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تمهيد وتعريف بمحتوى المقرر وتوصيفه
خامات النسيج ---التصنيف العام لأللياف
النول --أجزاء النول البسيط --نول الجاكار
النول --أجزاء النول البسيط --نول الجاكار
تقسيم األقمشة
لتراكيب النسجية ---النسيج السادة
التنوع فى النسيج السادة.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
النسيج المبردى
التنوع فى النسيج المبردى --مزايا وعيوب النسيج المبردى
النسيج األطلسى
طريقة إيجاد رقم تحريك عالمات األطلس --مزايا وعيوب النسيج
النسيج الوبرى --.مزايا وعيوب النسيج الوبرى
كيفية التعرف على النسيج --التعرف على وجهى النسيج

إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني
التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

العصف الذهني

تكاليف ووجبات منزلية

تقييم مشروعات تصميمية

اختبار شفوي

مناقشات وتقييم أداء صفي

المالحظة

المباشر
الغير
الذاتي
التجريبي

مباشر

مشاريع تطبيقية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

محاضرات

اختبار نهاية الفصل الدراسي

7

والتطريز

8

المختلفة وتوظيفها لخدمة تصميم المالبس

9

أ 3-يحدد الخواص المظهرية للتراكيب النسجية

51

النسجية

55

ووظيفية للمنتج النهائى باختالف التراكيب

51

أ2-
يوضح امكانية الحصول على تأثيرات جمالية

51

األقمشة المنتجة منها

51

أ -يعرف التراكيب النسيجية المختلفة وخواص

51

أ -المعرفة والفهم :
التعليم
التعليم
التعلم
التعلم
والتعلم التفاعلي

اختبار عملي

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية التعليم
التقويم

الختامي

المقابالت

الموضوعات في األسبوع
استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

التقويم الشخصي للطالب

المعهد العالى للفنون التطبيقية

مصفوفة مقرر (تراكيب
منسوجات)

كود 1122/
الفرقة (الثانية/

ملف اإلنجاز

وزارة التعليم العالى

االول)

التجمع الخامس

أساليب وطرق التقييم

التقويم البنائي أو التكويني

أو النهائي

وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية

التجمع الخامس

أ 4-يوضح ألهم أجزاء النول المستخدم فى تنفيذ
وإنتاج األقمشة

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -يطبق الطرق المختلفة إلنتاج األقمشة ذات
التراكيب النسجية المختلفة 1
ب 2-يميز الخواص الطبيعية والميكانيكية لألقمشة
المنتجة بتراكيب نسجية مختلفة
ب 3-يحلل الخواص المظهرية لألقمشة المنتجة
بتراكيب مختلفة

ج -المهارات المهنية :
ج 1-يستخدم التراكيب البنائية المناسبة وتوظيفها فى
صناعة المالبس بما يتالئم مع خواصها
ج 2-ينتج أقمشة ذات تراكيب نسجية مختلفة

ج )3-يستخدم التكنولوجيا المناسبة في مجال
صناعة النسيج .

د.

المهارات العامة والقابلة للنقل:

د 1-يتواصل مع االخرين
د 2-يستخدم التغذية المرتجعة لتحسين
األداء.

د 3-يستخدم شبكة االنترنت
د 4-يعد البحوث المختلفة
د 5-تمارين تطبيقية

مصفوفة مقرر (تراكيب

منسوجات)

كود 1122/

الفرقة (الثانية/

االول)

وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية

مصفوفة مقرر (تراكيب

منسوجات)

كود 1122/

الفرقة (الثانية/

االول)

التجمع الخامس
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