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( 12نموذج رقم )   

 توصيف المقرر

 

  بنها  : أكاديمية/  جامعة

  الفنون التطبيقية   : معهد/  كلية

  الئحة قديمة ((المالبس الجاهزة   : قسم

 دراسيتوصيف مقرر 

 بيانات المقرر  -1

  الثانية  الفرقة / المستوي: تطريز المالبساسم المقرر :   الرمز الكودي:

        (6)عملي  عدد الوحدات الدراسية :    هزةمالبس جا  :التخصص

 

2- 

اف هداأل

العامة 

 :للمقرر

 

 

 الخيوط التعرف علي كيفية تنفيذ األنواع المختلفة من غرز التطريز اليدوي(– 

 شرائط ( –رز خ

 واسلوب  التعرف علي كيفية إختيار التصميم المناسب وغرز التطريز المناسبة

 .التطريزالمناسب

 كيفية تنفيذ األنواع المختلفة من غرز التطريز االلى وكيفية رسم  التعرف علي

 الوحدات بالكمبيوتر

  اكتساب مهارات تصميم الوحدات والعناصر بما يتناسب مع فن وصناعة التطريز

 فى كل من التطريز اليدوى وااللى

 5 - التطريز اليدوي بمهارة  اساليب تنفيذ  األنواع المختلفة من اكتساب مهارات

 . جودة عاليةو

  عمل تصميمات مطرزة على مالبس سيدات أو أطفال باإلضافة إلى تصميمات

 مطرزة على مكمالت مالبس 

  بدقة دون شد النسيج اثناء التطريز.اليدوى التطريز اكتساب مهارات 

 المناسب للخامة النسجية مع ضرورة   اكتساب المهارة في اختيار خيط التطريز

 يب النهائي للمنتج.مراعاة الجودة في التشط

  اكتساب المهارة في اختيار شرائط الساتان المناسبة للتصميم وللخامة النسجية
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 مع ضرورة مراعاة الجودة في التشطيب النهائي للمنتج.

 واع وحجام الخرز المناسب للتصميم وللخامة ناكتساب المهارة في اختيار ا

 ي للمنتج .النسجية مع ضرورة مراعاة الجودة في التشطيب النهائ

  القدرة على تجميع وحدات تصلح لعمل تصميمات لتطريزها على المالبس

 المختلفه ومكمالتها

 من المقرر :  ةالمستهدفالنتائج التعليمية   -3

 -:أن ن يكون الطالب قادرا عليفي نهاية المقرر يجب أ

 

المعرفة  - أ

 :والفهم

 

 

 

 

 

 

   أو  ط أو باألشرطةالتطريز سواء بالخيوغرز يتعرف على أنواع

 الخرز 

 المختلفةوط التطريز خي يتعرف على أنواع 

 يتعرف على أنواع األشرطة المختلفة 

 األقمشة المناسبة للتطريز سواء بالخيوط أو  يتعرف على أنواع

 باألشرطة

 مة فى رسم واعداد التطريز يتعرف على أحد برامج المستخد

 االلى 

 االلى  يتعرف على كيفية تشغيل ماكينة التطريز 

  يحدد التصميم المناسب للتطريز االلى للمنتجات المختلفة سواء

 كانت ملبسية 

 والمواصفات الواجب   )حريمي أو أطفال( أو مكمالت مالبس

 مراعتها

  لمنتجات المختلفة ل المناسب للتطريز اليدوىالتصميم يحدد

 سواء كانت ملبسية 

 حريمي أو أطفال( أو مكمالت مالبس(   
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 مهارات الذهنية :  ال -ب

 

 

 

 

 

 

 

 
  حسب التصميم المطلوب  غرز التطريز المختلفةيفاضل بين

 تنفيذه

  والشرائط والخرز المستخدمة خيوط التطريزيحلل العالقة بين 

 .األقمشة المستخدمةو

  يستعد الستخدام احد برامج الحاسب المستخدمة فى رسم واعداد

 التطريز

  االلى 

  للمنتج المطلوب تبعا التصميم المطرزيطوع  

المهنية  المهارات - جـ

  والعملية:

 

 

 

 

 يعد تصميمات لتطريزها على المالبس المختلفه ومكمالتها  

 ينفذ األنواع المختلفة من غرز التطريز اليدوية بمهارة وجودة عالية 

 ينفذ األنواع المختلفة من غرز التطريز االلى  بمهارة وجودة عالية 

 ن شد النسيج اثناء التطريزينفذ التطريز بدقة دو 

العامة  المهارات –د 

  والقابلة للنقل:

 

 

 

 

 

 

 في تصميم واعداد تصميمات تصلح للتطريز  ب ويستخدم الحاس 

 في تجميع تصميمات تصلح للتطريزب ويستخدم الحاس  

  إختيار الغرز المناسبة لتطريز التصميم المطلوبيناقش 

  خيوط التطريز المناسبة لألقمشة المختلفةإختيار يناقش 
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محتوي  -4

 المقرر

 

  )التعرف على أنواع الخامات)أقمشة, خيوط, أشرطة, خرز, فصوص

 واألدوات)إبر, مقصات, طارات( المستخدمة في التطريز 

 غرزه الحشو البسيط  -اكتساب مهارة تنفيذ غرزه الفرع البسيط والمركب

 غرزة البوانستان -والبارز

 بلونين(  -متداخلة -منفصلة -كتساب مهارة تنفيذ غرزه السلسلة) متصلةا

 غرزة الحصيرة –غرزه المارجريت  –

 غرزه -البطانية(  –ة تنفيذ غرز تحديد األطراف ) الفستون اكتساب مهار

غرزة  -غرزة العقدة بنوعيها -غرزة البروكاتلو –غرزه المخرمات  -الكابل

 .ضلع السمكة بنوعيها

 غرزه  -غرزه الضفيرة  -غرزه الركوكو -ة تنفيذ غرزه البذورهاراكتساب م

 .غرزه رجل الغراب -العنكبوت بنوعيها

 ة تنفيذ الغرز المختلفة المستخدمة فى التطريز بالشرائط اكتساب مهار

 باالضافة الى التدريب على الغرز السابقة باستخدام الخيوط والشرائط .

 المستخدمة فى االلى التدريب تشغيل  ة تنفيذ الغرز المختلفةاكتساب مهار

 الماكينة .

 (والغرز منتج ملبسي او منتج ملبسى وم2 اختيارالمشروعين )كمل مالبس

 المناسبة .

 . تنفيذ المشروعين 

 . تقييم أولي لعينات التطريز وللمشروعين 

 

أساليب  -5

التعليم والتعلم 

: 

 

 

 

 

 

  المحاضرة . 

  التعلم التعاون 

  (ورش العملرائط الذهنية إستراتيجية الخ،------) 

  المناقشة.وإستراتيجية العصف الذهني 

 .إستراتيجية قوائم التركيز 
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  التعلم الذاتى 

 والتعليم عن بعد ،التعليم اإللكتروني 

 مشاهدة القائم بالتدريس وهو يؤدي المهارة بشكل عملي.   

   

 

أساليب  -6
التعليم والتعلم 

للطالب ذوى 
القدرات 

 المحدودة 

 

 الب :ــالط تقويم أساليب-7

األساليب  -أ
 :المستخدمة 

  العينات المطرزة    لتقييم         تقييم أسبوعي -

  ينوالمشروع العينات   لتقييم            تقييم أولي -
  نهائيا   ينوالمشروع العيناتلتقييم             تقييم نهائي -

 (12الى 2كل أسبوع )األسابيع من                                    (1)التقييم : التوقيت -ب

 14,13األسبوع                                           (2م)التقيي

 (                                       نهاية الفصل الدراسى3التقييم)

 

توزيع  -جـ 
 : الدرجات

 درجة 20                                   العينات المطرزة

 %40      درجة 40               مطرز يدوىامشروع منتج ملبسي 

 درجة 20     او منتج ملبسى مطرز اليا مشروع مكمل
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 %60درجة       120               والمشروعين العيناتتقييم نهائي 
    

 

 %100 درجة    200                               المجموع          

  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
  مذكرات  -أ

 كتب ملزمة  -ب

 
 

 

 كتب مقترحة   -جـ

 
 

  دار الكتاب اللبنانى "فن التطريز )البرودرى (سيدتى "موسوعة ،–

 .2009دارالكتاب المصرى  ،الطبعة االولى ، 

  

دوريات علمية  -د
مواقع أو  أو نشرات
 انترنت:

  
 https://www.youtube.com/user/MaryCorbet/videos 
https://www.youtube.com/channel/UCxBSZ0l3dHbJxkF585_UdZA 
  

 

 

 

 سيد نصرمنى محمد / د  أستاذ المادة : 

 ياسر سهيل /: أ.درئيس القسم 

https://www.youtube.com/user/MaryCorbet/videos
https://www.youtube.com/user/MaryCorbet/videos
https://www.youtube.com/channel/UCxBSZ0l3dHbJxkF585_UdZA

