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قسم املالبس والنسيج

ماجستري املالبس والنسيج
)باملقررات الدراسية والرسالة(

متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف املالبس 

والنسيج:

للحصول عىل درجة املاجستري يف املالبس والنسيج يجب أن يكمل الطالب 
)36( وحدة دراسية معتمدة، وتكون موزعة عىل النحو اآليت:

وحدة معتمدة للمقررات اإلجبارية ) 17(.	 
عدد وحدات املقررات االختيارية من داخل القسم)6(	 
عدد وحدات املقررات االختيارية من خارج القسم)3(	 
عدد وحدات املقررات االختيارية من خارج الكلية)3(	 
عدد وحدات الرسالة )8(                                                               	 

مسارين:  
  1.  تصميم األزياء.
2.  تصنيع املالبس.  

وفيام ييل تفصيل املواد:

أ- املقررات اإلجبارية العامة لجميع املسارات

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحــدات 
الدراسية ENGLISHعريب

3تحليل إحصايئSTAT 603 ص 603

3مناهج البحث العلميCLT 694م ن 694

2حلقة بحثCLT 695م ن 695

كلية االقتصاد املنزيل
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مقررات املسار االول اإلجبارية )تصميم االزياء(

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحــدات 
الدراسية Englishعريب

CLT 620 م ن 620
التصميم عىل منوذج القياس 

)باللغة االنجليزية(
3

3االتجاهات الحديثة لألزياء  CLT 621 م ن 621

CLT 622م ن 622
تطبيقات حاسوبية يف تصميم 

األزياء
3

مقررات املسار االول االختيارية )تصميم االزياء(

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحــدات 
الدراسية Englishعريب

3تصميم متقدم مبصادر حديثهCLT 623 م ن 623

CLT 624م ن 624
تشكيل عىل منوذج القياس 

متقدم
3

3تصميم املالبس التعبرييةCLT 625م ن 625

3تصميم أزياء تقليديةCLT 626م ن 626

3التصميم الصناعىCLT 627م ن 627

3تصميم مكمالت املالبس   CLT 628م ن 628

3تصميم املنسوجاتCLT 629 م ن 629

3مراقبة الجودةCLT 631م ن 631

3األشغال الفنية البيئيةIAE 663ف أ 663

HED 625ق ت 625
تكنولوجيا التعليم ىف علوم 

الحياة األرسية
3

6********6****
أي مقرر دراسات عليا آخر 
من خارج كلية األقتصاد 
املنزيل ومن داخل الجامعة

3

مقررات املسار االول اإلجبارية )تصنيع املالبس(

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحــدات 
الدراسية Englishعريب

CLT 630       م ن 630
مستحدثات صناعة املالبس 

)باللغة االنجليزية(
3

3مراقبة الجودةCLT 631 م ن 631

3تخطيط وانتاج املالبسCLT 632 م ن 632

ـرامــج الــدراســات العليـــــا دليــل بـ
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مقررات املسار االول اإلجبارية )تصنيع املالبس(

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحــدات 
الدراسية Englishعريب

3مناذج متقدمة للمالبسCLT 633 م ن 633

3تكنولوجيا انتاج العينةCLT 634 م ن 634

3التعبئة والتغليفCLT 635م ن 635

CLT 636م ن 636
إدارة املنشآت الصناعية 

للمالبس
3

3التصميم الصناعى للمالبسCLT 627م ن 627

3الدعاية واإلعالن يف املالبسCLT 637م ن 637

CLT 638م ن 638
سلوك املستهلك والحفاظ 

عىل البيئة
3

CLT 639م ن 639
األسواق العاملية 

واسرتاتيجيات البيع بالتجزئة
3

3األشغال الفنية البيئيةIAE 663ف أ 663

HED 625ق ت 625
تكنولوجيا التعليم ىف علوم 

الحياة األرسية
3

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحــدات 
الدراسية Englishعريب

6********6****
أي مقرر دراسات عليا آخر 
من خارج كلية األقتصاد 
املنزيل ومن داخل الجامعة

3

الرسالة )8( وحدات معتمدة :

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحــدات 
الدراسية Englishعريب

8الرسالة  CLT 699م ن 699

كلية االقتصاد املنزيل


