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 رئيس القسم المحترم .......................السيد الدكتور/ علي القضاة .....
 يسعدني أن أرفع لسيادكم التالي:

 مواصفات اآلالت والمعدات واألدوات الالزمة لمرسم األزياء 
 قسم تصميم األزياء

 

 العدد النوع اتـــــــــــــــــــــــالمواصف ـــــــــــــوعالن م

 ماكينات حياكة صناعية 1

، مزودة  /غرزه علي األقل5000"غرزه حياكة عادية"  

، مزودة بجهاز تحكم في السرعة وعدد الغرز /  بحمام زيت
سم ، موتور سيرفو متكامل ،  كاملة بطاوالتها وبجميع 

وصندوق المنتج األمامي ، والمقعد مستلزماتها و طاوالتها 
 . المناسب

Juki 20 

 أوفر لوك صناعيةماكينة  2
، واآللة تكون  ، مزودة بحمام زيت( مخارج خيوط 3)

وصندوق المنتج األمامي ،  كاملة بمستلزماتها و طاوالتها
 .والمقعد المناسب

Juki 4 

 ماكينة أوفر لوك صناعية 3
، واآللة تكون  ، مزودة بحمام زيت( مخارج خيوط 5)

األمامي ، وصندوق المنتج  كاملة بمستلزماتها و طاوالتها
 .والمقعد المناسب

Juki 2 

4 
مقص كهربائي ترددي 

 "مستطيل"

بوصه مجهزة بالنيكل كروم وملحق  12سكينة قص بطول  

ذاتي  ، مزودة بنظام زيت به أشكال سكاكين القص المختلفة
، بجميع ملحقاته األداء ، ونظام سن السكين اوتوماتيكيا  

 .وعبوة ملحقة لشرائط المسن مستلزماتهجميع والمتكاملة 

Strike  ــ

 أمريكي
2 

 مقصات أقمشة 5
من مواد غير قابلة كلياً بوصة )يدويه( مصنوع  12طول 

 للصدأ .
Singer 

 (برازيلي)
20 

 مقصات أقمشة 6
من مواد غير قابلة كلياً بوصة )يدويه( مصنوع  10طول 

 للصدأ .
Singer 

 (برازيلي)
10 

 مقصات زجزاج لألقمشة 7
من مواد غير قابلة كلياً بوصة )يدويه( مصنوع  12طول 

 للصدأ .
Singer 

 (برازيلي)
5 

 كرتونة خيوط حياكة 8
للصناعة ألوان متعددة ،  بولي إستر 40/2)كونات( حياكة 

 منها لون أبيض. 50%
 10 أي نوع جيد

 كرتونة خيوط أوفر لوك 9
  ، بولي إستر يستخدم في )كونات( حياكة أوفر لوك

 لصناعة  لون أبيض.ا
 10 أي نوع جيد

 أبيض رول قماش كامل لون 10
)مبيض( ــ %100متر من قماش القطن الخام 100طول 

 للتدريب.
 10 أي نوع جيد

 سودرول قماش كامل لون أ 11
)مبيض(  %100متر من قماش القطن الخام 100طول 

 )مبيض( ــ للتدريب.
 10 أي نوع جيد

 طاولة قص األقمشة 12
متر ، ال تحتوي علي 2مجهز )فرومايكا( عرض سطح 

 سنتيمتر. 90 هامتر ارتفاع10فواصل ، طولها 
 1 أي نوع جيد

13 
أثقال معدنية لتثبيت التعشيقات 

 علي الفرشة 

أثقال معدنية معالجة بالنيكل كروم ومتنوعة األحجام 
واألثقال تساعد في تثبيت طبقة التعشيق الورقية علي سطح 

 للقص الفرشة المجهزة
 15 أي نوع جيد

14 
مشابك استانلس كبيرة الحجم 
للحفاظ علي ثبات وتماسك 

 الفرشة 

مشابك مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ )استانلس( كبيرة 
الحجم للحفاظ علي ثبات وتماسك الفرشة أثناء إجراء عملية 

 القص
 16 أي نوع جيد

15 
 System (P A  وحدة متكاملة

D لتصميم ( بجميع مشتمالتها

 وتدريج وتعشيق الباترونات.

عليها برامج   C P Uتحتوي علي جهاز كبيوتر مكون من

المتخصص في تصميم وتدريج وتعشيق   CADالـــ 

 DEJITIZERسم ،  30* 60الباترونات ، شاشة ال تقل عن 

، سبورة بيضاء ذات خاليا ضوئية   Ploter، باإلضافة إلي 

GERBER 

 (أمريكي)
1 



(2) 
 

لباترونات مرفق بها مجهزة إلدخال البينات الخاصة با
كاميرا مجهزه لذات الغرض ، لطباعة الباترونات ــ وحدة 

 جهاز لتدريب الطالب. 15تعليمية مرفقة مكونة من عدد 

16 
نسائي متعدد "تشكيل" مانيكان 

 القياسات
مانيكان نسائي متعدد القياسات ، لالستخدام في التشكيل 

(For Draping.) 
 15 دأي نوع جي

17 
نسائي متعدد  "عرض" مانيكان

 القياسات
مانيكان نسائي متعدد القياسات ، لالستخدام في )عرض 

 المالبس النسائية(.
 15 أي نوع جيد

18 
رجالي "عرض" مانيكان 

 متعدد القياسات  
مانيكان رجالي متعدد القياسات ، لالستخدام في )عرض 

 المالبس الرجالية(.
 15 أي نوع جيد

19 
إناث أطفال "عرض" مانيكان 

 متعدد القياسات
متعدد القياسات ، لالستخدام في إناث  أطفال مانيكان

 )عرض مالبس األطفال الذكور(.
 7 أي نوع جيد

20 
ذكور  أطفال"عرض" مانيكان 

 متعدد القياسات
مانيكان أطفال ذكورمتعدد القياسات ، لالستخدام في 

 )عرض مالبس األطفال الذكور(.
 7 جيد أي نوع

21 
مجموعة مساطر ومنحنيات 

 لرسم الباترون 

مساطر ومنحنيات رسم الباترون زجاجية أو بالستيكية 
ومرقمة تحتوي علي جميع مشتمالت األشكال الهندسية 

 لرسم الخطوط والزوايا والمنحنيات
 20 أي نوع جيد

 مسطرة رسم باترون زجاجية  22
 120يقل عن مسطرة شفافه مصنوعة من الزجاج طولها ال 

 سنيمتر ومرقمة بالسنتيمتر
 20 أي نوع جيد

 شريط قياس )مازوره(  23
شريط قياس غير قابل للمطاطية مصنوع من مادة بالستيكية 
ملساء ، بدايته ونهايته مغلفة بمعدن غير قابل للصدأ ، مرقم 

 من سطحه األول سنتيمتر ، والآلخر بالبوصة
 20 أي نوع جيد

24 
صناعية لماكينات عبوات إبر 

 الدرزة متعددة القياس
غير قابلة للصدأ ومعالجة بكل المعالجات لتصلح للهدف من 

 استخدامها ، متعددة القياس
 20 أي نوع جيد

25 
عبوات إبر حياكة يدوية  
 لماكينات الدرزة متعددة القياس

غير قابلة للصدأ ومعالجة بكل المعالجات لتصلح للهدف من 
 دة القياساستخدامها ، متعد

 20 أي نوع جيد

26 
عبوات إبر تطريز يدوية  
 لماكينات الدرزة متعددة القياس

غير قابلة للصدأ ومعالجة بكل المعالجات لتصلح للهدف من 
 استخدامها ، متعددة القياس

 20 أي نوع جيد

27 
عبوات إبر كروشيه يدوية  
 لماكينات الدرزة متعددة القياس

بكل المعالجات لتصلح للهدف من غير قابلة للصدأ ومعالجة 
 استخدامها ، متعددة القياس

 أي نوع جيد
20 

 

 عبوات دبابيس 28
غير قابلة للصدأ ومعالجة بكل المعالجات لتصلح للهدف من 
استخدامها ، متعددة القياس واألشكال ذات رؤوس ملونة 

 مزودة بوسادة دبابي س اسفنجية
 20 أي نوع جيد

 وسادات دبابيس 29
وسادة دبابيس اسفنجية مبطنة علي شكل ساعة يمكن أن 

 تمسك بمعصم اليد 
 20 أي نوع جيد

 20 أي نوع جيد وسادة دبابيس اسفنجية مبطنة عادية  وسادات دبابيس 30

  توفير تدريب "متكامل" علي النظام لجميع أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية بالقسم  13يشترط في البند رقم

 الكلية.القسم وومن يتم ترشيحه من قبل 

  سنوات علي األقل علي جميع البنود التي  3توفير تدريب مختصر، باإلضافة إلي ضمان وصيانة مدة ال تقل عن

 دات ، والماكينات المقدمة.تحتوي علي اآلالت والمع

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 مقدمه لسيادتكم                                                                         

 أ.د/ محمد السيد محمد حسن                                                                     

                                                               استاذ تصميم وتنفيذ األزياء                                                                       


