ٔصاسِ انرؼهٛى انؼانٙ
انًؼٓذ انؼان ٙنهفٌُٕ انرطثٛقّٛ
قسى  :طثاػّ انًُسٕخاخ ٔانصثاغّ ٔانردٓٛض

ًَٕرج سقى ()23
عبِؼخ/أوبدَُّخ  :وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ
وٍُخ ِ/ؼهذ :اٌّؼهذ اٌؼبٌٍ ٌٍفٕىْ اٌزطجُمُخ  -اٌزغّغ اٌخبِس
 :طجبػخ إٌّسىعبد واٌصجبغخ واٌزغهُض
لسُ

ذٕصٛف يقشس دساسٙ
 -2بيانات المقرر
إسى انًقشس  :الزصبدَبد رصُُّ
طجبػخ إٌّسىعبد

انشيض انكٕد٘4441 :
انرخصص :طثاػح انًُسٕخاخ
ٔانصثاغح ٔانردٓٛض

ْ -3ذف انًقشس :

ػذد انٕحذاخ انذساسٛح َ :ظش٘

انفشقح  /انًسرٕ٘  :انشاتؼح
انفصم انذساسٗ :انثاَٙ
انؼاو انذساس3122/ 3122:ٙ

3

ػًهٙ

-

اوسبة اٌطبٌت اٌّؼبسف واٌّهبساد اٌالصِخ ٌىضغ اسزشارُغُبد ِخزٍفخ ٌؼٍُّخ
رصُُّ ورصُٕغ ِٕزظ طجبػخ إٌّسىعبد ورسىَمه ٌزحمُك ٔزبئظ الزصبدَخ عُذح ِٓ
خالي اٌّشاحً اٌّخزٍفخ ٌٍحصىي ػًٍ ِٕزظ طجبػخ إٌّسىعبد ثذءاً ِٓ اٌفىشح
واٌزصُُّ حزً وصىي إٌّزظ ٌٍّسزهٍهِ ,غ اإلسزفبدح واٌشثظ ثُٓ وً ِبرُ دساسزه
خالي اٌسٕىاد اٌذساسُخ اٌسبثمخ وِزطٍجبد اٌسىق اٌحبٌُخ وِزطٍجبد اٌّسزهٍه  .ودوس
اٌّصُّ فً رحمُك ٔزبئظ الزصبدَخ عذَذح  ,وأدواد رحمُك رٍه إٌزبئظ ,

 -4انًسرٓذف يٍ ذذسٚس انًقشس  :فً ٔهبَخ اٌّمشس َغت أْ َىىْ اٌطبٌت لبدساً ػًٍ أْ:
أ-انًؼهٕياخ
ٔانًفاْٛى :

أَ -4ؼشف ِجبدئ الزصبدَبد اٌزصُُّ و ِفهىَ اٌغىدح ثشىً ِجسظ
أَ -2زوش اٌّشاحً اٌّخزٍفخ ٌٍحصىي ػًٍ ِٕزظ طجبػخ ِٕسىعبد
أَ -3ؼذد طشق رمُُُ االسزشارُغُبد اٌّخزٍفخ ٌؼٍُّخ رصُُّ طجبػخ إٌّسىعبد
أَ -4زؼشف ػًٍ اٌزطىس اٌّسزّش فً ِغبي اٌطجبػخ ِٓ حُش اٌفىشح واٌزصُُّ األوًٌ
أَ -5ىضح دوس ِصُّ طجبػخ إٌّسىعبد فٍ ِغبي اٌزصُُّ واالٔزبط
أَ -6زؼشف ػٍٍ أدواد رحمُك ٔزبئظ إلزصبدَخ

ٔصاسِ انرؼهٛى انؼانٙ
انًؼٓذ انؼان ٙنهفٌُٕ انرطثٛقّٛ
قسى  :طثاػّ انًُسٕخاخ ٔانصثاغّ ٔانردٓٛض

ب -انًٓاساخ انزُْٛح ةَُّ -4ض ثُٓ االسزشارُغُبد اٌّخزٍفخ ٌؼٍُّخ رسىَك ِٕزظ طجبػخ إٌّسىعبد
:
ةَ -2حذد اٌؼاللخ ثُٓ اٌىظبئف واٌخصبئص اٌّطٍىثخ واٌزىبٌُف وػاللزهُ ثبٌزصُُّ.
ةَ -3حًٍ اٌّشىالد االلزصبدَخ اٌّزؼٍمخ ثؼٍُّخ اٌزصُُّ
ةَُّ -4ض اٌفشق ثُٓ أٔىاع اٌزىٍفخ اٌّخزٍفخ
ةَ -5مبسْ ثُٓ ِصُّ االٔزبط اٌُذوٌ واالٔزبط اٌىٍّ
ةَ -6ذسن أهُّخ اٌصٕبػبد اٌصغُشح ودوسهب فٍ اٌزُّٕخ اإللزصبدَخ
خـ-انًٓاساخ انًُٓٛح :عـ َ – 4صُغ حسبثبد اٌزىبٌُف اٌّجذئُخ ٌٍؼٍُّخ اٌزصُُّّخ واٌزٕفُزَخ

عـ َ -2حذد خطىاد ثذء ِششوع صغُش ( ثشىً والؼٍ )
عـ َ -3حذد أوعه اٌمىح واٌضؼف فٍ ِٕزغه ثبٌّمبسٔخ ثّٕزظ آخش ثبٌسىق
عـ َ - 4مُس إٌزبئظ وَؼشضهب ثبسٍىة ػًٍّ سٍُُ
عـ َ -5طىس رصُّّبد رصٍح ٌطجبػخ إٌّسىعبد ٌحً اٌّشىالد االلزصبدَخ
عـ َ -6شثظ ثُٓ دساسخ اٌزصُُّ ِٓ خالي دساسزه وإحزُبعبد اٌسىق
د – انًٓاساخ

دَ -4طىس ِؼبسفه وِهبساره ثبٌزؼٍُُ اٌذائُ واٌّسزّش.

انؼايح :

د – 2اوزسبة ِهبساد اإلٌمبء واٌزمذَُ
دَ– 3زىاصً ِغ روٌ اٌخجشاد ٌٍىلىف ػٍٍ ِشىالد اٌسىق اٌحمُمُخ وسجً حٍهب
دَ -4سزخذَ االدواد اٌزىٕىٌىعُخ اٌحذَضخ فً عّغ اٌّؼٍىِبد الػذاد االثحبس
اٌّزخصصخ ثطشَمخ ػٍُّخ

 -5يحرٕ٘ انًقشس :

َ

اٌّىضـــــىع

ػذد
اٌسبػبد ِحبضشح

انرٕقٛد ػًهٛح

 2ػشض ألْذاف انًقشس ٔذٕصٛفّ ٔيحرٕٚاذّ

2

4

األسجىع االوي

 - 3ذؼشٚف ػهى االقرصاد ٔاسهٕب دساسرّ ٔ دساسح انًشاحم انًخرهفح

6

3

األسجىع اٌضبٍٔ

نهحصٕل ػهٗ يُرح يطثٕع
يراتؼح دساسح خذٔ٘ يثسطح نًششٔع صغٛش (طثاػح انًُسٕخاخ)

 -اٌشاثغ

ٔصاسِ انرؼهٛى انؼانٙ
انًؼٓذ انؼان ٙنهفٌُٕ انرطثٛقّٛ
قسى  :طثاػّ انًُسٕخاخ ٔانصثاغّ ٔانردٓٛض

 - 4دٔس انًصًى فٗ ذحقٛق َرائح اقرصادٚح خٛذج

6

3

 ستط إقرصادٚاخ انرصًٛى تًٕاد انرصًٛى انر ٙذًد دساسرٓا 5انثذء ف ٙدساسح خذٔ٘ يثسطح نًششٔع صغٛش (طثاػح

 -اٌسبثغ

4

2

انًُسٕخاخ)
 - 6االدٔاخ انًسرخذيح فٗ يششٔع طثاػح انًُسٕخاخ

األسجىع اٌخبِس

4

2

األسجىع اٌضبِٓ
 اٌزبسغاألسجىع اٌؼبشش
 -اٌحبدٌ ػشش

 انشتط ت ٍٛانًششٔع ٔيا ذًد دساسرّ خالل انسُٕاخ انذساسٛحانساتقح
 - 7يراتؼح دساسح خذٔ٘ يثسطح نًششٔع صغٛش (طثاػح انًُسٕخاخ)

8

4

األسجىع اٌضبٍٔ ػشش -
 -اٌخبِس ػشش

 -6أسانٛة انرؼهٛى ِ -4حبضشاد
ٔانرؼهى
ِٕ -2بلشبد وػشوض رؼٍُُّخ
 -3حً ِشىالد
ِ -4شبسَغ رطجُمُخ
 -5إعشاء ثحىس
 -6ػصف رهٍٕ
 -7أسانٛة انرؼهٛى اٌزؼٍُ اٌزؼبؤٍ
ٔانرؼهى نهطالب
انقذساخ
رٖٔ
انًحذٔدج
 -2ذقٕٚى انطــالب :
أ-األسانٛة
انًسرخذيح

 )4اِزحبْ ٔظشٌ ٔهبَخ اٌفصً اٌذساسٍ اٌضبٍٔ
 )2رىبٌُف وواعجبد ِٕضٌُخ
 )3إعشاء ثحىس
ِٕ )4بلشبد ورمُُُ أداء صفٍ

ب-انرٕقٛد

خـ -ذٕصٚغ انذسخاخ

 )4اِزحبْ ٔهبَخ اٌفصً اٌذساسٍ اٌضبٍٔ
 )2رىبٌُف وواعجبد ِٕضٌُخ
 )3إعشاء ثحىس
ِٕ )4بلشبد ورمُُُ أداء صفٍ
 )4اِزحبْ ٔهبَخ اٌفصً اٌذساسٍ اٌضبٍٔ

األسجىع اٌخبِس ػشش
اسجىػُب
اسجىػُب
اسجىػُب
% 66

ٔصاسِ انرؼهٛى انؼانٙ
انًؼٓذ انؼان ٙنهفٌُٕ انرطثٛقّٛ
قسى  :طثاػّ انًُسٕخاخ ٔانصثاغّ ٔانردٓٛض

 )2رىبٌُف وواعجبد ِٕضٌُخ
 )3إعشاء ثحىس
 )1اٌّغّىع

% 46
% 36
% 466

 -2قائًح انكرة انذساسٛح ٔانًشاخغ :
أ -يزكشاخ
ب -كرة يهضيح
خـ  -كرة يقرشحح

كراب يؼرًذ يٍ انًؼٓذ
إليام حسين الميدي:
أىداف كمال الدين:

تصميم طباعة المنسوجات الحتياجات طفل ما قبل المدرسة – 6991
البيئة المصرية واألصول الفنية المالئمة لتصميم طباعة أقمشة التأثيث
الخاصة بحجرات األطفال – رسالة دكتوراه . 6999
االتجاىات التصميمية والتطبيقية المعاصرة لطباعة أقمشة المفروشات
من ألياف عديد األستر – رسالة دكتوراه . 6991
تطوير تصميمات المجموعة المتناسقة من العناصر النباتية ألقمشة
السيدات المطبوعة باستخدام الحاسب اآللي – رسالة ماجستير 6991

توفيق محمد بسيوني:

االعتبارات االقتصادية في استخدام المنتجات المتعددة األغراض –
رسالة دكتوراه
توظيف النسجيات المصبوغة والمطبوعة في أقمشة الستائر والمعمقات
– رسالة ماجستير . 6999
التأثيرات النسجية قيمة تشكيمية في تصميمات أقمشة المالبس
المطبوعة – رسالة ماجستير . 6999
مصمم األقمشة وعممو االبتكاري – بحث مقدم لممؤتمر األول لكمية
الفنون التطبيقية . 6999
اإلعالن – دار غريب لمطباعة والنشر . 6999

أوديت أمين عوض:
إيمان احمد عبد اهلل:

حسين محمد حجاج:
خالد عبد الرازق:
سيد محمود خميفة:
عمي السممي:
مصطفى محمد
الشوربجي وآخرون:
ىدى عبد الرحمن:

تصميم طباعة المنسوجات اليدوية – المتحدة لمطباعة والنشر . 6999

ىدى عبد الرحمن:

مذكرات اقتصاديات التصميم . 0111

تصميم طباعة المنسوجات اليدوية . 6991

ٔصاسِ انرؼهٛى انؼانٙ
انًؼٓذ انؼان ٙنهفٌُٕ انرطثٛقّٛ
قسى  :طثاػّ انًُسٕخاخ ٔانصثاغّ ٔانردٓٛض

الصناعات الصغيرة ودورىا في التنمية 6999

الييئة العامة
لالستعالمات:

عّبي اٌّشسٍ
اٌزسىَك واٌزحذَبد اٌّؼبصشح  ,إٌّىفُخ ِ ,ىزجخ اٌغالء ,
وصبثذ إدسَس :
.َ2664
ِحّذ سٍطبْ أثى
اٌؼىٌّخ االلزصبدَخ  ,اٌضلبصَك  ,اٌّىزجخ اٌؼٍُّخ .َ2664 ,
ػًٍ :
االرغبهبد اٌّؼبصشح فٍ اٌزسىَك  ,اٌمبهشح ِ ,ىزجخ ػُٓ شّس ,
ِحّذ شىلً
وِحّىد إٌغذي :
.َ2662
اٌزسىَك اٌحذَش ِ ,ذخً ثُئٍ  ,اٌمبهشح  ,داس إٌهضخ اٌؼشثُخ
ِحّذ إثشاهُُ :
.َ2664,
ِحّذ إثشاهُُ وصبثذ اسزشارُغُبد رمسُُ اٌسىق  ,اٌمبهشح  ,داس اٌّؼبسف .َ2666,
إدسَس :

د -دٔسٚاخ ػهًٛح
أٔ َششاخ  ...انخ
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