
 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي
 

 الممرر بٌانات -1

 (مستمرة)الثانٌة: .المستوي/ الفرلة الدوبى ألمشة تصمٌم: الممرر اسم 3112: الكودي الرمز

 والترٌكو والنسٌج الغزل: التخصص

 

 

                      عملً                  نظري     6:  الدراسٌة الوحدات عدد

          

 

 

 الممرر هدف -2

 : أن على لادرا   الممرر نهاٌة فى الطالب ٌكون أن

 النسجٌة بالتراكٌب وتنفٌذها هندسٌة زخرفٌه عناصر ذات تصمٌمات استحداث

  الدوبى أجهزة إمكانٌات حدود فى وتوظٌفها ، المتعددة

  :الممرر تدرٌس من المستهدف -3

 والمفاهٌم المعلومات -ا

 المنسوجات تصمٌم أسس مفاهٌم ٌسترجع(        1

  ألمشة تصمٌم فً وٌستخدمها التصمٌم وأدوات مفردات ٌحدد(        2

 .الدوبً           

  مرة االلمشة عٌنات وتنفٌذ إنتاج ألعادة الالزمة البٌانات على ٌستدل(        3

 أخرى           

 الذهنٌة المهارات -ب

  بوظٌفتها النسجٌة التصمٌمات إبتكار على لدرته بٌن ٌربط(        1

 المستهدفة وخواصها            

 .للمنسوجات التنفٌذٌة البٌانات ٌكتشف(        2

 التنفٌذ مشاكل على للتغلب حلول ٌمترح(        3

 التنفٌذٌة الرسومات من والمعلومات البٌانات  ٌستنتج(        4

6 - 

 

 جامعة بنها

 كلٌة الفنون التطبٌمٌة

 لسم الغزل والنسٌج والترٌكو



 .الدوبً ماكٌنات مع ٌتوائم بما التنفٌذٌة المواصفات ٌمترح(        5

 المهنٌة المهارات -ج

 . العالج وطرق أسبابها لتوضٌح التشغٌل عٌوب ٌشخص(        1

 .النسجٌة للمنتجات التنفٌذٌة الرسوم ٌؤدى(        2

  للماكٌنات التشغٌل بنظم إرتباطا لألنتاج التنفٌذٌة المواصفات ٌضع(        3

 .االداء ومتطلبات            

  – الكامات)  األنوال مختلف على لأللمشة المختلفة النماذج ٌنفذ(        4

 (. الدوبً            

 العامة المهارات -د

 اآلخرٌن مع التواصل لتحمٌك الجماعً العمل ٌمارس(        1

  وتنفٌذ تصمٌم فى( اآللً الحاسب) الحدٌثة التكنولوجٌا ٌستخدم(        2

 .العملٌة التطبٌمات           

 جٌدة بصورة األعمال ٌعرض(        3

  الممرر محتوي -4

 عممية دروس محاضرة الساعات عدد الموضـــــوع

 33 ـ 33 بمكوك العادية النقشة أقمشة تصميم  ـ1
 36 ـ 36 بمكوكين العادية النقشة أقمشة تصميم -2
 33 ـ 33 السادة المزدوجة أألقمشة تصميم  ـ3
 33 ـ 33 .الحقيقى الزائد السداء أقمشة تصميم ـ4
 33 ـ 33 (. الكميم)  االرضية مفروشات تصميم ـ5

 

 والتعلم التعلٌم أسالٌب -5

 عملٌة دروس(       1

 (بالمصانع تدرٌب) مٌدانٌة زٌارات(        2

 منالشات(        3

 ذوي للطلبة والتعلم التعلٌم أسالٌب -6

 الخاصة االحتٌاجات

  العملٌة بالنماذج تعلم

 ألران تعلم

 :الطالب تموٌم -7

 السكشن داخل االنشطة -1 المستخدمة األسالٌب -ا
 تحريري  -2



 .شفوى  العام نهاية" امتحان" مناقشات -3

 التولٌت -ب

 (.التصمٌمات متابعة ـ أسبوعٌا: 1 التمٌٌم

  والعشرون والثانً عشر والسادس والثامن الرابع األسبوع: 2 التمٌٌم

 والعشرون السابع األسبوع: 3 التمٌٌم

 الدرجات توزٌع -ج

 %66                   الثانً الدراسً الفصل نهاٌة الشفوي امتحان(        1

 %26                                                    العملً االمتحان(        2

 %26(                                             الفصل داخل أنشطة(        )3

 %166                                                             المجموع(        4

 :والمراجع الدراسٌة الكتب لائمة -8

 .العلمى المسم مجلس من المعتمدة الممرر مذكرات مذكرات -ا

 ملزمة كتب -ب

 ممترحة كتب -ج
Watson. “Textile design and color: Elementary weaves and 

figured fabrics”. Woodhead Publishing Limited .2007 

 موالع او نشرات او علمٌة دورٌات -د

 الخ.........انترنت

www.textilesource.com7/2009    

 www.textiledesign.com 6/2009 

 

 هبا عبدالعزٌز شلبى / دم..ا :.المسم رئٌس                              على سلٌمان حسن. د.أ :المادة أستاذ

 2616-2615:.التارٌخ                    عادل عبدالمنعم أبوخزٌم/ د.م :البرنامج منسك
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 بنها جامعة      

 التطبٌمٌة الفنون كلٌة  
 والترٌكو والنسٌج الغزل لسم

 الدراسً للممرر المستهدفة والمهارات المعارف مصفوفة

 للممرر الرئٌسٌة المحتوٌات
 أسبوع

 الدراسة

 عامـة مهارات ومهنٌة عملٌة مهارات ذهنٌة مهارات الرئٌسٌة المعارف

                

                 3-1 بمكون العادٌة النمشة ألمشة تصمٌم -1

                 7-4 بمكوكٌن العادٌة النمشة ألمشة تصمٌم -2

 15-8 السادة المزدوجة أأللمشة تصمٌم -3

 

                

 .الحمٌمى الزائد السداء ألمشة تصمٌم -4

 

16-21                 

                 26-22 (. الكلٌم)  االرضٌة مفروشات تصمٌم -5

 

 الدوبى ألمشة تصمٌم الممرر مسمً

 3112 الممرر كود



 بنها جامعة     
 التطبٌمٌة الفنون كلٌة 

 والترٌكو والنسٌج الغزل لسم
 التعلم لنواتج  والتعلم التعلٌم طرق مصفوفة                    

 والتعلم التعلٌم طرق

 عامـة مهارات ومهنٌة عملٌة مهارات ذهنٌة مهارات الرئٌسٌة المعارف

                

                 المحاضرة

                 عملٌة دروس

                 ومنالشة أسئلة

                 (ذاتً تعلم) بحث

 سلٌمان حسن/ د.ا: الـــــمــمـرر أســـــتــــاذ

 

 الدوبً المشة تصمٌم الممرر مسمً

 3112 الممرر كود



 بنها جامعة      
 التطبٌمٌة الفنون كلٌة  

                                           والترٌكو والنسٌج الغزل لسم
 الدراسً للممرر التعلم لنواتج التمٌٌم طرق مصفوفة                     

 التمٌٌم طرق

 عامـة مهارات ومهنٌة عملٌة مهارات ذهنٌة مهارات الرئٌسٌة المعارف

                

                 (إختبار) سنة أعمال

                 (بحث/sheet) سنة أعمال

                  عملً إمتحان

 الدراسً الفصل نهاٌة إمتحان

 (منالشة/  نظري) 

                

    عادل عبدالمنعم / د.م :البرنامج منسك                                                            سلٌمان حسن/ د.ا: الـــــمــمـرر أســـــتــــاذ

 .م2611 -2616 :الــــــــتارٌــــــخ                                                         هبا عبدالعزٌز شلبى/ دم..ا : المســـــم رئٌس

 

 الدوبً األلمشة تصمٌم الممرر مسمً

 3112 الممرر كود


