
                   

 جامعو المنوفية                 كمية االقتصاد المنزلي       

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توصيف مقرر دراسينموذج 

 
   المالبس والنسيج البرنامج الذي يتبعه المقرر:

 1022/1021 العام الدراسي  المالبس والنسيج  القسـم الذي يتبعه البرنامج

 1008-6-8 تاريخ إقرار التوصيف:......        المالبس والنسيج   القسم الذي يتبعه المقرر
 
       معمومات أساسية: -أ 

 إداره مشروعاتاسم المقرر:
 بسمال

 دبمومة انتاج وتصنيع المالبسالفرقة/ المستوي: الرمز الكودي:

 و / أو تمارين عممي 0 نظري 1 الدراسية:  / الساعاتعدد الوحدات
1 

 وحدة
 يجمالاإل

 معمومات متخصصة: -ب
     Aimsأىداف المقرر  -1

 

أى يكوى الذارس قادر علي أى يضتطيع اإللوام تالعٌاصر األصاصيح إلقاهح 

  حع هالتش جاهزج وعٌاصر اإلًتاج الرئيضيهشرو

 

 

 

المخرجات التعممية المستيدفة من تدريس المقرر:  -2  
Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفهم -أ     
Knowledge and Understanding  

 يزؼزف ػهي ػُبصز اإلَزبج انزئيسخ.1أ.

 يزؼهى كيفيخ دراسخ انسىق ورميًه .2أ.

 يهى ثًمىيبد صُبػخ انًالثس انجبهزح.3أ.

 

 القدرات الذهنية -ب     
Intellectual skills  

 أٌ يكىٌ لبدرا ػهي رميى انسىق انًذهي وانؼبنًي.1ة.

 أٌ يكىٌ لبدرا ػهي ػًم دراسخ جذوي صذيخ نًشزوع رجبري.2ة.

 يسزطيغ انزخطيط انصذيخ اللبيخ يشزوع يالثس  جبهزح

 

 المهارات المهنية  -جـ     
Professional Skills 

 يزؼهى أسس يؼبييز انجىدح انصذيذخ نكم ػُصز يٍ ػُبصز اإلَزبج  .1ج.

 أٌ يهى ثخطىط االَزبج انًخزهفخ ثبنًصبَغ.2ج.

 .3ج.

 المهارات العامة -د     
General Skills 

 

انصذيذخ  يسزطيغ رذذيذ يُزج يٍ يُزج انًالثس انجبهزح ويؼزفخ انًمىيبد.1د.

 إللبيخ يشزوع َبجخ ورزويجخ يذهيب ودونيب ثًؼبييز جىدح صذيذخ

 .2د.

 

 



 

     Syllabusهحتوي الوقرر     -3
 

 

 ػذد انسبػبد انًىضىع

 األصثوع األول

 يمىيبد صُبػخ انًالثس انجبهزح  
2 

 الثاًي األصثوع

انفزق ثيٍ انًشزوػبد انخبصخ وانًشزوػبد 

 انؼبيخ

2 

 الثالث صثوعاأل

 ػُبصز االَزبج انًخزهفخ
2 

 الراتع األصثوع 

 ركًهخ ػُبصز اإلَزبج انًخزهفخ
2 

 األصثوع الخاهش 

 دراسخ انسىق انًذهيخ وانذونيخ
2 

 األصثوع الضادس 

 ركًم دراسخ انسىق انًذهيخ وانذونيخ
2 

 األصثوع الثاهي 

 دراسخ انجذوي
2 

 األصثوع التاصع 

نًسزخذيخ في صُبػخ َظى انجىدح انًخزهفخ ا

 انًالثس وانُسيج

2 

 األصثوع العاشر 

 ركًهخ َظى انجىدح 
2 

 األصثوع الحادي عشر  

 
2 

 األصثوع الثاًي عشر 

 يُبلشخ انًشزوع
2 

 األصثوع الثالث عشر 

 يزبثؼخ يُبلشخ انًشزوع
2 

  التذريش  والتعلن أصالية -4

Teaching and learning methods 

 

 data showاسزخذاو ال .أ.4

 انذىار وانُمبش يغ انطهجخ .ة.4

 طزح انؼُىاٌ انزئيسي نهًذبضزح وانزجًيغ ثى انذىار وانُمبش.ج.4

 ورشخ ػًم دىل يىضىػبد انًُهج

طهت يشزوع يشززن فيه جًغ انطالة ػهي هيئخ يجًىػبد يزى فيه رطجيك جًيغ 

 يىضىػبد انًمزر ويُبلشزه ػهي هيئخ سًيُبر

تذريش والتعلن للطالب روي أصالية ال -5

 القذراخ الوحذودج

Teaching and Learning methods for 

disables  

 ػًم يذكزح ثبألفكبر انزئيسيخ نهًُهج .أ.5

 رذذيذ َمط رئيسيخ نهجذث فيهب يغ يذبونخ رذذيذ انًزاجغ انزئيسخ نهزجىع نهب .ة.5

 .ج.5

 

 

رذذيذ َمبط دراسيخ ويطبنجخ ػًم ثذث دىل انًشزوع وػزضهب ثطزيك ..أ6 الوتويزيي أصالية التذريش والتعلن للطالب -6

 انىسبئط انًزؼذدح

 .ة.6

 Students assessment:  الطالب     تقيين -7

 القدره عمي استيعاب المعمومة وتحصيميا لقياس    عمل ورش عمل Toolsاألساليب المستخدمة             -أ    

القدره عمي عمل  لقياس    صر االنتاج المختمفةأبحاث حول نقاط بحثية في عنا
 بحث العممي 



قدرة الطالبة عمي  لقياس    تجهيز المادة العممية الخاصة بموضوع المحاضرة
 استخالص المعمومة العممية من المراجع الحديثة

قدرة عمي التحصيل العممي وتطبيق ماتم  لقياس    االختبارات التحريرية 
 تحصيمو

 )كل اسبوع في تحضير المعمومة العممية حول موضوع المحاضرة(األسبوع . Time scheduleالتوقيت         -ب    
 السابع االختبار التحريرياألسبوع .

 في نياية كل محاضرة تكوين ورشة عمل لتطبيق ماتم دراستو في ورش عمل

 الربع عشر االختبار النظرياألسبوع 

 00اية الفصل الدراسي         %ني توزيع الدرجات  -ج   

 5منتصف الفصل الدراسي       %

 االمتحان الشفوي              % 

 االمتحان العممي               %
 %15أعمال فصمية                  

 % مقبولGrading system 00-06 نظام تحديد التقديرات –د 
 % جيد00-06
 % جيد جدا00-06
 كثر امتياز% فأ60

 :List of references  قائوح الكتة الذراصيح والوراجع -8

 

           Course notesمذكرات  -أ       

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books)     

 

 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

 

 كزت في يجبل انزخصص

 .الخدوريات عممية أو نشرات  .. -د      

Periodicals, web sites.. etc. 
 

 data showرىافز شجكخ اَزز َذ   االمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم -6

               

 

 منسق المقرر)أستاذ المادة (: د/خالد محى الدين   

 رئيس القسم:ا.د/ نشأت نصر الرفاعي
 3122/3123انى التاريخ: الفصل الدراسي الث                         

 

 


