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    كلية الفنون التطبيقية        
 قسم الغزل والنسيج والتريكو   

                                                                            
 

  والتريكوبرنامج الغزل والنسيج توصيف 

 
 ية :ــــات أساسـمعلوم -أ    

 الؽزل والنسٌج والترٌكو  ج :ــــــإسم البرنام -1

                                      أحادى:   جــــطبيعة البرنام -2

 زل والنسٌج والترٌكوقسم الؽ القسم المسؤل عن البرنامج:ـ   

  7991تاريخ إقرار البرنامج :   ـ   

 أ.د تامر فاروق خلٌفةمنسق البرنامج :  ـ   

 ات متخصصة :ـمعلوم -ب

 ج :ـلبرناماداف ـــهأ -1

 :األهداف االستراتيجية 

 .توفير مناخ تعميمي وتربوي مناسب -

 .في حل المشكالت غرس الفكر العممي والتطبيقي -

 .وزيادة قدرتيا التنافسية سوجاتاالرتقاء بصناعة المن -

 .النسجية التقميدية والنيوض بالصناعات المحافظة عمي التراث -

 .الذاتية لمبرنامج تنمية الموارد -

  ة:العـامـاألهداف 
سوق ادرين عمى سد احتياجات المجتمع و لى تخريج نوعية متميزة من مصممى وميندسي المنسوجات بمختمف انواعيا قإييدف البرنامج 

  المجتمع وذلك من خالل تنمية قدراتيم في:النفع عمى الفرد و االبتكارية بما يعود ببجانب تنمية مياراتيم الفردية و  مل فى مجال المنسوجاتالع

الل تنمية قدراتيم عمى استغالل وتوظيف مفردات وعناصر التصميم اشكاليا وذلك من خصميم المنسوجات بمختمف انواعيا و ت 1/1 -
 اسس التصميم.و 

 اشكاليا.نتاج والتصنيع بمختمف انظمتيا و كذلك نظم االو طرق التعامل معيا التكنولوجيات الحديثة بالتخصص و  فيماستيعاب و  1/2 -

 .مواصفتياثيرىا عمى خواص المنتج النيائى وكذلك التركيب البنائى لالقمشة و تافيم لطبيعة المادة الخام وخواصيا و  1/3 -
 المؤثرة عمييا.ق لممنسوجات والعوامل المرتبطة بيا و فيم اساسيات االدارة والتسوي 1/4 -

 

 
 



 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج : -2

 ة والفهم :ــ. المعرف 2/1  

 ٌوضح مفاهٌم ومفردات التصمٌم وأسس التصمٌم والبرامج المتخصصة -7

 ٌصٌػ عناصر التصمٌم بما ٌتوافق مع أسالٌب تصمٌم المنتجات النسجٌة المختلفة. -2

 ٌمٌز بٌن الطرز والمدارس الفنٌة المختلفة فً تصمٌم المنتجات النسجٌة وفقا إلحتٌاجات السوق. -3

 ٌحدد التصور الهندسً للتراكٌب البنائٌة للمنتجات النسجٌة. -4

 ٌوضح مفردات ومصطلحات صناعة النسٌج باللؽة العربٌة واألجنبٌة. -5

 نتجات النسجٌة.ٌوضح التقنٌات المختلفة لتنفٌذ التراكٌب البنائٌة للم -6

 ٌشرح مراحل وطرق اإلنتاج لمختلؾ المنتجات النسجٌة طبقا لخواص المنتج النهائً. -1

 ٌوضح نظم التشؽٌل والصٌانة للماكٌنات واألجهزة. -8

 ٌفسر النظرٌات المرتبطة بهندسة المنسوجات. -9

 ٌوضح قواعد إدارة عملٌات التصمٌم وإقتصادٌاته واإلنتاج وتسوٌق المنتجات. -71

 ات التنظٌم والتخطٌط داخل المنشآت الصناعٌة.ٌحدد عملٌ -77

 ٌوضح مفردات وعناصر البٌئة وطرق الحفاظ علٌها. -72

 ٌشرح تؤثٌر العملٌات الصناعٌة على البٌئة وطرق المعالجة. -73

 ٌوضح أنواع وخواص الخامات النسجٌة طبقا للتركٌب الكٌمٌائً لأللٌاؾ. -74

 ٌشرح نظرٌات الصباؼة والتجهٌز للمنتجات النسجٌة. -75

 شرح مفاهٌم ونظم الجودة وأسالٌب الرقابة اإلحصائٌة للعملٌات الصناعٌة.ٌ -76

 ٌستنتج البٌانات من الرسوم التنفٌذٌة إلعادة تنفٌذ عٌنات األقمشة. -71

 ٌحدد أهم عٌوب المنتجات النسجٌة. -78

 ٌشرح طرق حسابات المنتجات النسجٌة. -79

 ٌوضح السمات الفنٌة الممٌزة لألسالٌب الفنٌة التارٌخٌة -21

 العلوم والثقافات المختلفة لٌثقل القٌم المعرفٌة لدٌه ٌوضح  -27

 .والطبٌعٌة والفنٌة الهندسٌة العناصر ٌصٌػ -22

 ة :ـــــ. القدرات الذهني2/2

 المواصفات الفنٌة التنفٌذٌة للمنتجات النسجٌة.ٌحدد  -7

 ٌعالج مشاكل التصمٌم والتنفٌذ. -2

 فٌة.ٌصٌػ تصمٌمات قابلة للتطبٌق تحمل الصفات الجمالٌة والوظٌ -3

 ٌقٌم العالقة بٌن التراكٌب البنائٌة لألقمشة وأسالٌب التنفٌذ المختلفة. -4

 ٌقترح أفضل التراكٌب النسجٌة لتنفٌذ التصمٌم وتحقٌق متطلبات اآلداء الوظٌفً. -5

 ٌحلل المشاكل اإلنتاجٌة الهندسٌة وأنسب طرق العالج. -6

 ها.ٌقٌم نظم اإلنتاج إرتباطا بخواص المنتجات النسجٌة وإقتصادٌات -1

 ٌقٌم العالقة بٌن تكالٌؾ اإلنتاج وجودة المنتج ومدى تحقق اإلشتراطات البٌئٌة. -8

 ٌحدد البٌانات التنفٌذٌة للمنتجات النسجٌة وخطة التجهٌز لها من عملٌات التحلٌل وحسابات اإلنتاج والتشؽٌل. -9

 خواص الشعٌرات والخٌوط وتؤثٌرها على المنتج النسجً النهائً. ٌحدد -71

 منتجات النسجٌة إرتباطا بالمواصفات واإلشتراطات المحلٌة والدولٌة.ٌقٌم جودة ال -77

 ٌقٌم نتائج اإلختبارات للمنتجات النسجٌة فً مراحل اإلنتاج المختلفة. -72

 .األعمال الفنٌة والتصمٌمات طبقا للقواعد العلمٌة ٌحلل -73

 ٌحلل أسالٌب إحداث الزخارؾ فً المنسوجات األثرٌة. -74



 

 الصناعً وطرق معالجتها. والتلوثٌحلل أسباب التلوث  -75

 .ٌقارن بٌن األسالٌب الفنٌة فً العصور التارٌخٌة المختلفة -76

 .الهندسٌة( طبقا للقواعد العلمٌة -الرٌاضٌة –الكٌمٌائٌة  –ٌحلل المشكالت )الفٌزٌقٌة  -71

 .الهندسٌة والطبٌعٌة فً التكوٌناتٌمٌز بٌن نسب الؽناصر  -78

 اتها.ٌربط بٌن أساسٌات العلوم اإلنسانٌة وتطبٌق -79

 ٌصٌػ موضوعات مرتبطة بالفن والتصمٌم باللؽة األجنبٌة. -21

 ارات :ــــ.المه2/3
 مهارات مهنية وعلمية : -2/3/1

 

 ٌضع إسكتشات سرٌعة لٌوضح األفكار التصمٌمٌة والفنٌة. -7

 ٌضع المواصفات التنفٌذٌة لإلنتاج إرتباطا بنظم التشؽٌل ومتطلبات اآلداء. -2

 وب المحاكاة إعتمادا على الحاسب اآللً.ٌطبق التصمٌمات بإستخدام اسل -3

 ٌوظؾ العناصر الزخرفٌة بمختلؾ طرزها فً عمل تصمٌمات نسجٌة. -4

 ٌوظؾ التراكٌب النسجٌة لألقمشة إلستحداث تصمٌمات. -5

 ٌطبق عملٌات الصٌانة والضبط والتشؽٌل لماكٌنات اإلنتاج. -6

 عة المنسوجات.ٌطبق قواعد التنظٌم الداحلً للمنشآت الصناعٌة والتسوٌق فً صنا -1

 .المنسوجات صناعة فً البٌئٌة اإلدارة ونظم البٌئً التلوث اسباب ٌمٌزبٌن  -8

 ٌمٌز بٌن األنواع المختلفة للشعٌرات النسجٌة والخٌوط واألقمشة. -9

 ٌكتشؾ عٌوب التشؽٌل للمنتجات النسجٌة. -71

  .المتعاقبة خٌةالتارٌ العصور فً وكذلك لألقمشة والملونات للصبؽات المختلفة األنواع بٌن ٌمٌز -77

 ٌطبق طرق الرقابة اإلحصائٌة للعملٌات الصناعٌة وأدوات تحسٌن الجودة. -72

 م آداء المنتجات النسجٌة.ٌٌستخدم أجهزة اإلختبارات لتقٌ -73

 ٌحلل المنتجات النسجٌة لعناصرها األولٌة . -74

 .ت العملٌةالهندسٌة( لحل المشكال –الرٌاضٌة  –الكٌمٌائٌة  –ٌطبق القواعد والقوانٌن )الفٌزٌقة  -75

 .تكوٌنات لعمل والهندسٌة الطبٌعٌة العناصر ٌوظؾ -76

 .المشكالت حل فً المشكالت حل فً االنسانٌة العلوم قواعد ٌطبق -71

 مهارات عامة : – 2/3/2
 ٌمارس العمل الجماعً لتحقٌق التواصل مع اآلخرٌن. -7

 ٌعد التقارٌر واألبحاث المتخصصة. -2

 .ٌوضح رإٌته بقدرته على المناقشة والحوار -3

 ٌستخدم التكنولوجٌا الحدٌثة والحاسب اآللً وتكنولوجٌا العلومات. -4

 ٌستخدم االسلوب العلمً المنطقً لحل المشكالت. -5

 ٌحدد طرق تحلٌل البٌانات إلستنتاج النتائج وإٌجاد الحلول. -6

 ٌعرض األعمال الفنٌة بصورة جٌدة. -1

 ٌتمٌز بدقة المالحظة وسرعة إتخاذ القرار وإدارة الوقت. -8

 التعلٌمات واإلشتراطات.ٌلتزم ب -9

 .ٌتمٌز بالقدرة على القٌادة وإتخاذ القرارات -71

 

 

 



 

 

 المعايير األكاديمية للبرنامج : -3

يتبنى البرنامج المعايير األكاديمية لمييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد ) قطاع الفنون التطبيقية( وذلك 
 .18/7/2010( بتاريخ  381بموافقة مجمس كمية جمسة رقم ) 

 معايير قطاع الفنون التطبيقية: 3-1
 المعرفة والفهم: -أ

 مفاهٌم و مصطلحات اسس التصمٌم والتصمٌم واإلنتاج.  (7-أ

  ردات البٌئة وأهمٌة الحفاظ علٌها(  مفاهٌم و مف2-أ

 .(  نظرٌات التصنٌع واإلنتاج والمواصفات المرتبطة بالمنتج ونظم الجودة3-أ

 وأثره فً المجتمع. لعمق التارٌخً(  ا4-أ

 (  مبادئ علوم ادارة عملٌات التصمٌم واقتصادٌاته.5-أ

 ت اللون و سٌكولوجٌته وتطبٌقاته.(  نظرٌا6-أ

 (  األسلوب والمنهج العلمً فً التفكٌر والتخطٌط وحل المشاكل.1-أ

 (  القوانٌن والتشرٌعات المرتبطة بطبٌعة العمل.8-أ

 ت اإلنتاج.(  القواعد التكنولوجٌة لعملٌا9-أ

 ( طبٌعة وخواص المواد ومواصفاتها.71-أ

 ( مبادئ علوم االنتاج والتسوٌق.77-أ

 ( استٌعاب العلوم والثقافات المختلفة والتفاعل معها والربط بٌنها.72-أ

 ( التعرؾ على النظرٌات السٌكولوجٌة وعلم النفس وأثرهم على الممارسات التصمٌمٌة والمتلقً.73-أ

:هنيةالمهارات الذ -ب  
 لتحدٌد الخٌارات التً تتفق مع المتطلبات. ةتحلٌل وتقٌٌم المشاكل التصمٌمٌ  (7-ب

 ٌن البدائل للوصول الفضل الحلول.(  االختٌار ما ب2-ب

 (  ابتكار تصمٌمات قابلة للتطبٌق تحمل الصفات الجمالٌة والوظٌفٌة.3-ب

 .(  تحدٌد المشاكل البٌئٌة ودور المصمم فً خدمة المجتمع4-ب

 (  التفكٌر العلمً المتسلسل فً عرض المشاكل وتحلٌلها وحلها.5-ب

 (  تحدٌد العالقة بٌن الوظائؾ والخصائص المطلوبة والتكالٌؾ وعالقتهم بالتصمٌم.6-ب

 اجات المستهلك.(  ربط نظم اإلنتاج و النظرٌات بالعلوم التكنولوجٌة و التطبٌقٌة المختلفة ارتباطا بالخواص المطلوبة بالمنتجات واحت1ٌ-ب

 ٌل المواصفات الفنٌة والتنفٌذٌة.( تحل8-ب

 ( مناقشة ونقد األعمال الفنٌة والتصمٌمٌة.9-ب
:المهارات المهنية والعملية -ج  

 .مناسبة فً مجال التصمٌم واالنتاج(  تطبٌق التكنولوجٌا ال7-ج

 .التعرؾ على خصائص ومقومات البٌئة(  توظٌؾ الدراسات النظرٌة فً 2-ج

 (  استخدام المواصفات القٌاسٌة للمنتج.3-ج

 عات.(  تنفٌذ المشرو4-ج

 (  وضع إسكتشات ٌدوٌة سرٌعة لتوضٌح الفكرة.5-ج

 (  عمل حسابات التكالٌؾ المبدئٌة للعملٌة التصمٌمٌة والتنفٌذٌة.6-ج

 .(  التعامل مع الكمبٌوتر والبرامج المتخصصة واألجهزة والماكٌنات1-ج

 االتجاهات االقتصادٌة والثقافٌة واالجتماعٌة فً المجتمع.(  ربط التصمٌم ب8-ج

 (  استقصاء المعلومات و تحلٌلها وتحدٌد المتطلبات لمراحل التشؽٌل المختلفة .9-ج



 

 (  المشاركة فى وضع خطط العمل و برامج التشؽٌل.71-ج

 ل والمنتجات إلى عناصرها األولٌة.(  تحلٌل األشكا77-ج
 ذج كمحاكاة للتصمٌم والمنتجات.(  تقنٌة عمل النما72-ج

 (  تطبٌق أسالٌب الفحص ونظم الجودة.73-ج

 (  إخراج التصمٌم المطلوب طبقا للوظائؾ واألداء المتوقع.74-ج

 .( وضع المواصفات التنفٌذٌة75-ج
:المهارات العامة -د  

 .التعلم الدائم المستمر وتطوٌر معارفه ومهاراته  (7-د

 ع المهام واتخاذ القرار.(  العمل فً فرٌق وتوز3ٌ-د

 (  تحلٌل البٌانات وإعداد البحوث المختلفة.4-د

 (  العرض الفعال والتواصل.5-د

 (  االلتزام بتعلٌمات التشؽٌل واشتراطات االمان والسالمة.6-د

 (  اعداد التقارٌر الالزمة للمراحل المختلفة.1-د

 قها(.(  إجادة ادارة الوقت )اعداد الجداول الزمنٌة وتطب8ٌ-د

 (  اجادة احدي اللؽات االجنبٌة الرئٌسٌة.9-د

 ( استخدام تكنولوجٌا المعلومات.71-د

 ( استخدام التؽذٌة المرتجعة لتحسٌن االداء.77-د

 

 معايير برنامج الغزل والنسيج والتريكو: 3-2

 أ- المعرفة والفهم :
 أن ٌكتسب خرٌج برنامج الؽزل والنسٌج والترٌكو المعارؾ اآلتٌة: إضافة إلى المعارؾ التً ٌتمتع بها خرٌج قطاع الفنون التطبٌقٌة ٌجب

 تارٌخ المنسوجات والمنتجات النسجٌة وأسالٌب إنتاجها. -7-أ

 العلوم والنظرٌات المرتبطة بهندسة المنسوجات. -2-أ

 لمختلفة والمعالجات الكٌمٌائٌة.خواص وطبٌعة الخامات النسجٌة ا -3-أ

 .إلنتاج واختبار وتقٌٌم مختلؾ المنتجات النسجٌة األسالٌب التكنولوجٌة -4-أ

 االثر البٌئى لصناعة المنسوجات وطرق المعالجة. -5-أ

 المهارات الذهنية : -ب
 إضافة إلى المهارات الذهنٌة التً ٌتمتع بها خرٌج قطاع الفنون التطبٌقٌة ٌجب أن ٌكتسب خرٌج برنامج الؽزل والنسٌج القدرة على:

 ٌب البنائٌة المناسبة لطبٌعة االستخدام والمواصفة.اختٌار التراك -7ب

 تقٌٌم خواص الشعٌرات والخٌوط واألقمشة وارتباطها بالوظٌفة. -2ب

 إٌجاد التوازن ما بٌن تكالٌؾ اإلنتاج وجودته فً ظل مراعاة االشتراطات البٌئٌة. -3ب

 وظٌفى للمنتجات النسجٌة بالخواص.ربط االداء ال -4ب

 الهندسٌة المناسبة فى حل مشاكل اإلنتاج. تتوظٌؾ التقنٌا -5ب

 المهارات المهنية والعممية : -ج
 لى:إضافة إلى المهارات المهنٌة والعملٌة التً ٌتمتع بها خرٌج قطاع الفنون التطبٌقٌة ٌجب أن ٌكتسب خرٌج برنامج الؽزل والنسٌج القدرة ع

 النسجٌة. تخطٌط وتصمٌم عملٌات اإلنتاج الالزمة لمختلؾ المنتجات -7ج



 

 نتاج ومواصفة التشؽٌل.تحلٌل المنتج النسجى وعمل حسابات اال -2ج

 إعداد الرسوم التنفٌذٌة والمواصفات والحسابات االنتاجٌة لمختلؾ المنتجات النسجٌة. -3ج

 ضبط وصٌانة مبدئٌة وتشؽٌل ماكٌنات انتاج المنسوجات. -4ج

 ول .تحدٌد العٌوب النسجٌة و تصنٌفها و اقتراح الحل -5ج

 العالمات المرجعية : -4

    4/1 Unv. Of North Carolina- Textile engineering dept.-USA 

 2/4      Unv. Of  Manchester - Textile dept.-UK 
    4/3 Unv. Heriot-Watt- faculty of textiles- Edinburgh –Scotland 



 

 

 

 هيكل ومكونات البرنامج : -5
 سنوات 4 برنامج :دة الــــم -أ      
  فصول دراسية 8 هيكل البرنامج : -ب     

 % 56                    761عدد                                  وم األساسٌة :  مقررات العل *

 % 77                     32 عدد                    جتماعٌة واإلنسانٌة :  مقررات العلوم اإل *

 % 7665                  48عدد                                لتخصص :    م ا* مقررات علو

 % 7665                  48عدد                    :كالحاسب اآللىلوم أخرى مقررات من ع *

 التدرٌب المٌدانى  *

 

 نسب العلوم:

ٌٌر األكادٌمٌة للهٌئة القومٌة لضمان مرفق تقرٌر نسب العلوم لمقارنة نسب علوم البرنامج مع نسب علوم المعا

 .جودة التعلٌم واالعتماد ) قطاع الفنون التطبٌقٌة(

 

 

 



 

 

 ج :ـــــمقررات البرنام -د

 )فصل دراسي أول( الــــــــفرقـــة األولــــــــى

الفصل 

 الدراسى

الفرقة 

 والمستوى

عدد  الساعات األسبوعية عدد

 الوحدات
 كود المقرر إسم المقرر

 محاضرة درس مجموع

 7717 أساسيات تصميم النسيج  7 3 4 األولى األول

 7712 تصميم األقمشة البسيطة  - 6 6 األولى األول

 7716 تراكيب المنسوجات  2 2 4 األولى األول

 7771 خامات النسيج  2 2 4 األولى األول

 7776 تاريخ المنسوجات  2 2 4 األولى األول

 7778 تنظيم صناعي  2 - 2 األولى األول

 7517 كيمياء  7 2 3 األولى األول

 7512 طبيعة  7 2 3 األولى األول

 7316 طبيعة صامتة  - 4 4 األولى األول

 7612 لغات  2 - 2 األولى األول

 )فصل دراسي ثاني(الــــــــفرقـــة األولــــــــى 

 7711 تحليل المنسوجات  2 7 3 األولى الثانً

 7718 هندسة إنتاج )تحضيرات(  2 2 4 األولى الثانً

 7777 رياضيات النسيج  2 2 4 األولى الثانً

 7719 كيمياء ألياف )طبيعية(  2 7 3 األولى الثانً

 7273 حاسب آلي  7 3 4 األولى الثانً

 7513 رياضيات  2 - 2 األولى الثانً

 7415 منظور هندسي  7 3 4 األولى الثانً

 7613 تاريخ فنون  2 - 2 ىاألول الثانً

        

       

 

 

 



 

 

        

 الــــــــفرقـــة الثانية )فصل دراسي أول(

الفصل 

 الدراسى

الفرقة 

 والمستوى

عدد  عدد الساعات األسبوعية

 الوحدات
 كود المقرر إسم المقرر

 محاضرة درس مجموع

 2713 تصميم أقمشة الدوبي  - 6 6 الثانٌة األول

 2773 تكنولوجيا إنتاج السجاد  7 3 4 الثانٌة ألولا

 2774 تكنولوجيا إنتاج تريكو  7 3 4 الثانٌة األول

 2721 صباغة وتجهيز  2 4 6 الثانٌة األول

 2772 غزل  2 2 4 الثانٌة األول

 2517 كيمياء   7 2 3 الثانٌة األول

 2512 طبيعة  7 2 3 الثانٌة األول

 2613 تاريخ فنون  2 - 2 الثانٌة األول

 2413 حاسب الى  7 3 4 الثانٌة األول

 الــــــــفرقـــة الثانية )فصل دراسي ثاني(

 2515 دراسات جدوى  2 - 2 الثانٌة الثانً

 2716 تراكيب المنسوجات  2 2 4 الثانٌة الثانً

 2711 تحليل المنسوجات  2 2 4 الثانٌة الثانً

 2719 إنتاج  آالتهندسة   7 3 4 الثانٌة الثانً

 2775 فحص ومراقبة جودة  2 2 4 الثانٌة الثانً

 2727 تسويق المنسوجات  2 - 2 الثانٌة الثانً

 2411 تخطيط وإدارة إنتاج  2 - 2 الثانٌة الثانً

 2513 رياضيات  2 - 2 الثانٌة الثانً

 2316 طبيعة صامتة  - 4 4 الثانٌة الثانً

 2611 لغات  2 - 2 الثانٌة الثانً

        

       

 

 

 



 

        

 الــــــــفرقـــة الثالثة )فصل دراسي أول(

الفصل 

 الدراسى

الفرقة 

 والمستوى

عدد  عدد الساعات األسبوعية

 الوحدات
 كود المقرر إسم المقرر

 محاضرة درس مجموع

 3714 تصميم أقمشة الجاكارد  - 8 8 الثالثة األول

 3716 تراكيب المنسوجات  2 2 4 الثالثة األول

 3719 هندسة إنتاج  آالت  7 3 4 الثالثة األول

 3711 تحليل المنسوجات  2 2 4 الثالثة األول

 3722 طبيعة منسوجات  7 3 4 الثالثة األول

 3114 دراسات وعلوم بيئية  2 4 6 الثالثة األول

 2416 هندسة كهربية  2 - 2 الثالثة األول

 3614 نقد وتذوق فني  2 - 2 الثالثة األول

 2315 علم جمال  2 - 2 الثالثة األول

 الــــــــفرقـــة الثالثة )فصل دراسي ثاني(

 3721 صباغة وتجهيز  2 2 4 الثالثة الثانً

 3772 غزل  2 - 2 الثالثة الثانً

 3774 تكنولوجيا إنتاج تريكو  7 3 4 الثالثة الثانً

 3775 راقبة جودةفحص وم  2 2 4 الثالثة الثانً

  2 - 2 الثالثة الثانً
اقتصاديات تصميم 

 المنسوجات
3771 

 3413 حاسب آلي تخصصى  7 3 4 الثالثة الثانً

 3612 لغات  2 - 2 الثالثة الثانً

 3311 طبيعة  حية  - 4 4 الثالثة الثانً

 3613 تاريخ فنون  2 - 2 الثالثة الثانً

        

 

 

 

 

      

        



 

        

 الــــــــفرقـــة الرابعة )فصل دراسي أول(

الفصل 

 الدراسى

الفرقة 

 والمستوى

عدد  عدد الساعات األسبوعية

 الوحدات
 كود المقرر إسم المقرر

 محاضرة درس مجموع

 4715 تصميم االقمشة المركبة  - 71 71 الرابعة األول

 4711 تحليل المنسوجات  2 2 4 الرابعة األول

 4719 هندسة انتاج االت  2 2 4 الرابعة ولاأل

 4774 تكنولوجيا انتاج تريكو  2 4 6 الرابعة األول

 4413 حاسب آلي  7 3 4 الرابعة األول

 4614 نقد و تذوق فنى  2 - 2 الرابعة األول

 4311 طبيعة حية  - 4 4 الرابعة األول

 4115 مدخل الى علم النفس  2 - 2 الرابعة األول

 ــــــفرقـــة الرابعة )فصل دراسي ثاني(الــ

 4716 تراكيب المنسوجات  2 2 4 الرابعة الثانً

 4772 غزل  2 - 2 الرابعة الثانً

 4722 طبيعة المنسوجات  2 2 4 الرابعة الثانً

 4723 ادارة انتاج النسيج  2 2 4 الرابعة الثانً

 4778 مشروع البكالوريوس  - 71 71 الرابعة الثانً

 4111 دراسات و علوم بيئية  2 2 4 الرابعة الثانً

 4612 لغات  2 - 2 الرابعة الثانً

 4615 علم الجمال  2 - 2 الرابعة الثانً

 4613 تاريخ فنون  2 - 2 الرابعة الثانً

  حقوق انسان  2 - 2 الرابعة الثانً

 

 

 

 

 



 

 

 محتويات المقررات : -5

 

 أوال: الفرقة اإلعدادية:
 

3331 

 

 لمنظور الحرا

 

تدرٌب بصرى للعالقات الحجمٌة الهندسٌة ــ عالقة المسطحات المإلفة لألحجام بمصادر اإلضاءة ــ الظل ــ إحداثٌات األشكال  

الحجمٌة على األرضٌة وفى المستوى الرأسى ــ مفهوم الخطوط المساعدة وتناسبات المحاور الرأسٌة واألفقٌة ــ عالقات 

 .توى النظر ــ أسالٌب ترجمة الظل والضوء بإستخدام درجات األبٌض واألسوداألشكال الحجمٌة بمس
  سس التصميمأ 3332

دور أسس التصمٌم فى المتطلبات العامة لعملٌة التصمٌم ــ أسس التصمٌم والعملٌة اإلبتكارٌة ــ التحلٌل الشكلى البصرى  

ندسٌة ــ أسالٌب إستخدام عناصر العمل الفنى فى التصمٌم ــ ثنائى للعناصر الطبٌعٌة ــ التحلٌل الشكلى التصمٌمى لألشكال اله

األبعاد ــ ثالثى األبعاد ــ المفاهٌم التصمٌمٌة ــ التوازن ــ الشد الفراؼى ــ الشكل ــ األرضٌة ــ اإلٌقاع ــ الملمس والضوء ــ 

م التكرارى ــ الحركة فى ظر ــ عامل اإلؼالق ــ النظااللون ــ التراكب ــ التقاطع ــ الشفافٌة ــ اإلحساس المنظورى وخداع الن

 .الخ م...التصمٌ
  رسم من المتاحف 3333

الخ( ــ نماذج محددة فى المتاحؾ 111تدرٌب بصرى لأٍلسالٌب الفنٌة التصمٌمٌة فى الطرز المختلفة )فرعونى/قبطى/ إسالمى  

واللون مطابقة لألثر المتحفى )جزئى أو بمقٌاس رسم مصؽر( ــ القومٌة تعكس مجاالت الفنون التطبٌقٌة ــ دراسات بالرسم 

تعرٌؾ بالسمات العامة لأٍلسالٌب الفنٌة التارٌخٌة فى مجاالت الفن التطبٌقى فى اآلثار المتحفٌة )المعروضات( ــ دراسات تتبع 

 .المفردات الشكلٌة للكراز وعمل المقارنات الخاصة ــ استخدام الرسم والتلوٌن
  خطوطال 3334

قواعد كتابة الخط العربى بؤنواعه ــ النسخ ــ الرقعة ــ الثلث ــ الفارسى ــ الدٌوانى ــ أسالٌب كتابة الخط الكوفى ــ قواعد رسم  

 .وكتابة الحروؾ الالتٌنٌة ــ الزخارؾ الفنٌة للكتابات

  العناصر الطبيعية 3335

ات بؤنواعها المختلفة ــ عالقاتهم الشكلٌة طبقاً للخصائص والصفات الشكلٌة تدرٌب بصرى للتحلٌل الشكلى لسٌقان وأوراق النبات 

للنباتات ــ دراسات للزهور بؤنواعها المختلفة ــ دراسات للثمار ــ دراسات لألؼصان الجافة واألشجار ــ تبٌان تؤثٌر الضوء 

العناصر الطبٌعٌة ــ طرق ترجمة الوان النباتات الطبٌعى أو الصناعى الساقط على األشكال النباتٌة الطبٌعٌة ــ طرق تظلٌل 

 .والثمار بإستخدام األقالم الرصاص ــ التحبٌر ــ األلوان المائٌة
  الرسم الهندسى 3431

مبادئ عامة ــ األدوات الهندسٌة ــ أنواع الخطوط المستخدمة فى الرسم الهندسى وطرق تنسٌقها ــ شرح بعض العملٌات  

الخ ــ طرق رسم المثلثات ــ طرق رسم المضلعات المنتظمة ــ طرق رسم األقواس ....وقوس وزاوٌة  الهندسٌة كتنصٌؾ خط

والمماسات ــ العقود المعمارٌة والمماسات ــ القطاعات المخروطٌة ــ طرق رسم القطاع الناقص والكاذب و الشكل البٌضاوى ــ 

ورسم المساقط الثالثة ــ القطاعات والؽرض منها للمستوٌات  العمودى Isometricالرسم اإلسقاطى ــ المنظور المتوازى 

 .دسٌة ــ استنتاجات المسقط الثالثاألساسٌة ــ قطع األجسام الهن
  الهندسة الوصفية 3432

لى مبادئ الهندسة الفراؼٌة ــ إسقاط نقطة ــ إسقاط الخط ــ إسقاط مسطح ــ تقاطع الخطوط وإسقاطتها ــ إسقاطة النقط والخط ع 

السطح ــ تقاطع الخط مع المسطح وإسقاطاته ــ تقاطع مسطح مع مسطح وإسقاطاته ــ إسقاط األجسام الثالثٌة األبعاد ــ تقاطع 

 .التقاطع ــ اإلفرادات وإسقاطاتهاالمسطح مع األحجام وإسقاطاتها ــ مقاطع األجسام وإسقاط خط 

 

 



 

  لىآحاسب  3433

مكونات الحاسبات استخدامات  –التارٌخى وأجٌال الحاسب اآللى ــ تصنٌفات الحاسب اآللى تعرٌؾ الحاسب اآللى ــ التطور  

استخدامات الحاسب اآللى فى مجال الفنون ــ البرامج  التطبٌقٌة المستخدمة فى الفن ــ مبادئ استعمال نظام   -الحاسب اآللى 

 .Windowsتطبٌقات وادوات النوافذ  –الجرفٌكٌة  Windowsمبادئ استخدام بٌئة النوافذ  Dosالتشؽٌل 

  ميكانيكا تطبيقية 3434

تؽطى هذه المادة نظم المٌكانٌكا النظرٌة وتطبٌقاتها  التى تختلؾ بإختالؾ المنتج المتداول فى التخصصات المختلفة التى  

للحركة ــ الكتلة واإلتزان ــ  تشملها كلٌة الفنون التطبٌقٌة كل وفقا لتخصصه متضمنة : النظرٌات المٌكانٌكٌة ــ دٌنامٌكٌة

 .الحركة المٌكانٌكٌة لجسم اإلنسان

 الكيمياء 3531

 أوالً : الكيمياء العامة : 

التفاعالت الكٌمٌائٌة :  -الترتٌب الدورى للعناصر والخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة  -بنٌة الذرة والتركٌب االلٌكترونى تشمل 

الكٌمٌائى ، التفاعالت المتزنة والعوامل المإثرة علٌها ، قانون نقل الكتلة وثوابت االتزان  العوامل المإثرة على سرعة التفاعل

 .المختلفة ، االحماض والقواعد والمحالٌل المنظمة

 اء الصناعية :ييمثانياً : الك

ماء  -ـ تطبٌقات صناعٌة الماء وخواصه ــ عسر الماء ــ طرق المعالجة ـ -التلوث بؤنواعه ــ مصادره ــ طرق المعالجة   تشمل

السمنتات بؤنواعها ــ المواد الخام ــ  -التآكل ونظرٌاته وتطبٌقات صناعٌة علٌه وكٌفٌة الحد منه  -الشرب وطرق تنقٌته 

البولٌمرات ــ  -التزجٌج والمٌنا والمواد الحرارٌة  -الزجاج ــ أنواعه ــ المواد الخام ــ الصناعة  -استخداماتها ــ الصناعة 

 .المواد الالصقة -نواعها ــ طرق تخلٌقها وتطبٌقاتها أ

 الفيزياء 3532

خواص المادة ــ الوحدات واألبعاد ــ المرونة ــ ثنى القضبان ــ اإللتواء ــ التوتر السطحى ــ الخاصٌة الشعرٌة ــ العالقة بٌن  

لتعٌٌن التوتر  السطحى ــ إنسٌاب السوائل ــ التوتر السطحى والزٌادة فى الضؽط داخل فقاعة صابون ــ الطرق المختلفة 

معادلة بٌرونولى وتطبٌقاتها ــ اللزوجة وطرق قٌاس اللزوجة ــ لزوجة الؽازات ــ الحرارة ــ الحرارة النوعٌة لمادة )سائل ــ 

ؽط ثابت ( ــ صلب( ــ الطرق المختلفة لتعٌٌن الحرارة النوعٌة ــ الحرارة النوعٌة للؽازات )تحت حجم ثابت ــ تحت ض

 .التوصٌل الحرارى ــ التوصٌل ــ اإلشعاع ــ الحمل ــ الترمومترات الحرارٌة

 الرياضة 3533

الدوال ــ النهاٌات  ــ االتصال  ــ المشتقات  ــ التفاضل  ــ الدوال األولٌة خواصها ومشتقاتها ــ تطبٌقات هندسٌة معادلة  

المتوسطة ــ التزاٌد والتناقص ــ التقعر واالنقالب رسم المنحنٌات ــ أمثلة تطبٌقٌة  المماس والعمود للمنحنى ــ نظرٌة القٌمة

على النهاٌات العظمى والصؽرى ــ المعدالت الزمنٌة ــ تكامل رٌمان ــ التكامل الالمحدود ــ أطوال األقواس والحجوم 

 .والسطوح الدورانٌة ــ العزم األول وتمركز الكتل 
 تخصصاتتكنولوجيا ال 3534

مبادئ عامة عن مجاالت التخصص ــ تقنٌات األسالٌب التصمٌمٌة واإلنتاجٌة فى مجاالت التخصص ــ عمل بعض النماذج  

 .التطبٌقٌة ألحد مجاالت التخصص

 الفوتوغرافيا 3631

بعاده ــ طرق التصوٌر خصائص النظم الفوتوؼرافٌة ومدى اإلستفادة بها فى نقل الواقع بتفاصٌله وأضواءه وظالله والوانه وأ 

الفوتوؼرافى لمجاالت الفن والصناعة والبٌئة واآلثار واإلعالم ــ أوجه النشاط البشرى األخرى ــ دور الصورة الفوتوؼرافٌة 

لعرض الفوتوؼرافى فى عملٌات الثقافة والتعلٌم والتوثٌق واإلعالن ــ أنواع آالت التصوٌر البسٌطة ــ أنواع األفالم ــ طرق ا

 .عتم والشفاؾالم
 English Language  لغة إنجليزية  3632

 Graduates of Technical Schools : Elementary level. 
Language skills: Reading and writing. 
Materials : Low level technical texts. 
Language Content : Grammar-Vocabulary. 
Materials : Interchange Introductory . 



 

 
 التلوث البيئى 3031

تلوث الهواء ــ تلوث التربة ــ التلوث بالضوضاء ــ التلوث البصرى ــ التلوث الصناعى ــ تلوث المٌاه ــ تاثٌر الصرؾ  

 .الصحى ــ تلوث الؽذاء وأثره على الصحة العامة ــ التلوث باإلشعاع ــ طرق الوقاٌة من التلوث ــ القٌمة اإلقتصادٌة والصحٌة

 مبادئ علم اإلجتماع 3032

مدخل لعلم اإلجتماع ــ نظرٌات علم اإلجتماع ــ سٌكولوجٌة الجماعات )علم النفس اإلجتماعى( ــ أساسٌات النظم اإلجتماعٌة ــ  

تماع علم اإلجتماع ودراسة الفولكلور ــ نظرٌة تنظٌم المجتمعات ــ نظرٌة السكان ــ علم اإلجتماع ودراسات البٌئة ــ علم اإلج

 .الصناعى
 مبادئ القانون  3033

القوانٌن والتشرٌعات الخاصة باإلمتحانات ــ شئون ورعاٌة الطالب ــ المخالفات التؤدٌبٌة ــ قوانٌن وتشرٌعات حماٌة المهنة ــ  

 .دستورٌةقوانٌن وتشرٌعات حماٌة البٌئة ــ مبادئ القانون التجارى ــ مبادئ القانون المدنى ــ الحقوق والواجبات ال
 

 المقررات العامة:ثانيا: 

:عداد الفنىاإل  

  طبيعه صامته 1336

تحلٌل االساس البنائى -مجمعه فى تشكٌل ( –تدرٌب بصرى بالرسم للمفردات الشكلٌه المتوافره فى الحٌاه الٌومٌه )منفرده  

االرتباطات  -(المستوى االفقى –خلفٌه ال –خطوط مساعده  -عالقات االشكال ) محاور –للمفردات الشكلٌه البصرٌه البٌئٌه 

 –اسالٌب استخدام درجات الظل والضوء فى ترجمه العالقات الشكلٌه المرسومه باستخدام )اقالم الرصاص  –المنظورٌه 

 .الفحم( –االقالم الملونه 

  طبيعه صامته 2336

اسالٌب تطور -مباشره او ؼٌر مباشره( صناعٌه-تدرٌب بصرى بالرسم لمجموعات شكلٌه بٌئٌه مع مصادر اضاءه )طبٌعٌه 

اسالٌب الترجمه اللونٌه للمفردات الشكلٌه البٌئٌه  -ملمسٌه ( –لونٌه –ظلٌه –الشكل المرسوم فى فراغ اللوحه ) محددات خطٌه 

 الجواش(. –االلوان المائٌه -اسالٌب التلوٌن باستخدام ) الباستٌل -طبقا لنوع الخامه وارتباطها بالخلفٌه والعناصر المحٌطه

  طبيعه صامته 3330

–دراسات السالٌب رسم الجسم االنسانى ) هٌكل عظمى  –مبادئ عامه عن التشرٌح الفنى والصفات الممٌزه للجسم االنسانى  

دراسات  -طرق الرسم -امراه( -رجل-انواع النسب والتناسبات للجسم االنسانى فى اعمار مختلفه )طفل–سلوٌت( –محاور 

طرق رسم البورترٌه فى وجود مصادلر  -فى اوضاع السكون والحركه الساق( –الذراع  –صٌل الجسم ) الوجه بالرسم لتفا

 .الفحم –اسالٌب استخدام االقالم الرصاص والملونه  –اضاءه وظل واسالٌب تباٌن مالمح الشخصٌه 

  طبيعه صامته 4330

دراسات بالرسم لتاثٌر الضوء  -الحركه فى االوضاع المختلفهالسمات التشرٌحٌه لعضالت الجسم االنسانى اثناء السكون و 

 –دراسات اوضاع الجسم مع الخلفٌات ومجموعات االشخاص  –والظل على الجسم االنسانى وعالقتهم بالملبس وطٌات الثٌاب 

 لفه.رسم المودٌل فى اوضاع مخت –الزٌت  –ا لجواش  –االلوان المائٌه  –اسالٌب استخدام االلوان الباستٌل 

  علم جمال 3635

راى بعض الفالسفه فى  علم  -الخبره الجمالٌه فى العمل الفنى -االراء الفلسفٌه حول مفهوم الجمال -نشاته –تعرٌفه  –الجمال  

بعض  –المقاٌٌس واالحكام للنسب الجمالٌه  –الفنون الجمٌله والفنون الصناعٌه  -نظرٌه المحاكاه –الجمال فى التصنٌؾ للفنون 

 القوانٌن للتقدٌر الجمالى.

  علم جمال 4635

اسالٌب  -القٌم الجمالٌه والتقدٌر فى الحكم الجمالى–العناصر واالساسٌات لبناء التصمٌم الجمالى  –علم الجمال الصناعى  

 التصمٌم الجمالى فى تصمٌم المنتجاتبرنامج  -التحلٌل للتصمٌم الجمالى

  تاريخ الفنون 2633

بداٌه الفن الحدٌث. –الفن االسالمى  –الرومانسكى  -ر الوسطىفنون العصو –قى الفن االؼرٌ   



 

  تاريخ الفنون 3633

المدرسه االنطباعٌه فى الفن الحدٌث. –الفن الباروك والروكوكو  -الفن القوطى–الفن الرومانى    

  تاريخ الفنون 4633

فن الحدٌث والمعاصر فى مصر.ال -تارٌخ الفن الحدٌث والمعاصر فى فى اوروبا وامرٌكا   

  تاريخ الفنون 1633

 –فن بالد مابٌن النهرٌن  -الفن المصرى القدٌم -الفنون البدائٌه –الفنون فى ماقبل التارٌخ  –مقدمه عن الفن فى حٌاه االنسان  

 فنون عصر النهضه –الفن البٌزنطى 

 نقد وتذوق فنى 3634

الفن  -الفن واالدراك الحسى -الفن والطبٌعه -الفن والمحاكاه -تقسٌم الفنون -المختلفه الفن بٌن وسائط التعبٌر –ؼاٌه الفن  

 واالدراك الكلى

 نقد وتذوق فنى 4634

 .التصمٌم المستهلك –الفن والتذوق  -الفن واالبداع بٌن الفنان والمصمم –الفن والمهاره  –الجمال الطبٌعى والجمال الفنى  

:عداد الهندسىاإل  

 1433 آلىحاسب 

استخدام  –امكانٌات الحاسب االلى الفنٌه  –التطبٌقات العامه للحاسبات  -تعرٌؾ الحاسبات وتصنٌفاتها العلمٌه وتارٌخه

( 3D Studioاستخدام امكانٌات الحاسب االلى فى تكوٌن النماذج )برنامج  –الحاسب االلى كاداه فى مجال الفن والتصمٌم 

والرسوم Harvard Graphics & power-pointمثل  presentationوض المرئٌه واستخدام الحاسب فى عمل العر

   Animator Pro                                                                                                            المتحركه

 

 2433 حاسب آلى

 DTP&WORDبرامج معالجه الكلمات والنشر المكتبى -windowsافٌكى وبٌئه التشؽٌل الجرDosاستخدام نظام التشؽٌل 

PROCESSING- برامج قواعد البٌاناتMS-ACCESS برامج المعالجات الرٌاضٌه واالحصائٌه والرسوم البٌانٌهMS-EXCEL-

 GRAPHIC DESIGN&IMAGE  EDITINGبرامج التصمٌم الجرافٌكى ومعالجه الصور 

 

 1435 المنظور الهندسي

-اعلى مستوى النظر( -االوضاع المختلفه لرسم المنظور الهندسى)اسفل مستوى النظر –النظرٌات التمهٌدٌه فى علم المنظور 

المنظور -المنظور بطرٌقه المستقٌمات المتقاطعه–المنظور بطرٌقه اشعه الرإٌه  –الطرق المختلفه لرسم المنظور الهندسى 

الظل للشكل  –المنظور المستوى المائل  –كال المنعكسه على سطح الماء منظور االش –بطرٌقه الشبكات المساعده 

المنظور الهندسى للمجسمات  -تطبٌقات على رسم المنظور الهندسى لالشكال الهندسٌه المستوٌه باوضاع مختلفه -المنظورى

 باوضاع مختلفه.

 

 2430 تخطيط واداره االنتاج

-اسالٌب -)فوائد–بحوث العملٌات  –المنهج العلمى  -اتخاذ القرار –االداره  االداره وبحوث العملٌات الصناعٌه ) وظائؾ

ضبط ومراقبه جوده االنتاج  -قٌاس العمل واهم طرق القٌاس –تطبٌق البرمجه الخطٌه فى اعداد خطه االنتاج -تطبٌقات(

 لمتكامل لجوده االنتاج(.الضبط ا –طرق الفحص  -التفتٌش ومراجعه االنتاج–اسباب ظهور العٌوب  –)مفهوم الجوده 

 

 4433 حاسب الى

مبادئ تشؽٌل المٌكروكومبٌوتر  -)ٌتم اختٌار وتوظٌؾ تطبٌقى لنوعٌه البرنامج المرتبطه بمجاالت التخصص الدقٌق (

-بعادوسائل االدخال لالشكال ذات البعدٌن وذات الثالثه ا-مكونات المٌكروكومبٌوترالجرافٌكٌه)الشاشه الجرافٌكٌه   -وملحقاته

فى انتاج  تطبٌقات علمٌه-استخدام وسائل االخراج والطابعات المختلفه الملونه واحادٌه اللون ( -استخدام الماسح الضوئى

تطبٌقات على –انتاج التصمٌمات ذات الثالثه ابعاد  –انتاج التصمٌٌمات ذات البعدٌن –الرسوم الحره ومعالجه الصور 

اسالٌب استخدام واالستفاده -توى العالى فى مجال انتاج البرامج والعناصر الجرافٌكٌهاستخدام لؽات الحاسب االلى ذات المس

االستخدامات االدارٌه للحاسبات فى مجال العملٌه الفنٌه  –من تكنولوجٌا الحاسبات وامكانٌاتها الفنٌه فى تنمٌه العملٌه االبداعٌه 

التنظٌم للحاسبات –الحاسبات المستخدمه لهذا الؽرض تصمٌم وانتاج عروض تصمٌمٌه باستخدام تطبٌقات –التصمٌمٌه 

 



 

مبادئ استعمال نظام التشؽٌل -وتطبٌقاتهWINDOWSاالستخدامات المتقدمه لبرنامج  –المستخدمه فى مجالى الفن والتصمٌم 

DOS-: تطبٌقات على ما ٌناسب التخصص من حزم البرامج التالٌه 

Corel DRAW-Designer-Harvard Graphic- Power point- Animator Studio- Animator Pro -

3D Studio-ACTION-Director- Presentation –Photo Shop Magic- Photo Finish- MS-Video 

for Windows 

 3436 هندسه كهربيه

المجاالت  –مبادئ دوائر التٌار المتردد  –مبادئ دوائر التٌار المستمر  –الكمٌات الكهربٌه  –نظرٌات الهندسه الكهربٌه 

مبادئ تصمٌم دوائر  –تطبٌقات مبادئ تصمٌم الكابالت الكهربٌه  –القٌاسات الكهربٌه  –االالت الكهربٌه  –المؽناطٌسٌه 

 مبادئ  تصمٌم االضاءه للمنشات المختلفه. –دوائر التحكم  –الحاسبات االلكترونٌه 

 

  

  عداد العلمىاإل
 1531 كيمياء

مشتقات  المركبات  -المركبات االروماتٌه–المركبات الحلقٌه  –لمركبات االلٌفاتٌه ا –المركبات الهٌدروكربونٌه 

 –السلٌلوز  -السكرٌات –المركبات الكربوهٌدراتٌه  –االحماض ومشتقاتها  –االلدهٌدات  –الكحوالت  –الهٌدروكربونٌه 

 بلمره التكاثؾ. –بلمره االضافه  –كٌمٌاء البولٌمرات  -النشا

 

 2531 كيمياء

العوامل  –االسس العامه لتكوٌن االلٌاؾ  –الخواص العامه لاللٌاؾ  –التركٌب الداخلى لاللٌاؾ ونظرٌاته  –كٌمٌاء االلٌاؾ 

راٌون الفسكوز  –االلٌاؾ النباتٌه المحوره  –السلٌلوز  –االلٌاؾ النباتٌه  –االلٌاؾ الطبٌعٌه  –المإثره على خواص االلٌاؾ 

البولى اكرٌلك  –البولى استر  –البولى امٌد  -االلٌاؾ التركٌبٌه -الحرٌر –الصوؾ  –ٌاؾ الحٌوانٌه االل –راٌون االسٌتات  –

 ..الخ

 

 1532 فيزياء

الجهد  -خطوط القوى الكهربٌه -نظرٌه جاوس وتطبٌقاتها –المجال الكهربى وتطبٌقاته  -قانون كولوم –كهربٌه استاتٌكٌه 

 –قوانٌن الكٌرشوؾ  -توصٌل المقومات -شد التٌار الكهربى –كهربٌه تٌارٌه -المكثفات  – السعه الكهربٌه -الكهربى وتطبٌقاته

 قوانٌن جاوس. –شده المجال المؽناطٌسى وتطبٌقاته  –المؽناطٌسٌه  -المرونه -التوتلر السطحى –خواص الماده 

 

 2532 فيزياء

االقطاب القٌاسٌه  –الخلٌه الجلٌفاتٌه  –الخلٌه الكهربٌه  –هربى المعادالت التى تتحكم فى التحلٌل الك -مفهوم التحلٌل الكهربى

العملٌات الدٌنامٌكٌه  -متؽٌرات الحاله –النظام الدٌنامٌكى الحرارى  –فرق الجهد الكهربى  –قٌاس االس الهٌدروجٌنى  –

القانون  –قانون بقاء الطاقه  –ؽل الش –معادالت الحاله للؽازات والمواد الصلبه  –االتزان الدٌنامٌكى الحرارى  –الحرارٌه 

 تطبٌقات–االول للدٌنامٌكا الحرارٌه 

 

 1533 رياضة

 –التكامل الثالثى  –نظرٌه جرٌن  –التكامل الثنائى  –التكامل الخطى  –مفكوكات الدوال فى متؽٌرٌن -التفاضل الجزئى

 –المعادالت الخطٌه  -المعادالت التامه –لمتجانسه المعادالت ا –فصل المتؽٌرات  –المعادالت التفاضلٌه من الرتبه االولى 

 تطبٌقات عامه –معادالت بٌرنولى 

 

 2533 رياضة

 –داله جاما  -بعض الدوال الخاصه –تكامالت البالس  –نظرٌه جاوس  -جبر المتجهات –معادالت تفاضلٌه من الرتبه الثانٌه 

 داله بٌتا

 

 2535 دراسات الجدوى

طرق واسالٌب  –عناصر اقامه منشاه صناعٌه او فنٌه  –الدراسه الفنٌه للمشروع  –تموٌل المشروع دراسه  –دراسه السوق 

 الدراسه االقتصادٌه للمشروع. –التخطٌط لمشروعات جدٌده 

 



 

. 

عداد الثقافى:اإل  

 1632 لغات

Cambridge,Interchange,book2,Units9-18: 

Sentence Building ,Passages Dealing With Different Art Subject,Grammer Excerises on writing a subject  

from study. 

 

 2632 لغات

English language(3) Cambridge,interchange.Book3,Units1-8 

Advanced Sentence composition,study of articles  dealing with different art subjects-  

Technical terms- linguistic excercises. 

 

 3632 لغات

Inter-change,Cambridge,,Book3,unit9-18: 

Advanced grammer- laguistic skills- skinning &scanning-Technical Specialised 

Terms-Subjects on plastic Arts and Applied Arts. 

 

 4632 لغات

Inter change,Cambridge, book4:The whole book – excercising- Technical and Languistic 

Skills of using questions bank. 

 

 

عداد االجتماعى:إلا  

 3034 دراسات وعلوم البيئه

البٌئه –البٌئه الثقافٌه –البٌئه االجتماعٌه  –البٌئه الطبٌعٌه  -دراسه البٌئه فى جمهورٌه مصر العربٌة  -البٌئه تعرٌفها وتصنٌفها 

 -االحساس واالنتباه فى ادراك البٌئه المحٌطه  -السلوك االنسانى فى البٌئه المحٌطه -البٌئه الدٌنٌه-السٌاسٌه البٌئه –القانونٌه 

 .العالقه بٌن االنسان والبٌئه -العادات والتقالٌد للمجتمع وتاثٌرها على انتاج العمل الفنى

 

 4034 دراسات وعلوم البيئه

البٌئه وعلم  -البٌئه كمصدر اٌجاد لالفكار التصمٌمٌه  -البٌئه والتصمٌم  -وع التصمٌم اثر البٌئه فى االنشطه المختلفه لفر

المشروعات  -البٌئه وااللوان  -المناخٌه(  -السٌكولوجٌه–المإثرات البٌئٌه على االنسان )الفسٌولوجٌه  -االوجنومٌكس 

 المرتبطه باحتباجات البٌئه.

 

 4035 مدخل الى علم النفس

–فروع ومجاالت علم النفس  –نظرٌه الدوافع االولٌه والثانوٌه  –مدارس علم النفس  –وتطوره  –لنفس نشؤه علم ا
 علم النفس والصناعه. –علم النفس والفن  –علم النفس والمجتمع 

 
 

 

 :التخصصيةالمقررات ثالثا: 

 

 1131 أساسيات تصميم النسيج

ت زخرفٌة ــ أستؽالل المسطحات والمجسمات فى الحصول على تكوٌنات دراسة استؽالل النقطة والخط فى إٌجاد تؤثٌرا

 .زخرفٌة ــ التماثل والتساقط والتبادل والعناصر التكرارٌة ــ نظرٌة األلوان

 

 1132 تصميم األقمشة البسيطة

تلفة الناتجة عن األقالم دراسة عالقة األلوان بالنسٌج ــ تصمٌم األقمشة النسجٌة البسٌطة بإستخدام التؤثٌرات اللونٌة المخ

 .الطولٌة والعرضٌة ــ عمل تكوٌنات هندسٌة بسٌطة واستؽاللها فى تنفٌذ تصمٌمات زخرفٌة متعددة

 

 2133 تصميم أقمشة الدوبى

إبتكار تصمٌمات بسٌطة مستوحاه من عناصر زخرفٌة مستؽال التراكٌب النسجٌة السابق دراستها ــ استؽالل األشكال الهندسٌة 

ع تصمٌمات تصلح لمالبس السٌدات والرجال ــ كرافتات ــ أقمشة الفرش ــ مفارش الموائد والفوط ــ أؼطٌة األسرة ــ فى وض

 



 

 .كوفرتات ــ بطاطٌن ــ فى حدود قدرة األنوال ذات أجهزة الدوبى

 3134 تصميم أقمشة الجاكارد

اة من البٌئة والفنون الشعبٌة فى وضع تصمٌمات مبتكرة استؽالل العناصر الطبٌعٌة والزخارؾ التارٌخٌة والوحدات المستوح

على أساس قواعد نسجٌة بسٌطة باستخدام اللحمة أو السداء الزائدة ــ إبتكار تصمٌمات تصلح ألقمشة الفرش والستائر وأقمشة 

 .السهرة للسٌدات والمفارش والفوط وؼٌر ذلك والتى ٌمكن تنفٌذها بواسطة أجهزة الجاكارد

 

 4135 قمشة المركبةتصميم األ

عمل تصمٌمات مبتكرة من عناصر طبٌعٌة وتارٌخٌة من البٌئة والفنون الشعبٌة لمختلؾ أنواع األقمشة المركبة الخاصة 

 .بؤقمشة الفرش والمالبس ــ إبتكار تصمٌمات لمختلؾ أنواع األقمشة ذات السطوح الوبرٌة المنفذة آلٌا

 

 1136 (1تراكيب المنسوجات )

السادة ومشتقاته ــ النسٌج المبردى البسٌط الممتد من السداء ومن اللحمة ومن الجهتٌن ــ النسٌج المبرد وأنواعه ــ النسٌج 

النسٌج األطلسى ــ النسٌج الحلزونى ــ امتداد األطلس ــ األطلس المظلل ــ نسٌج خالٌا النحل ــ أنسجة الكرٌب ــ إٌجاد اللقى 

 .جاد التصمٌم من اللقى ورباط الدوسورباط الدوس فى التصمٌم ــ إٌ

 

 2136 (2تراكيب المنسوجات )

المنسوجات المقلمة وكٌفٌة تكوٌنها ــ المنسوجات المقلمة بإختالؾ اللقى وبإختالؾ النسٌج ــ تؤثٌر األلوان ــ الشبٌكة التقلٌدٌة 

دٌة ــ األنسجة المزدوجة والبسٌطة ــ اختالؾ الترتٌب المثقبة والمنحرفة ــ األنسجة المبطنة من السداء واللحمة الحقٌقٌة والتقلٌ

والنسٌج فى األنسجة المزدوجة ــ طرق التماسك والحشو باألنسجة المزدوجة ــ األنسجة الثالثٌة والمتعددة الطبقات ــ تؤثٌر 

 .األلوان فى األنسجة المزدوجة )السادة والمنقوشة(

 

 3136 (3تراكيب المنسوجات )

الظاهرة من الوجهٌن ــ أنسجة السداء الزائد الحقٌقى والتقلٌدى ــ أنسجة اللحمة الزائدة الحقٌقٌة والتقلٌدٌة ــ  أنسجة اللحمة

أنسجة الموسلٌن الكامل والنصفى ــ الدامسك الحقٌقى ــ أنسجة الدٌباج وأنسجة األستبرق ــ الوبرة من اللحمة والمنقوشة 

 .وأسالٌب إخراجها

 

 4136 (4)تراكيب المنسوجات 

أنسجة الوبرة من السداء ــ الوبرة بطرٌقة الضم المتباعد ــ الوبرة بطرٌقة السالل ــ ظهور الوبرة بسطح أو بسطحى القماش ــ 

أنسجة الوبرة المقطوعة وؼٌر المقطوعة ــ دراسة األنسجة الوبرٌة الخاصة بالمالبس والفرش والستائر واألبسطة والسجاد ــ 

حقٌقٌة ــ األنواع المختلفة من الشبٌكة ــ الشبٌكة المقوسة بإستخدام الجاكارد العادى والجاكارد الخاص بؤنسجة أنسجة الشبٌكة ال

 .الشبٌكة

 

 1130 (1تحليل المنسوجات )

دراسة األسس والقواعد الخاصة بتحلٌل المنسوجات للحصول على المواصفات التنفٌذٌة من األقمشة المجهزة ــ أنواع الخٌوط 

مزوٌة ــ إٌجاد بٌان سرٌع عن مظهر ونوع القماش ــ التمٌٌز بٌن إتجاهى خٌوط السدى واللحمة فى المنسوجات ــ نسبة ال

 .اإلنكماش

 

 2130 (2تحليل المنسوجات )

 تحلٌل نماذج مختلفة من األقمشة القدٌمة المحلٌة ــ استخراج المواصفات التنفٌذٌة والتركٌب النسجى واللقى ورباط الدوس

وبٌان طرٌقة التشؽٌل ــ استخراج المواصفات التنفٌذٌة ألقمشة أكثر تعقٌداً وذات نقوش بما ٌتفق مع منهج تراكٌب المنسوجات 

 .من أقمشة مجهزة مع تحدٌد األسلوب التطبٌقى للتنفٌذ

 

 3130 (3تحليل المنسوجات )

راسة أثر البرم فى مظهر المنسوجات ــ إٌجاد تحلٌل بعض أقمشة مجهزة تحتوى على خٌوط زخرفٌة وذات برم عالى ــ د

نمرة الخٌط فى كل من السدى واللحمة بواسطة الوزن ــ استخراج وزن الخامات الالزمة لنسج المتر الطولى بالجرام 

ب والحصول على نسبة التشرٌب واإلستهالك ــ تحلٌل بعض األقمشة الصوفٌة المجهزة ــ استخراج مواصفاتها التنفٌذٌة ــ حسا

 



 

 .نسبة الفاقد من الخٌوط باألقمشة الصوفٌة المجهزة ــ تحدٌد معدل اإلنتاج للنول لكل صنؾ

 4130 (4تحليل المنسوجات )

تحلٌل بعض األقمشة ذات النقوش الكبٌرة منسوجة بؤسالٌب تطبٌقٌة مختلفة ــ أقمشة الكلوكٌه ــ البٌكة ــ أقمشة ذات سطوح 

استخراج المواصفات التنفٌذٌة وتحدٌد األسلوب التطبٌقى لهذه األنواع ــ تحدٌد نسبة العوادم ــ  وبرٌة ــ القطٌفة من السداء ــ

 .اإلنتاج النظرى والفعلى للنول

 

 1131 هندسة اإلنتاج )تحضيرات(

التعرٌؾ بنوعٌات الخٌوط من حٌث النوع والتكوٌن ــ تسلسل تحضٌر الخٌوط ومراحل التكوٌن والتشؽٌل ــ األسلوب 

لمٌكانٌكى لتحوٌل الشلل إلى بكر ــ حساب اإلنتاجٌة للمردن والماكٌنة ــ عملٌة التسدٌة وأنواعها المختلفة ــ التقوٌة الصناعٌة ا

)التنشٌة( ــ أهمٌتها ــ نظرٌتها ــ طرٌقة تطبٌقها ــ أهم العوامل المإثرة فٌها ــ اللقى والتطرٌح ــ المرحلة التحضٌرٌة لتنفٌذ 

 .ٌج باللحمةماكٌنات النس

 

 2132 (1)(االتهندسة اإلنتاج )

 األنوال اآللٌة ــ تطور طرز األنوال اآللٌة ــ التقسٌم العام لألنوال واستخداماته ــ سرعات األنوال اآللٌة واألتوماتٌكٌة وعالقتها

اإلٌقاؾ لألنوال ــ أهمٌة عملٌة شد باإلنتاج ــ نول النسٌج وأجزاإه المختلفة ــ نظرٌة النسٌج على األنوال ــ أجهزة اإلدارة و

واع النفس ووسائل تكوٌنه ــ أجهزة الدوبى الٌدوٌة نوإنسٌاب خٌوط السدى بؤنوال النسٌج ــ أجهزة طى أو سحب المنسوج ــ أ

ؼة ــ واآللٌة ــ أجهزة حفظ عرض القماش ــ الوسائل المختلفة لوضع خٌط اللحمة داخل النقش ــ ماكٌنة تنظٌؾ المواسٌر الفار

 .ماكٌنة لؾ خٌط اللحمة على المواسٌر باألنوال العادٌة واألتوماتٌكٌة ــ ماكٌنة عمل العقدة

 

 3132 (2)(االتهندسة اإلنتاج )

جهاز الجاكارد ــ الؽرض من استخدامه ــ أجزاء ومفردات الجاكارد وطرٌقة تركٌبه وضبط السلندرات ــ األسس النظرٌة 

اكارد ــ جهاز الدوبى ــ أنواعه وطرق تشؽٌله ــ آالت تجهٌز الخٌوط ذات المواصفات الخاصة والعملٌة لتشؽٌل جهاز الج

للنسٌج ــ طرق صٌانة اآلالت الخاصة بتحضٌرات النسٌج وعملٌات النسٌج ــ التدرٌب على عملٌات تخرٌم الكرتون ــ التدرٌب 

 .لجمٌع األجهزةعلى عملٌات بناء الشبكات بآالت الجاكارد ــ عمل لوحات هندسٌة 

 

 4132 (3)(االتهندسة اإلنتاج )

دى األنوال األتوماتٌكٌة التقلٌدٌة ــ تؽذٌة األنوال األتوماتٌكٌة التقلٌدٌة باللحمة ــ أجهزة المراقبة األتوماتٌكٌة لكل من خٌوط الس

ئرى بؤنواعه المختلفة ــ الخزان الثابت واللحمة ــ جهاز الرخو األتوماتٌكى ــ أجهزة حساس ماسورة اللحمة ــ جهاز التبرى الدا

لتؽٌٌر المواسٌر المتعددة األؼراض ــ جهاز تؽٌٌر المواكٌك على األنوال ــ جهاز لؾ مواسٌر اللحمة على األنوال ــ أجهزة 

لفة لألقمشة على المراقبة األتوماتٌكٌة للحمة والسدى ــ التدرٌب على تشؽٌل األنوال األتوماتٌكٌة المختلفة ــ إنتاج نماذج مخت

 .مختلؾ األنوال

 

 1113 خامات النسيج

فولوجى لأللٌاؾ رعلٌها ــ العالقة بٌن خواص األلٌاؾ وتركٌبها ــ التركٌب المو ؾتقسٌم األلٌاؾ النسجٌة المختلفة وطرق التعر

لخواص الحرارٌة ــ الضوئٌة ــ الطبٌعٌة والصناعٌة والمخلقة ــ الخواص الطبٌعٌة والمٌكانٌكٌة أللٌاؾ النسٌج المختلفة ــ ا

 .الكهربٌة ــ نسبة الرطوبة ــ المتانة ــ اإلستطالة ــ النعومة

 

 1111 رياضيات النسيج

دراسة حسابات الشعٌرات والخٌوط واألقمشة فى هندسة الؽزل والنسٌج والتجهٌز ــ قواعد تراقٌم الخٌوط ــ الجداول الرٌاضٌة 

ــ الزوى وعالقته بخواص األقمشة ــ خلط الخامات والحسابات المتعلقة بها ــ تصمٌم أو بناء  الخاصة بنمر الخٌوط وتحوٌالتها

األقمشة والقواعد الرٌاضٌة المتصلة بها ــ حساب زواٌا المٌل فى األقمشة ــ المواصفات وخط التشؽٌل للعملٌات اإلنتاجٌة ــ 

 .تكالٌؾ اإلنتاج وتثمٌن األقمشة

 

 2112 (1غزل )

سٌم والتنظٌؾ ــ الخلط ات والمراحل المختلفة التى ٌمر علٌها القطن قبل وصوله إلى مصانع الؽزل ــ عملٌات الخلط والتقالعملٌ

 .ــ خط التفتٌح والتنظٌؾ ــ عملٌة التسرٌح ــ الؽرض منها ونظرٌاتها ــ تركٌب ماكٌنة الكرد وأجزائهاأنواعه 

 



 

 3112 (2غزل )

مشٌط ــ ماكٌنة التمشٌط وأجزاإها ــ مراحل عملٌة التمشٌط ــ السحب ــ الؽرض منها ــ نظرٌة السحب ــ األسالٌب المختلفة الت

 .للسحب ــ ماكٌنة السحب وأنواعها ــ البرم ومراحله المختلفة ــ ماكٌنة البرم وكٌفٌة تشؽٌلها ــ بعض أنواع ماكٌنات البرم

 

 4112 (3غزل )

ــ ثابت الشد ــ تركٌب ماكٌنة الؽزل ــ أجزاإها ــ األسس النظرٌة والعملٌة لعملٌة الؽزل ــ العوامل التى تإثر على حجم الخٌط 

كمٌة السحب ــ حساب السحب ــ طرق السحب ــ البرم ــ اإلنكماش نتٌجة البرمات ــ بعض العٌوب فى مرحلة الؽزل ــ 

تثبٌت البرمات فى الخٌط ــ اإلنتاج القٌاسى ومراقبة الجودة فى عملٌات الؽزل ــ  األنواع المختلفة للخٌوط ــ عملٌة الزوى ــ

 .ماكٌنة الؽزل المفتوحة الطرؾ ــ نسبة الخلط وأهمٌته بالنسبة للمنتج النهائى

 

 2113 تكنولوجيا إنتاج السجاد

  .المٌكانٌكى دراسة األسالٌب التطبٌقٌة المختلفة المستخدمة فى تصنٌع السجاد الٌدوى والسجاد

 2114 (1تكنولوجيا إنتاج التريكو)

التعرؾ على المنسوجات المتشابكة والفرق بٌنها وبٌن المنسوجات المتعاشقة وأسلوب إنتاج األقمشة المتشابكة ــ أنواع الؽرز 

 .بر ومٌكانٌكٌة تكوٌن الؽرزة مع دراسة للتراكٌب النسجٌة ألقمشة الترٌكو المختلفةوأنواع اإل

 

 3114 (2ولوجيا إنتاج التريكو)تكن

التقسٌم العام لماكٌنات الترٌكو والتى تشتمل على ماكٌنات الترٌكو المستطٌل والترٌكو المستدٌر وترٌكو السداء وماكٌنات 

 .الفولى فلنش ــ ماكٌنات األبر المركبة ــ أجزاء ومفردات ماكٌنات الترٌكو سابقة الذكر وأنواعها المختلفة

 

 4114 (3إنتاج التريكو)تكنولوجيا 

دراسة التراكٌب النسجٌة التى ٌمكن إخراجها على ماكٌنات الترٌكو المختلفة ــ اإلنتاجٌة وطرق الضبط ــ العٌوب النسجٌة 

والعٌوب المٌكانٌكٌة وكٌفٌة معالجتها ــ كٌفٌة حساب اإلنتاج لماكٌنات الترٌكو المختلفة وؼٌرها من الدراسات التى تتعلق بجودة 

 .لمنتج واستخدامها

 

 2115 (1فحص ومراقبة جودة )

فحص وإختبار الخواص الطبٌعٌة للشعٌرات ــ أطوال الشعٌرات ــ دقة وقطر الشعٌرات ــ نضج الشعٌرات ــ الخواص 

رطوبة ــ المٌكانٌكٌة للشعٌرات ــ أجهزة وطرق قٌاس المرونة ــ اإلستطالة ــ المتانة ــ قٌاس نسبة الشوائب ــ قٌاس درجة ال

تؤثٌر الرطوبة على الخواص المٌكانٌكٌة لأللٌاؾ ــ تاثٌر البرمات فى الخٌوط ــ طبٌعة سطح األلٌاؾ وشكل القطاع العرضى ــ 

فحص وإختبار الخواص الطبٌعٌة للخٌوط ــ نمرة  -خاصٌة الدؾء ــ األلٌاؾ النباتٌة والحٌوانٌة طرق فحصها والتممٌز بٌنها

ــ مظهرٌة الخٌط ــ إنتظام الخٌط ــ الخواص المٌكانٌكٌة للخٌوط ــ مقاومة اإلحتكام ــ المرونة ــ  الخٌط ــ عدد البرمات

اإلستطالة ــ الخواص الطبٌعٌة لألقمشة ــ الخواص المٌكانٌكٌة لألقمشة ــ مقاومة األقمشة للشد واإلستطالة ــ مقاومة التمزق ــ 

 .الكرمشة ــ اإلحتكاك ــ نفاذٌة الهواء ــ نفاذٌة الماء مقاومة اإلنفجار ــ قوة الصالبة ــ مقاومة

 

 3115 (2فحص ومراقبة جودة )

 –مرحلة تؤكٌد الجودة  –مرحلة مراقبة الجودة  –مرحلة الفحص  –مراحل تطور الجودة  –الجودة )تعرٌفها و أهمٌتها( 

األقسام المسئولة عن مراقبة الجودة  –نظم الجودة  – أهداؾ مراقبة الجودة -نظرٌات الجودة  -مرحلة اإلدارة الشاملة للجودة 

مراقبة  -العالقة مابٌن الجودة واالنتاجٌة والقدرة على المنافسة  –بناء فرٌق الجودة  –أنشطة مراقبة الجودة  –داخل المنشؤة 

أدوات  –إلحصائٌة للعملٌات الرقابة ا –تقٌٌم الجودة باستخدام علم اإلحصاء  –الجودة داخل صاالت الؽزل والنسٌج والترٌكو 

 تحسٌن الجودة .

 

 1116 تاريخ المنسوجات

دراسة تارٌخٌة لنشؤة صناعة النسٌج وتطورها عبر العصور المختلفة ــ الخامات المستخدمة ــ أنواع الخٌوط ووسٌلة ؼزلها ــ 

ـ الزخارؾ المستعملة فى إنتاج قطع النسٌج األنوال المستعملة ــ تطور التراكٌب النسجٌة ــ مراكز صناعة النسٌج وأهم المدن ـ

 .وعالقتها بالجوانب الدٌنٌة واإلقتصادٌة والسٌاسٌة والفنٌة خالل العصور المختلفة

 

 1110 إقتصاديات تصميم المنسوجات



 

ادة والمركبة دراسة قواعد ونظرٌات التصمٌم لألقمشة المنفذة بواسطة أجهزة الدوبى والجاكارد بالنسبة لألسالٌب النسجٌة المعت

 .وأسالٌب التقسٌم المعتادة للجاكارد والشبكات ــ دور المصمم فى تحقٌق نتائج إقتصادٌة وأدوات تحقٌق ذلك

 

 1111 تنظيم صناعى

التصنٌع وأثره فى التنمٌة اإلقتصادٌة ــ صناعة الؽزل والنسٌج فى مصر وعوامل نجاحها ــ دراسة العمل ــ دراسة الحركة 

قة األداء وكٌفٌة استنباطها ــ التدرٌب ــ أسس إقامة مشروعات الؽزل والنسٌج ــ المراحل التنظٌمٌة فى والزمن ــ طرٌ

 .المإسسة أو المشروع الصناعى ــ العناصر المتفاعلة داخل المشروع ــ المبانى فى مشروعات الؽزل والنسٌج

 

 2123 (1الصباغة والتجهيز )

التحضٌرٌة المختلفة على األلٌاؾ السٌلٌلوزٌة ــ حرق الوبرة ــ إزالة البوش ــ الؽلى ــ األسس النظرٌة والعملٌة للعملٌات 

التبٌٌض ــ التحرٌر ــ صباؼة القطن بالصبؽات المباشرة ــ صبؽات األحواض ــ األندٌجوسول ــ الصبؽات الكبرٌتٌة ــ عملٌات 

 ة.التجهٌز المٌكانٌكى لألقمش

 

 3123 (2الصباغة والتجهيز )

األسس النظرٌة والعملٌة فى صباؼة القطن بالصبؽات النشطة كٌمٌائٌا ــ النافتوالت ــ نظرٌة صباؼة األلٌاؾ البروتٌنٌة 

بالصبؽات الحامضٌة ــ المعقدات الفلزٌة النشطة ــ نظرٌات صباؼة األلٌاؾ المخلقة )عدٌد األستر ــ عدٌد األمٌد ــ األكرٌلك( 

 .ٌقها ــ صباؼة األلٌاؾ المخلوطة ــ التجهٌز الكٌمٌائى لألقمشة ــ المناعة لنفاذ الماءبالصبؽات المناسبة وطرق تطب

 

 2121 تسويق المنسوجات

طرق تطوٌر فن إدارة تسوٌق المنسوجات نظرٌا وعملٌا ــ المجاالت التجرٌبٌة ــ طرق التسوٌق ــ العوامل التى تإثر على 

 .ا وعالمٌا ــ بحوث التسوٌق ــ دراسة األسعار ــ التوزٌع وجودة المنتجعملٌات التسوٌق وعالقتها بالمستهلك محلٌ

 

 3122 (1طبيعة منسوجات )

طبٌعة الشعٌرات والتركٌب البنائى الهندسى والفٌزٌقى وتؤثٌره على خواص الخٌوط واألقمشة ــ قطر الشعٌرة ــ شكل القطاع 

 .اإلنكماش وكذلك الخواص الطبٌعٌة والمٌكانٌكٌة العرضى للشعٌرة ــ محور الشعٌرة وتؤثٌره على مقاومة

 

 4122 (2طبيعة منسوجات )

طبٌعة الخٌوط وتؤثٌرها على خواص وطبٌعة األقمشة من ؼزل حرارى ــ إمتصاص الرطوبة ــ قوة الشدد ــ مقاومة اإلنفجار 

 .ــ اإلنسدالٌة ــ التجعد ــ الؽرض الوظٌفى لإلستخدام النهائى لألقمشة

 

 4123 ة إنتاج النسيجإدار

األدوات التنظٌمٌة فى المشروع ــ تسلسل العملٌات الصناعٌة فى مراحل الؽزل والنسٌج والتجهٌز النهائى ــ تعرٌؾ اإلنتاج ــ 

نظم اإلنتاج ــ ظروؾ العمل داخل الصاالت وخارجها وذلك بالنسبة لطبٌعة العملٌات ــ تصمٌم الموقع وتنظٌم خطوط اإلنتاج 

 .وتداول المواد ة الخامات النسجٌة المستخدمة وخواصها وأنسبها للتشؽٌل بالنسبة لنوع المنتج ــ دراسة وسائل النقل وــ دراس

 

 1132 كيمياء األلياف

األسس العامة لتكوٌن األلٌاؾ والنظرٌات المتعلقة بها ــ التركٌب الكٌمٌائى لأللٌاؾ الطبٌعٌة وتشمل السٌلٌلوز ــ الصوؾ ــ 

لحرٌر الطبٌعى والخواص العامة لها ــ األلٌاؾ التركٌبٌة المختلفة تشمل عدٌد األمٌد ــ عدٌد األستر ــ عدٌد األكرٌلك ــ طرق ا

 .تحضٌرها ــ تركٌبها الكٌمٌائى وخواصها

 

 

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج : -6

مكانيات المتاحة فى قسام العممية طبقا لإلمى اقتراحات مجالس األع سنويا ، بناءا   يعداد المقبولين فى كل قسم عممأيحدد مجمس الكمية 
 القسم  احتياجات سوق العمل ، و بالتنسيق مع لجنة شئون التعميم و الطالب.

لكمى المجموع اييا فى نياية الفرقة االعدادية و عمى ترتيب رغبة الطالب فى البطاقة التى يستوف ا  عداد بناءو يتم توزيع الطالب وفق ىذه األ
 (.واد المؤىمة )كالرياضة و الفيزياءكذلك بعض المو  ،لدرجاتو فى االمتحان النيائى 
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