
 جامعة االسكندرية  
 كلية التربية النوعية  

 الفرقة الرابعة  
اقتصاد منزلى  

 
 

 اسم الطالبة / روميساء ابراهيم سعيد  
 تحت اشراف / 

 د/منا موسى
 د/ نجدة ماضى

 د/ السيدة
 د/ شيماء عطية

 د/ابتسام ابراهيم  
 أ/ هبة حمادة

 أ/ االء نشات
 أ/هاجر على

 ة جمال  أ/هب
 

 تقرير مشروع تخرج بعنوان
 )غرفة نوم اطف ال متكاملة (

 مفروشات
  



 

 
 

 لحاف   .1

 طقم سرير   2عدد   .2

 مخدة   2عدد .3

 تربيعة   4عدد .4

 تربيعة صغيرة   .5

 سجادة   .6

 ستارة   .7

 اباجورة    2عدد .8

 باسكت   .9

 علبة مناديل   .11

 ساعة حائط   .11

 ف ازة ورد   .12

 لعب لالطف ال   .13

14. Qiute book  

 

 

 

 

 

 

 

 مكونات غرفة نوم االطف ال



 

 اللحاف  
 جدول للخامات المستخدمة فى عمل اللحاف

 السعر   الوصف   اللون   كمية  ال النوع  
مستطيل ذات   روز منقط   متر   2.5 قماش قطن  

 احرف دائرية  
 جنية  62.5

مستطيل فى   ابيض مشجر   نصف متر   قماش مشجر  
 وسط اللحاف  

 جنية  6

قماش  
 كاروهات  

فستونات   ابيض فى روز   متر  4
اللحاف وخلف  

 اللحاف  

 جنية  48

 جنيه7.5 وردة   ابيض   نصف متر   قماش قطيفة  
 جنيه7.5 وردة   روز   نصف متر   
 جنيه7.5 وردة   بنفسجى   نصف متر   

 جنه  51  ابيض   متر   5 فيبر  
غرزة حشو   بنفسجى /روز   بكرة   خيط حرير  

 على الورد  
 جنية  111

 جنية  291التكلفة الكلية للحاف =
 
 
 
 
 
 



 طقم ماليات  2
 جدول للخامات المستخدمة

 السعر   وصف  ال اللون   الكمية   النوع  

قماش  
 كروهات  

ابيض فى روز   متر ونصف
 فى بنفسجى  

شريط كسرات  
على المالية  

 والترابيع  

 جنيه18

المالية كسرات   روز منقط متر3 قماش سادة  
 ومخدة  

 جنيه75

 12 تربيعة  2 ابيض مشجر متر قماش مشجر  

طقم سرير   رصاصى منقط   متر3 قماش منقط  
 كامل  

75 

 4 وردة  2 ابيض   ربع متر   قطيفة  

 4 وردة  4 روز   ربع متر   

 4 وردة  2 رصاصى   ربع متر   

 6  ابيض متر ف ازلين  
 

 

 جنيه115التكلفة الكلية للطقم االول =
 جنية93التكلفة الكلية للطقم الثانى =

 
 
 
 



 السجادة  
 

 السعر   الوصف   اللون   الكمية   النوع  
دوائر على   ابيض ربع متر   ماش قطيفة  ق

 دة  شكل ور 
2 

 2 ----- بنفسجى   ربع متر   
قماش  

 كروهات  
 2 ------ ابيض فى روز   ربع متر  

ابيض فى   ربع متر   مشجر  
 بنفسجى  

------ 2 

 2.5 ----- روز   ربع متر   شيفون  
طوبى فى   ربع متر   مشجر  

 ابيض
----- 2 

 5 للحشو   ابيض   نصف متر فيبر
 5 للتنظيف   طوبى   نصف متر   خيش  

 1 للتثبيت   روز بكرة   وبرليهخيط كت
  

 جنيه  23التكلفة الكلية للسجادة =
 
 
 
 
 
 



 الستارة  
 

 السعر   الوصف   اللون   الكمية   النوع  
البرقع   روز متر2.5 شيفون  

وقطعتين  
 الستارة  

22.5 

ابيض فى   نصف متر   كروهات  
 بنفسجى  

 6 االطار للستارة  

 3 وردة ابيض ربع متر قطيفة  

 3 وردة   سجى  بنف ربع متر 
 3 وردة   روز ربع متر 

 4 البرقع   ابيض متر4 شريط ستارة  

 1.5 البرقع   ابيض متر1.5 اسكوتش

 11 تثبيت الورد بنفسجى   بكرة   خيط تطريز
 1.5 تقوية الورد ابيض ربع متر   ف ازلين  

 
 جنيه  54.5التكلفة الكلية للستارة = 

 
 



 
 االباجورة  

 
 السعر   ف  الوص اللون   الكمية   النوع

 شيفون  
 

 9 مستطيل   روز متر  

شريط ستان  
 عريض

شريط   روز   بكرات  3
 متكشكش

11.5 

شرائط ستان  
 رفيع  

 

شريط   روز   بكرات  4
 متكشكش

6 

 ---- ورد ابيض ----- قطيفة  
 ----= ورد بنفسجى   ----- 
 ---- ورد روز   ---- 

 21 مستطيل   حديد 2 شابوه
 3 لغلق الشابوه ابيض   متر2 اسكوتش

 
 جنيه  48.5التكلفة الكلية لالباجورة =

 
 
 
 
 



 الباسكت  
 

 السعر   الوصف   اللون   الكمية   النوع
 7 بالستيك   اخضر   1 باسكت  

الشكل   روز نصف متر   قطيفة  
 الخارجى  

7 

ابيض فى   ربع متر   قماش مشجر  
 بنفسجى  

الشكل  
 الداخلى  

3 

 1.5 من الداخل   روز   1 سوستة  
 جنيه  18.5كلفة الكلية للباسكت =الت

 
 علبة المناديل  

 

 السعر   الوصف   اللون   الكمية   النوع  
 3.5 مستطيل   اسود   1 علبة مناديل  

الشكل   روز ربع متر   قطيفة  
 الخارجى  

2 

اكسسوار   روز منقط   ---- قماش منقط  
 بسيط  

---- 

 
 جنيه  5.5التكلفة الكلية علبة المناديل =

 



 ساعة حائط  
 

 السعر   الوصف   اللون   الكمية   النوع  
 8 ------ اسود 1 عداد ساعة  

شكل الساعة   ابيض /روز 2 فوم  
 /االرق ام  

5 

 3 وحدة الساعة   روز ربع متر   قطيفة  

 جنية  16لتكلفة الكلية =
 

 ف ازة  
 من بواقى القماش المستخدم  

 جنيه5فناكيش  
 

Quitebook 
 11بروش نايلون =

 11فتوهول=
 5.5حلزونى =

 5فوم=
 جنيه  31.5التكلفة الكلية =

 

 لعب اطف ال  
 ككل  بواقى القماش الغير مستخد فى المشروع  



 
 
 
 
 

 التكلفة الكلية =
 
 (291+115+93+23+54.5+48.5+18.5+5.5+16+5+31.5) 

 جنيه  711=======

 
 

 الحمد هلل رب العالمين  
 

  
 
 
 
 
 
 

 ة الكلية لمشروع التخرج التكلف



 جامعة االسكندرية  
 كلية التربية النوعية  

 الرابعة  الفرقة  
اقتصاد منزلى  

 
 

 عمل الطالبة /روميساء ابراهيم سعيد  
 

 د/منا موسى تحت اشراف /
 د/نجدة ماضى

 د/ السيدة
 د/ شيماء عطية
 أ/ هبة حمادة  

 أ/ االء نشات  
 أ/هاجر على  

 ا/هبة جمال
 
 

 د/ف اتن مصطفى كمال  

 2116تقرير مشروع التخرج لعام  
 )فستان سوارية (



 
 مكونات الفستان   
 

 ف ازية  فستان ستان احمر ا .1

 بلوزة جوبير مطرزة   .2

 بلورة ستان اسود   .3

 فستان اسود   .4

 جونلة   .5

 طرحة   .6

 شوز   .7

 شنطة   .8
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 جدول الخامات المستخدمة
 الفستان االحمر  

 السعر   الوصف   اللون   الكمية   النوع  
ستان احمر   احمر   2.5 ستان  

 سادة  
42.5 

 225 جوبير مطرز   احمر مطرز   1.25 جوبير  
 1.5 ----- احمر     سم31 سوستة  

 1.5 ----- احمر   بكرة   خيط  
 

 جنيه271التكلفة الكلية =
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فكرة تغيير الفستان  
 السعر   الوصف   اللون   الكمية   النوع  
 25.5 اسود سادة   اسود 1.5 ستان  

 8 اسود سادة   اسود   1 تل
 --- احمر   احمر   قطعة صغيرة   ستان  

 45 سادة  اسود   اسود   1.5 جبردين  
 1.5 ----- اسود سم  24 سوسته  

اسود مطرز   اسود   سم  75 تل  
 اسود

51 

 
 جنية  131التكلفة الكلية =

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشنطة والشوز
 

 السعر   الوصف   اللون   الكمية   النوع
 مستعملة   ----- كافية --- برتفيه
 مستعملة   ----- كافية --- صندل

وحدات   احمر سم  25 جوبير  
 صغيرة  

21 

 5 احمر سادة   احمر سم  25 ستان  
فصوص  

 الماظ
 1 اصغر حجم فضى   15

 1 ---- ابيض   1 شمع
 

 جنية    27التكلفة الكلية = 
 
 
 

 جنية  451= التكلفة الكلية لمشروع فستان السوارية


