
                                                                                        

 جامعو المنوفية              كمية االقتصاد المنزلي          

 ادوحدة ضمان الجودة واالعتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توصيف مقرر دراسينموذج 

 تقتاا  المنزل اال البرنامج الذي يتبعه المقرر:
   1021/1023العام الدارسى:    المالبس والنسيج  القسـم الذي يتبعه البرنامج

 1/6/2002وايف: تاريخ إتقرار الت              المالبس والنسيج القسم الذي يتبعه المقرر
       معمومات أساسية: -أ

اسم المقرر:تأثير البيئة والعوامل 
 االجتماعية عمى المالبس

 الفرقة/ ثانية دكتوراه الرمز الكودي:

 يجمالاإل2 وحدة2 و / أو تمارين عممي - نظري 2 الدراسية:  / الساعاتعدد الوحدات

 معمومات متخصصة: -ب
 Aimsأىداف المقرر  -1

 و ببنؼىايم انبيئت واالجتًبػيت وارتببطهب ببنًالبس االنًب

 

انًخزجبث انتؼهيًيت انًستهذفت يٍ تذريس انًقزر:-2  

Intended Learning Outcomes 

 Knowledge and Understandingالمعرفة و الفيم                     -أ     
 ن يعى العىامل البيئية واالجتمبعيةأ .1
 بسان يفهم ارتببطهب ببلمال .2

 ان يدرك تحديد نىع المالبس وفقب لتلل العىامل .3

 Intellectual skillsالقدرات الذىنية                                       -ب   

 اٌ يتذكز شتً انؼىايم انبيئت االجتًبػيت .1ة.

 اٌ يبذع فً تصًيى االسيبء انًتىافقت يغ انؼىايم انبيئيت واالجتًبػيت.  2ة.

 .  3ة.

 Professional Skillsالميارات المينية                              -جـ   

 ان يمتمك القدرة عمى الوضع التصميمات المناسبة لمبيئة والعوامل االجتماعية .1
 ان يتمتع بامكانيات فائقة عمى عمل تصميمات المستخدمة .2

 General Skillsانًهبراث انؼبيت                                       -د     

 اٌ ييكىٌ نذيه انقذرة تحذيذ افضم انتصًيًبث انًالئًت نهؼىايم انبيئيت واالجتًبػيتد

 

 

 



    Syllabusيحتىٌ انًقزر     -

 َظزي اإلسبىع
 ػذد انسبػبث

 

 ن     ع    ج

   2  راسة الج وي لممشروع الاناعي االول

   2 متابعة التخطيط وانشاء المانع انثبًَ

   2 طة االنشاء وتقييمهاتنفيذ خ انثبنث

   2 انتقاء نوع الماكينات وتق راته انزابغ

   2 المهارة الفنية ف  التشغيل انخبيس

   2 اختبار شفه  انسبدس

    تانيف اال رات و توزيع المهام انسببغ

   2 بحث مي ان  لم راسة انثبيٍ

   2 تح ي  االطار النظرى والعمم  انتبسغ

   2 متابعة ال راسة البحثية انؼبشز

   2 اتمام البحث انحبدي ػشز

   2 العروض التق يمية انثبًَ ػشز

   2 التقييم انثبنث ػشز

   2 اختبار تحريرى انزابغ ػشز

 Teaching and Learning Methods: أسالٌب التدرٌس والتعلم -4
 المحاضرات 0ا -4
 زٌارات مٌدانٌة ب-4
 استطالع الرأى-1

  الٌب التدرٌس والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودةأس -5

Teaching and Learning Methods For 

Disables  

 ٌتم ذلك إثناء المحاضرة بدون فصل الطلبة بعضهم عن بعض عن طرٌق
 العصف الذهنً -2
 التفاعل المباشر والغٌر مباشرة -1
 . 

 أسالٌب التدرٌس والتعلم للطالب المتمٌزٌن -6

 إثناء المحاضرة بدون فصل الطلبة بعضهم عن بعض عن طرٌق ٌتم ذلك
 تصنٌفهم وقٌادتهم للفرق البحثٌة .2

 التوجٌه والمتابعة .1

 Students Assessment Tools:تقٌم الطالب -7
 Tools:األسالٌب المستخدمة -ا

 االمتحان الشفهً. -2

 المتحان التحرٌرى -1
 العروض التقدٌمٌة -3
 
 
 Time Schedule :جدول التقٌم -ب



 الموضوع األسبوع التقٌم

 20شفوي           السادس 2

 20تحرٌري          الرابع عشر 1

 00تحرٌري          النهائً 3

 توزٌع الدرجات: -ج
 نهاٌة الفصل الدراسً    % -2
 امتحان شفوي      % -1
  غٌاب(       % -امتحانات–أعمال السنة )تقارٌر  -3
 Grading  Systemٌرات:نظام تحدٌد التقد -د 

 التقدٌر النسبة المئوٌة

 ضعٌف جدا %30اقل من 

 ضعٌف %44% :30من 

 مقبول %64% :50من 

 جٌد %74% : 65من 

 جٌد جدا %04% : 75من

 امتٌاز %05أكثر من

 List Of References: قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع-0
 :Course Notesمذكرات—ا

 Recommended Books: كتب ملزمة -ب

 

  Recommended Booksكتب مقترحة: -ج
 التخصص وزٌارات مٌدانٌة لبعض المصانعفى مجال  

 
 Periodicals ,Web Sites..etcالخ 0000دورٌات علمٌة أو نشرات  -د

 بحوث فى مجال الموضوع

 :اإلمكانٌات المطلوبة للتدرٌس والتعلم-4
 المحاضرات0ج -4

 زٌارة مٌدانٌة         
 الكمبٌوتر وبرامج متخصصةاجهزة 

 
 
 

 منسق المقرر)أستاذ المادة (: د/ مدحت محمد مرسى 
 رئٌس القسم:ا.د/ نشأت نصر الرفاعً

 1021/1023التارٌخ: الفصل الدراسً االول                              

 

 

 


