3

 اىَالثش ٗاىْضٞح

 

 

 ٍفشداد اىَقشس اىؼَيٜ ٍفشداد اىَقشس اىْظشٛ األصج٘ع محتوى المقرر:  -5

ىتؼشف ػيٚ االىٞبف اىْضدٞخ  األٗه 

ٗمٞفٞخ اصتخذاٍٖب فٚ اّتبج 

 اىتصََٞبد اىْضدٞخ

ٗضغ افنبس تصََٞخ ٍشتجطخ ثَدبالد 

 اصتخذاً ٍختيفخ 

اىتؼشف ػيٚ مٞفٞخ اّتبج  اىثبّٚ

تصََٞبد ٍِ ٍشازو اىغزه 

 اىَختيفخ

ػَو تصََٞبد ٍقيَخ الصتخذاٍٖب 

 ىؼَو ٍالثش ٍْزىٞخ 
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اىتؼشف ػيٚ اصتخذاً اىخٞ٘ط  اىثبىج

ٗاصبىٞت ثْبئٖب فٚ ػَو 

 تصََٞبد ّضدٞخ

 

ػَو تصََٞبد ٍقيَخ الصتخذاٍٖب 

 ىؼَو تصََٞبد ىَالثش خبسخٞخ 

اىتؼشف ػيٚ مٞفٞخ اّتبج  اىشاثغ 

تصََٞبد ٍِ ػَيٞبد اىتضذٝخ 

 ٗاىيقٚ

اىتصََٞبد ثبى٘اُ ٍْبصجخ تيِ٘ٝ تيل 

 ىيغشض اى٘ظٞفٚ

ٗضغ افنبس تصََٞٞخ ٗتقيٞذ  اختجبس ّظشٙ اىخبٍش 

 القَشخاىنبسٗٓ

اُ ٝؼشف مٞفٞخ ازذاث  اىضبدس 

تصََٞبد ٍِ اىتطشٝر ٗتقذٌٝ 

 اىَبمْٞخ ٗسثبط اىذٗس 

 

ػَو تصََٞبد القَشخاىنبسٗٓ ٗٗضغ 

دىٞو اىضذاء ٗاىيسَخ ٗازذح )مبسٗٓ 

 ٍْتظٌ (

اُ ٝؼشف مٞفٞخ ازذاث  اىضبثغ 

 تصََٞبد ٍِ اىتدٖٞز اىْٖبئٚ

ػَو تصََٞبد القَشخاىنبسٗٓ ٗٗضغ 

دىٞو اىضذاء ٗاىيسَخ ٗازذح )مبسٗٓ 

 غٞش ٍْتظٌ (

اىتؼشف ػيٚ مٞفٞخ اختٞبس  اىثبٍِ 

ٍفشداد اىتصٌٞ ٗفقب ىيغشض 

 اى٘ظٞفٚ

 اختجبس تطجٞقٚ

 ػَو تصََٞبد ْٕذصٞخ  اختجبس ّظشى٘شفٖٚ اىتبصغ 

ادساك إَٞخ ت٘ظٞف اىتصٌَٞ  اىؼبشش 

 اىْضدىيالداءاى٘ظٞفٚ

ػَو افنبس تصََٞٞخ  ىالقَشخاىْق٘شخ 

 ) اىدبمبسد(

اىسبدٙ 

 ػشش 

اػطبء افنبس تصََٞٞخ ىَْتح 

ّضدٚ ٗازذ ثبختالف اٍبمِ 

 االصتخذاً ٍٗدبالتٖب 

ػَو افنبس تصََٞٞخ ٍتؼذدح 

القَشخاىدبمبسد تصير القَشخ 

 اىَفشٗشبد  

 

اىثبّٚ  

 ػشش 

ػَو تطجٞقبد ػَيٞخ ىنٞفٞخ  

ٗضغ ٍ٘اصفبد تشغٞو 

 ىتصٌَٞ ّضدٚ 

اىتذسٝت ػيٚ ٗضغ اىَ٘اصفخ اىقٞبصٞخ 

 ىَشازو اّتبج اىتصََٞبد اىْضدٞخ
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اىثبث 

 ػشش 

 ٍشاخؼخ ػبٍخ ػيٚ ٍب صجق 

ػشض فٞذٝ٘ ٍِ خاله 

ىَشازو تصْٞغ االقَشخ 

 ٗاىتصََٞبد اىْضدٞخ

ششذ ت٘ضٞر ىنو ٍبصجق ٍِ خاله 

ىؼشٗض اىفٞذٝ٘ اىَشتجطخ ثَشازو 

 االّتبج

اىشاثغ 

 ػشش 

 اٍتسبُ اػَبه صْخ  اٍتسبُ تسشٝشٛ ألػَبه اىضْخ 

 محاضرات نظرٌة  - أسالٌب التعلٌم والتعلم -6

 محاضرات تطبٌقٌة -

 والنسٌجلمصانع زٌارات مٌدانٌة  -

 بحوث وتقارٌر -

 . المناقشة والحوار -

 البٌان العملً

 التعلٌم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج

أسالٌب التعلٌم والتعلم  -7

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 استراتٌجٌات التدرٌس المباشر

 استراتٌجٌات التدرٌس االٌجابى الفعال

 الحقائب التعلٌمٌة

 استراتٌجٌات التدرٌس العالجى

 المحاكاة -

 التعلٌم التعاونً -

 

 التعلٌم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج

 

 تقوٌم الطـــالب :   -7

 األسالٌب المستخدمة - أ
 

 

 أعمال السنة  

 امتحان نهاٌة العام النظري  

   اختبار تطبٌقى

 

 التقٌم األول           األسبوع الرابع  التوقٌت - ب
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 111لف

 

 اسبوعً            الثانً التقٌم 

 عشر الرابعالتقٌم الثالث           األسبوع 

 درجة40أعمال السنة           - توزٌع الدرجات -جـ

 درجة60تطبٌقى                -

 درجة 30أمتحان تحرٌري      -

 درجة200المجموع             -

 قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع : -1

  0تك النسٌج   0حسابات الغزل 

 ---------------------- مذكرات - أ

 اعداد تصمٌم المنسوجات     اطار نظري عن  كتب ملزمة - ب

 ( 3027) أ . د /رشدى على احمد عٌد 

 3026.-منشأة المعارف –الخامات النسجٌة  -محمد أحمد سلطان  - كتب مقترحة -جـ

دورٌات علمٌة أو  -د

 نشرات ... الخ
 جامعة المنوفٌة –مجلة االقتصاد المنزلً 

 

 سشذٙ ػيٚ ازَذ ػٞذاصتبر اىَبدح  / أ.د/ 

 سشذٙ ػٞذسئٞش ٍديش اىقضٌ اىؼيَٚ :  أ.د/ 

 

 

  


