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 لجنة الممتحنٌن عناوٌن األبحاث
ساعات 
 القسم التدرٌس

الفرقه 
 الدراسٌة

 اسم المقرر
 

 م كود المقرر

 نظري عملً

 دور الخط واللون فى إتزان العمل الفنى. -1
 مقومات نجاح العمل الفنى فً إطار تحلٌل عناصر التصمٌم. -2
 خصائص أسس التصمٌم ودورها فى تحقٌق عمل فنى ناجح. -3
 األساسٌة الالزمة لتصمٌم عمل فنى ناجح. العناصر -4
 األسس الجمالٌة لتنظٌم التكوٌن فى العمل الفنى. -5

د / اٌناس فتوح عبدالرحٌم 
 السٌد

 د/ هدى محمد سمٌرحافظ
د / امانى مهدى حامد 

 إبراهٌم
 أحمد عبدالحمٌد د / هوٌدا

 عبد الغفار

2 2 
المالبس 
 والنسٌج

 1 )م.ن(  114 أسس تصمٌم  االولى

 در االلهام واالقتباس لتصمٌم مالبس االطفالمصا .1
ارتباط مظاهر النمو بنوعٌات مالبس االطفال والعناصر التى  .2

 ٌجب ان تتوفر فٌها
 ابرز مصممى ازٌاء "مالبس  "االطفال .3
 عناصر واسس تصمٌم مالبس االطفال .4
 اسالٌب ونوعٌات زخارف مالبس االطفال .5

هعوض عيسي  د / يسرى 0ا

 أحوذ

ذ الوجيذ د/ًجالء عب0م0ا

 هحوذ فرج

2 2 
المالبس 
 والنسٌج

 2 )م.ن( 202 تصمٌم أزٌاء )أطفال(  الثانٌة

تصمٌم نماذج البنسات موضحاً أنواع البنسات و هدف و وظٌفة  -1
 البنسة االساسٌة.

الخطوات الالزمة للحصول على تصمٌم النماذج المسطحة  -2
و   النسائٌة مع توضٌح طرق الحصول على قٌاسات الجسم 

مل األساسٌة التً تتوافر عند تصمٌم النموذج المسطح و العوا
 مراحل إعداد النموذج.

 التطور العلمً والتكنولوجً للمالبس الخارجٌة للنساء. -3
المفاهٌم المستخدمة فً تصمٌم النماذج و تنفٌذ المالبس الخارجٌة  -4

 للنساء.
 العوامل االساسٌة للضبط الجٌد  للمالبس الخارجٌه للنساء.  -5

 
 
 
 
 
 
 

ماجدة ٌوسف محمد  .د/ ا
 اسماعٌل

د / وسام محمد إبراهٌم 0ا
 محمد

3 2 
المالبس 
 والنسٌج

 الثانٌة
تصمٌم النماذج وتنفٌذ 

 المالبس 
 ) خارجٌة نساء (  

 3 )م.ن( 203
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على الطالب أو مجموعة الطالب المحددة اختٌار أحد الموضوعات أو 
 العناوٌن التالٌة للكتابة فٌها:

والسٌاسٌة واألزٌاء وزخارفها الممٌزة للعصر الحٌاة االجتماعٌة  -1
 الفاطمى.

الحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌة واألزٌاء وزخارفها الممٌزة للعصر  -2
 المملوكىى.

الحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌة واألزٌاء وزخارفها الممٌزة للعصر  -3
 العثمانى.

الحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌة واألزٌاء وزخارفها الممٌزة لعصر  -4
 على.محمد 

 أو بالنسبة للجزء األوروبى اكتب بحثا فى أحد الموضوعات التالٌة:
 (.11عصر الباروك )ق  -5
 (.12عصر الركوكو )ق  -6

  هبة أحمد ٌس على أ.د/ 
 هيخائيل د / فيفياى شاكر0ا

  .م.د/ حنان محمد سعٌدا

 عبذالعزيز

2 2 
المالبس 
 والنسٌج

 4 )م.ن( 210 (2تارٌخ أزٌاء  ) الثانٌة

 قمشة.تقسٌم األ -1
 مقارنة بٌن التراكٌب النسجٌة البسٌطة. -2
 تعرٌف االلٌاف والتقسٌم العام لها. -3
مقارنة بٌن الخواص الطبٌعٌة والكٌمائٌة لأللٌاف الطبٌعٌة  -4

 والصناعٌة.
 آالت الغزل(. -الغزل )تعرٌفه -5
 الخٌوط وأنواعها. -6

د / سامٌة محمد محمد 0ا
 الطوبشى

زٌنب محمود السٌد  د / 0ا
 برهام

2 2 
بس المال

 والنسٌج
 الثانٌة

الخٌوط والتراكٌب 
 النسٌجٌة 

 5 )م.ن( 211

الٌاف القطن  من حٌث التركٌب الكٌمٌائى والخواص الفٌزٌائٌة  -1
 والكٌمٌائٌة.

ألٌاف الصوف والبولى امٌد من حٌث التركٌب الكٌمٌائى  -2
 والخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة.

كٌب الكٌمٌائى ألٌاف الحرٌر الطبٌعى والبولى استرمن حٌث التر -3
 والخواص الفٌزٌائٌة.

ألٌاف البولى اكرٌلك من حٌث التركٌب الكٌمٌائى والخواص  -4
 الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة.

المعالجات األولٌة للمنسوجات القطنٌة من حٌث ازالة النشا  -5
 والغلٌان فى القلوى والتبٌٌض.

 أ.د/ ماهر حلمى

2 2 
منتدب 
 خارجى

 6 212 كٌمٌاء نسٌج  الثانٌة



 المنزلًكلٌة االقتصاد 
 قسم المالبس والنسٌج

  م9191/ 9102للعام الجاهعى  الثانىللفصل الدراسى  الثالثة( قسن الوالبس والنسيج –الثانية  –الفرق )األولى  هقرراتحاث عناوين أب

   رئٌس القسم العلمى

   أ.د/ حاتم أحمد رفاعى

 

ى الطالب أو مجموعة الطالب المحددة اختٌار أحد الموضوعات أو عل
 العناوٌن التالٌة للكتابة فٌها:

 مراكز صناعة النسٌج من العصر الفرعونى إلى عصر محمد على. -1
 الزخارف الكتابٌة خالل العصور التارٌخٌة المختلفة. -2
طرق زخرفة المنسوجات من العصر الفرعونى إلى العصر  -3

 نى.العثما
 الكتان من العصر الفرعونى إلى عصر محمد على. -4
 الحرٌر من العصر الفرعونى إلى العصر العثمانى. -5

  هبة أحمد ٌس على أ.د/ 
 د/ نفٌسة عبد الرحمن0م0ا

 العفٌفً

- 2 
المالبس 
 والنسٌج

 1 )م.ن( 213 تارٌخ منسوجات الثانٌة

Choose one of  each: 

1- 1-Formal e-mail: 

You were in holiday in Sharm El-sheikh. 

You stayed two weeks in a hotel there. 

You are writing an e-mail to the manger of 

the customer services of the hotel telling 

him / her about the thinks you like and 

thinks you didn’t like there. 

Your e-mail address 

(Magi76@yahoo.com), the hotel e-mail 

address (grandhotel@gmail.com). 

 

2- 2-Formal e-mail  

You bought a TV from HYPER- EL-

MAADI last week and waited from the 

 أسماء عبدالخالق

- 2 
منتدب 
 خارجى

 2 214 لٌزٌةلغة إنج الثانٌة

mailto:grandhotel@gmail.com
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delivery section to get it for you but they 

didn’t come. So you are sending an e-mail 

to the delivery section there complaining 

about the delay and asking one they will 

come because you are busy and will not 

stay at home for a long time. 

Your e-mail address (Ahmed Kareem 

32@hotmail.com), the hyper        e-mail 

address (hyperstore:delivery 

section@gmail.com). 

3- 3- Informal e-mail: 

You are sending an e-mail too your sister 

who is living in Dubai with her husband. 

You want to congratulate her with her new 

born Baby an tell her that the whole family 

are very happy for her. You also ask for 

some photos for the baby and when she 

will come back to Egypt.  

Your e-mail address (sally 

157@yahoo.com), Your sister's   e-mail 

address (salwa 246@hotmail.com). 

mailto:hyperstore:delivery%20section@gmail.com
mailto:hyperstore:delivery%20section@gmail.com
mailto:157@yahoo.com
mailto:salwa%20246@hotmail.com
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 التطور التارٌخ لمالبس األطفال. -1
 .فى سنتى المهد دراسة االحتٌاجات الملبسٌة لألطفال -2
 .فً مرحلة ما قبل المدرسة دراسة االحتٌاجات الملبسٌة لألطفال -3
 طرق الحصول على باترونات االطفال وتدرٌجها. -4
 الكلف المستخدمة لتجمٌل وزخرفة مالبس األطفال. -5

 لعظيند / الٌبوية عبذ ا

 يوسف

د / هٌي عبذ الرحوي عباس 

 عبود

 3 )م.ن( 312 ( 1تنفٌذ مالبس ) الثانٌة التربوى 2 -

 التطرٌز فى الحضارة المصرٌة القدٌمة. -1
 الفن الشعبى وأهمٌته فً التطرٌز وابراز الهوٌه المصرٌة. -2
 –مصادره  – مفهومه -ممٌزاته – التطرٌز الٌدوى )أهمٌته -3

 أدواته(
 فى إثراء الصناعات الصغٌرة.التطرٌز وأهمٌته  -4
 اإلستفادة من جمالٌات التطرٌز فى المالبس والمكمالت. -5

سنٌة خمٌس صبحى  د / 0ا
 رضوان

د/ اٌناس عصمت عبدهللا 0م0ا
 عبدالرحٌم

ا.م.د / عال على علوان 
 عمر

 10 )م.ن( 214 ( 1تصمٌم وتطرٌز ) الثانٌة التربوى 2 2

 ى.دور االقتباس فى تصمٌم االزٌاء الرجال -1
 اثر االنماط الجسمٌة للرجل على اختٌارمفردات الملبس الرجالى. -2
 تصمٌم ازٌاء الرجال فى ضوء انماط الجسم البشرى. -3
 استلهام تصمٌمات لمالبس الرجال تالئم انماط الجسم البشرى. -4
رؤٌة تصمٌمٌة لمالبس الرجال فى ضوء دراسة االنماط البشرٌة  -5

 لجسم الرجل ومصادراالقتباس.

رامة ثابت حسن د / ك0م0ا
  الشٌخ

أ.م.د /هالة محمد مصطفى 
 سلٌمان

2 2 
المالبس 
 والنسٌج

 11 )م.ن( 302 تصمٌم ازٌاء ) رجالى (  الثالثة

 رجالً فً صناعة المالبس الجاهزة أهمٌة تدرٌج وتعشٌق النماذج ال -1
 دراسة مقارنة ألنماط نماذج المالبس الرجالً. -2
دراسة الخامات األساسٌة والخامات المساعدة المستخدمة فً  -3

 صناعة المالبس الرجالً.
 تكنولوجٌا مراحل انتاج القمٌص الرجالً. -4
 تكنولوجٌا مراحل انتاج البنطلون الرجالً " الجٌنز. -5

مجدة مأمون محمد  د / 0ا

 رسالن
د / هذحت هحوذ حسيي 0م0ا

 أبوهشيوة

3 2 
المالبس 
 والنسٌج

 ثالثةال
تصمٌم النماذج وتنفٌذ 
المالبس      )خارجٌة 

 رجالى (
 12 )م.ن( 303

من خالل دراستك النواع المانٌكان وادوات التشكٌل على المانٌكان  -1
 ، تناول بالبحث الجدٌد فى هذا المجال.

اختر تصمٌم ٌصلح تنفٌذه باسلوب التشكٌل على المانٌكان ثم قم  -2
صمٌم التى درستها ثم ضع مخططك لتنفٌذه  بتحلٌله تبعاُ لعناصر الت

 وتقنٌات التشكٌل تبعا لما  تم دراسته .
ٌدخل المانٌكان كجسم صناعى فى مراحل انتاج المالبس المختلفه ،  -3

تناول بالبحث انواع المانٌكان المستخدم فى صناعة المالبس مع 
 . توضٌح دور اسلوب التشكٌل والتصمٌم على المانٌكان فى كل مرحله 

دراسة المالبس والنسٌج بها تخصصات متعدده ، من خالل   -4
دراستك لتلك التخصصات وضح عالقة اسلوب التشكٌل على المانٌكان 

د / ايواى عبذالسالم 0ا

 عبذالقادر حسي

سها احمد عبدالغفار  ا.د / 
 محمد

2 2 
المالبس 
 والنسٌج

 13 )م.ن( 310 انٌكان تكنولوجٌا اعداد الم الثالثة
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فى تخصصى تصمٌم االزٌاء وتصنٌع المالبس مؤكدا دور المانٌكان 
 كجسم صناعى فى تلك التخصصات.

له من خالل دراستك للنماذج المشكله على المانٌكان  للجون -5
والكورساج تناول بالبحث الصعوبات التى تنشأ اثناء ضبط وتشكٌل كأل 

منهما على المانٌكان الشخصى مع توضٌح الفرق بٌنه وبٌن مانٌكان 
 الضبط المثالى. 

 التطور التارٌخى لماكٌنات التطرٌز المنتجة لغرزة السلسلة. -1
 التطور التارٌخى لماكٌنات التطرٌز المنتجة لغرزة الزجزاج. -2
التطور التارٌخى لماكٌنات التطرٌز تشٌفلى الصناعٌة  -3

 المتخصصة.
 ماكٌنات التطرٌز األتوماتٌك بالكمبٌوتر وملحقاتها. -4
الزخرفى وكٌفٌة إعداد التصمٌم الزخرفى برامج التصمٌم  -5

 للتطرٌز اآللى.
 برامج التطرٌز اآللى. -6

 
 
 
 
 
 
 
 

 

سامٌة أحمد حسن  د /0ا
 الجارحً

حسن على  د / لمٌاء 0ا
 حسن

هالة سلٌمان السٌد  ا.م.د/ 
 سلٌمان

2 2 
المالبس 
 والنسٌج

 14 )م.ن( 311 (2تصمٌم وتطرٌز ) الثالثة

1- speak about one of the most famous fashion designers 

Givenchy and how did he improve the blouse. 

 2- Explain the importance of the sewing machine and 

choose 5 kind of skirts drow and write about its pieces . 

3- explain the importance of the serger overlook and 

Writ about kind of men’s shirts and in a table write and the 

difference between each size . 

4 –(you are what you wear)explain these phrase and 

choose some kind of suitable matching clothing and discuss 

it . 

د / ايواى عبذ السالم 0ا

 عبذالقادر حسي

 أحمد عبدالحمٌد د / هوٌدا
 عبد الغفار

- 2 
المالبس 
 والنسٌج

 الثالثة
لغة انجلٌزٌة متخصصة 

(1) 
312  15 
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5 – The sewing machine is very important piece in sewing 
clothes mention the part of it and choose some kind of 
sleeves and collars fashion 

 Silk screen printingالطباعة بإستخدام الشاشة الحرٌرٌة  -1
 Thermal transferالطباعة بإستخدام اإلنتقال الحراري  -2

printing 
 مصادر إلهام المصمم وتأثٌرها على إسلوب الطباعة باإلستنسل  -3
صباغة األلٌاف المتنوعة) قطن ، صوف ، بولً استر( وتطبٌقاتها  -4

 بإسلوب العقد والربط 
األسس التً ٌعتمد علٌها التصمٌم الطباعً وتطبقها بإسلوب  -5

 Lino printingوالب الطباعٌة الق

 احمد طلعت برهام د / هالة
 منتدب من الخارج

2 2 

المالبس 
 والنسٌج
منتدب 
 خارجى

 الثالثة
صباغة وطباعة 

 المنسوجات 
113 16 

 الخواص الحرارٌة لألقمشة. -1
 نفاذٌة األقمشة للهواء. -2
 المراحل التحضٌرٌة لتبٌض األقمشة. -3
 تبٌض الخامات النسجٌة المختلفة. -4
 جهٌزات الخاصة للمنسوجات.الت -5

  د / هالة احوذ طلعت برهام

 محمد أحمد د / دعاء صذيق
2 2 

المالبس 
 والنسٌج

 11 )م.ن( 314 طبٌعة منسوجات  الثالثة

 دور أسس وعناصر التصمٌم فى تصمٌم مفردات زى المرأة. -1
 العوامل التى تؤثر على اختٌار المرأة لمالبسها. -2
 مالٌات نمط جسم المرأة.دور الخامة واللون فً ابراز ج -3
 دور مكمالت المالبس فى رفع قٌمة القطعة الملبسٌة. -4
 دور تصمٌم األزٌاء فى معالجة عٌوب الجسم. -5

 
 

د / رباب حسن محمد 0ا
 محمد

د / كرامة ثابت حسن 0م0ا
 الشٌخ

 12 )م.ن( 310 تصمٌم أزٌاء الثالثة التربوى 2 2

 االنماذج ومفرداتها المختلفة وطرق الحصول علٌه -1
العوامل المؤثرة على اختٌار المرأة للمالبس واألسالٌب  -2

 المستخدمة فً الزخرفة
 األقمشة المختلفة وأسس التعامل معها وتقنٌات التنفٌذ المناسبة لها -3
 المفاهٌم المرتبطة بالمالبس وتقنٌات التنفٌذ واإلنهاء المختلفة -4
 قنٌاً األنماط الجسمٌة المختلفة وكٌفٌة التعامل معها تصمٌمٌاً وت -5

 مع التطبٌق على منتج ملبسً من مالبس المراة الخارجٌة

د / عزٌزة احمد محمد 0م0ا
 العقلى

د/ اٌناس محمود أحمد 0م0ا
 خلف

 د / ماجد مجدى نصر هللا
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