
                   

 جامعه المنوفية                 كمية االقتصاد المنزلي       

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توصيف مقرر دراسينموذج 

 

 المالبس والنسيج البرنامج الذي يتبعو المقرر:
 1021/1023العام الدراسي    المالبس والنسيج  القسـم الذي يتبعو البرنامج

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

 الفرقة/ المستوي:دبمومة تكنولوجيا المالبس الرمز الكودي: ٍبمُْبد ٍزقدًأالد واظٌ اىَقسز:

 و / أو تمارين عممي 2 نظري 2 الدراسية:  / الساعاتعدد الوحدات
3 

 وحدة
 يجمالاإل

 معمومات متخصصة: -ب
 Aimsأهداف المقرر  -1

 

زفغ مفبءح أداء اىطالة فٍ اىزؼبٍو ٍعغ اىزنْىىىيُعبد 

خ اىَععزددٍخ فعٍ اىحدَثخ ىألألد واىَبمُْبد اىصعْبػُ

ٍجععبه اععْبػخ اىَالثععط اىجععبيصح ثَععب َحقعع  اىقععدزح 

 اىزْبفعُخ اىؼبىَُخ فٍ ػَيُخ إّزبج اىَالثط اىجبيصح 

 اىَدسيبد اىزؼيَُُخ اىَعزهدفخ ٍِ ردزَط اىَقسز:-2

Intended Learning Outcomes 

 Knowledge and Understandingالمعرفة و الفهم                     -أ     

 .أْ ٠عذد اٌطبٌت األعظ اٌع١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ ٚإٌٙذع١خ ألألد رظ١ٕع اٌّالثظ اٌدب٘ضح.   2أ.
 .    أْ ٠غزٛعت األّٔبؽ اٌزىٌٕٛٛخ١خ ٌٍّبو١ٕبد اٌسذ٠ثخ ٚاٌّزخظظخ فٟ خطٛؽ اإلٔزبج.2أ.

 .    أْ ٠ششذ اٌزم١ٕبد اٌع١ٍّخ ٌٍّبو١ٕبد ٌزىْٛ ٌذ٠ٗ اٌمذسح عٍٝ ط١بٔزٙب.3أ.

 

 Intellectual skillsلذهنية                                      القدرات ا -ب   

 .   أْ ٠ذسن و١ف١خ اٌزعبًِ ِع األٔٛاع اٌّخزٍفخ ِٓ اٌّبو١ٕبد زغت ٚظ١فزٙب.1ة.

 .  أْ ٠ٛظف اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌسذ٠ثخ رجعب ٌّزطٍجبد اإلٔزبج .2ة.

   

 Professional Skillsالمهارات المهنية                              -جـ   

( رجعب ٌٍّٕزح اٌّطٍٛة ٚرٌه ٌزسم١ك أعٍٝ Layout.   اٌمذسح عٍٝ رشر١ت خطٛؽ اإلٔزبج) 2جـ.  

 .ِعذالد إٔزبج 



 أن تتكون لدية القدرة عمى ضبط خط اإلنتاج وتعديمو بما يتناسب مع نوعية المنتج  1جـ.
 General Skillsاىَهبزاد اىؼبٍخ                                       -د  

.   اٌزعبًِ ِع وبفخ أٔٛاع اٌّبو١ٕبد اٌظٕبع١خ اٌزٟ رغزخذَ فٟ رظ١ٕع اٌّالثظ اٌدب٘ضح رجع 1د.

ٌزطٛس٘ب اٌزىٌٕٛٛخٟ ثّب ٠زٕبعت ٚعٛق اٌعًّ ِع إِىب١ٔخ إوزغبة ِٙبسح اٌزعبًِ ِع األفشاد فٝ 

 خؾ اإلٔزبج ٚرعذ٠ً أٚػبعُٙ رجعب ٌّٙبسرُٙ اٌشخظ١خ
 

    Syllabus  ٍحزىٌ اىَقسز   -

 أوال : اىَحزىي اىْظسي  
ػدد  اىَىضىع اإلظجىع

 اىعبػبد

إعزج١بْ لجٍٝ ٌٍّعٍِٛبد اٌغبثمخ+ دساعخ األعظ اٌع١ٍّخ  االوه

 ٚاٌف١ٕخ ألالد فشد األلّشخ
2 

دساعخ األعظ اٌع١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ ٌٍّمظبد اٌىٙشث١خ ثأٔٛاعٙب  اىثبًّ

 ٚو١ف١خ رشغ١ٍٙب ٚط١بٔزٙب
2 

زظ١ٕفبد اٌّبو١ٕبد اٌظٕبع١خ= ثعغ اٌّبو١ٕبد ِثً دساعخ ٌ اىثبىث

 اٌّبو١ٕخ اٌغش٠عخ ٌٍس١بوخ +األٚفش + اٌعشاٜٚ
2 

دزاظخ ىَبمُْبد ش  اىجُت وٍبمُْخ اىيف  ٍغ اىزؼسف ػيً  اىساثغ

 اىزنْىىىيُب اىحدَثخ ثهب + دزاظخ ألّىاع اإلثس ورصُْفهب رجؼب ىؼَيهب
2 

 2 + رىٍّخ ٌزظ١ٕفبد اإلثشحإخزجبس رسش٠شٜ ٌّب عجك دساعزٗ  اىدبٍط

دزاظخ ثؼض اىَبمُْبد اىَزدصصخ اىزٍ رظهس حدَثب وٍدي رطىزيب  اىعبدض

رسمُت اىجُت ٍبمُْبد ػَو اىجْط  –ٍثو ٍبمُْبد ػَو اىنىىخ 

 واىنعساد  وغُسيب ٍِ اىَبمُْبد اىزٍ رظهس ظْىَب فً يرا اىَجبه

2 

 2 ِ واِد اىزسقٌُ واىفالدزثؼض األدواد اىَعبػدح ٍثو ٍنِ ىص  اىفبشىُ اىعبثغ

 2 اُبّزهب ( –ردصصهب  –ػَيهب  –دزاظخ أدواد اىنً ) اظعهب  اىثبٍِ

اخزجبس شفٛٞ + اٌزعشف عٍٝ خطٛؽ اإلٔزبج اٌّخزٍفخ  اىزبظغ

 ٚأٔٛاعٙب ٚاٌغشع ِٕٙب
2 

دساعخ ٌّبو١ٕبد فسض إٌّزح إٌٙبئٝ ٚاٌّبو١ٕبد اٌّغبعذح  اىؼبشس

 فٝ اٌزعجئخ ٚاٌزغ١ٍف
2 

 –دساعخ ِبو١ٕبد اٌزطش٠ض األٌٝ ثأٔٛاعٙب اٌّخزٍفخ ٚاٌغشص  حبدي ػشساى

 ٚاٌخ١ٛؽ اٌّغزخذِخ ِعٙب
2 

ٌعذد ِٓ اٌزظ١ّّبد  (layout)سص عذد ِٓ خطٛؽ اإلٔزبج اىثبًّ ػشس

 رجعب ألعظ إٔزبخ١خ وً ِبو١ٕٗ
2 

 2 ٌّٕزدبد ِخزٍفخ ( layout)إعزىّبي ا اىثبىث ػشس

 2 عّبي اٌغٕخإخزجبس رسش٠شٜ أل اىساثغ ػشس

 ثانيا ا: المحتوى العممى 
 عدد الساعات الموضوع اإلسبوع

 2 دراسة المقصات الصناعية من حيث اإلستخدام االوه

عمل فرشة وتدريب الطمبة بصورة جماعية عمى العيوب الناتجة من  اىثبًّ
 عممية الفرش+ عمل الوصالت 

2 

  تاحعمل عينات اساسية عمى المنك الصناعى الم اىثبىث



 2 التدريب عمى ماكينات العراوى واألزرار ولضمها وعمل عينات عميها وصيانتها اىساثغ

 2 دراسة ماكينة األورليه وتشغيمها وصيانتها وعمل عينات عميها اىدبٍط

 2 اختبار عممي  عمى الماكينات والمقصات التى تم دراستها  اىعبدض

 2 األساور( -ة )المرداتتطبيقات عممية ألجزاء من قطع ممبسي اىعبثغ

 2 تطبيقات عممية ألجزاء من قطع ممبسية )الجيوب( اىثبٍِ

 2 القالبات( –تطبيقات عممية ألجزاء من قطع ممبسية ) األكوال  اىزبظغ

دراسة كيفية ترتيب خطوط اإلنتاج بأشكال مختمفة تبعا لنوعية  اىؼبشس
المطموبة كإنتاج يومى بصورة عممية ) يقوم األستاذ  المنتج والكمية
 بذلك بنفسه(

2 

تدريب الطمبة عمى عمل خطوط إنتاج بأنفسهم إلنتاج قطعة مبسطة  اىحبدي ػشس
 فى داخل الكمية ) يقوم الطمبة بهذا العمل (

2 

تطبيقات عممية عمى فرد القماش وقصه وتحضيرهوكر مراحمة فى  اىثبًّ ػشس
 التنفيذ والتشطيب وذلك فى صورة مجموعاتاإلنتاج حتى 

2 

لقطعة  (layout)ان يقوم كل مجموعة من الطمبة برسم وعمل خط إنتاج  اىثبىث ػشس
ممبسية وعرضها عمى األخرين مع شرح اسباب هذا الترتيب وانتاجية الخط 

 وتحديد المدة الزمنية الالزمة .وانواع الماكينات واسباب إختيارها

2 

 2 عمل إختبار عممى لمطمبة فيما تم دراسته . اىساثغ ػشس

 اىزدزَط  واىزؼيٌ  أظبىُت -4

Teaching and learning methods 

 . أ . المحاضرات 4
 . ب.  عرض اخر ما توصمت اليو التكنولوجيات فى مجال الماكينات بإستخدام الكتالوجات 4
 جديد. جـ.  عمل حمقات حوارية بين الطمبة واألساتذة لمناقشة ال4
. د.  الزيارات الميدانية بصورة منتظمة لمصانع المالبس الجاىزة لموقوف عمى أخر التكنولوجيا 4

 الحديثة فى ىذا المجال .
 أظبىُت اىزدزَط واىزؼيٌ ىيطالة ذوٌ اىقدزاد اىَحدودح -5

Teaching and Learning methods for disables 
 ؼضهٌ ػِ ثؼض ػِ طسَ  َزٌ ذىل أثْبء اىَحبضسح وثدوُ فصو اىطيجخ ث

 . أ. ص٠بدح ٔغجخ اٌسٛاس ث١ٓ األعزبر ٚ٘زٖ اٌفئخ ِٓ اٌطٍجخ 5

 . ة. اٌزشو١ض عٍٝ رٛػ١ر اٌّعٍِٛبد ثأوثش ِٓ ؽش٠مخ ززٝ رظً اٌّعٍِٛخ ِٓ أوثش ِٓ خٙخ5

 .خـ  اإلعزّبد ثظٛسح وج١شح عٍٝ اٌظٛس اٌزٛػ١س١خ ززٝ رىْٛ اٌّعٍِٛخ عٍٙخ اٌٛطٛي إ5ُٙ١ٌ

 وال ّزسك ٍجبه ىيزدُو . ثبىشسح واىصىز

 
 اىَزَُصَِ أظبىُت اىزدزَط واىزؼيٌ ىيطالة -6

 َزٌ ذىل أثْبء اىَحبضسح وثدوُ فصو اىطيجخ ثؼضهٌ ػِ ثؼض ػِ طسَ  



. أ  زيادة نسبة النشاط الذىنى عن طريق بعض األسئمة التى تنمى موىبة ىؤالء الطمبة وفى نفس 6
 التفكير والربط بين الشرح والتخيل فى بعض األحيان الوقت تساعد الطمبة األخرين عمى محاولة 

 .ب  زيادة الرحالت الميدانية التى تنمى المتميزين وتفيد فى نفس الوقت ذوى القدرات المحدودة6
 Students assessmen:  رقٌُُ اىطالة     -7
 Toolsاألظبىُت اىَعزددٍخ             -أ    

 ٠ٙخ ٚاٌمذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع اٌدذ٠ذ ٚر١ّض اٌطٍجخاإلخزجبساد اٌشف٠ٛخ ٌم١بط عشعخ اٌجذ .1

 االخزجبساد اٌزسش٠ش٠خ ٌم١بط اإلدسان اٌّعشفٝ ٌذٜ اٌطٍجخ ٚلذسرُٙ عٍٝ رزوشاٌّعٍِٛبد  .2

 االخزجبساد اٌع١ٍّخ  ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ عٍٝ زً اٌّشىالد اٌزٝ رٛاخُٙٙ عٕذ اٌعًّ  .3

 Time scheduleاىزىقُذ         -ة  

 اىؼَيً اىْظسي
 اٌغبدط اإلعجٛع األٚي عجٛعاإل

 اٌشاثع عشش اإلعجٛع اٌخبِظ اإلعجٛع

 0 0 اٌزبعع اإلعجٛع

 0 0 اٌشاثع عشش اإلعجٛع

 رىشَغ اىدزيبد -ج   
 % 44نهاية الفصل الدراسي        
 % 5منتصف الفصل الدراسي      
 % 5االمتحان الشفوي             
 % 44االمتحان العممي             

 % 14ال فصمية                أعم
 Grading system ّظبً رحدَد اىزقدَساد –د 

 اىزقدَس اىْعجخ اىَئىَخ
 ػع١ف خذا %30ألً ِٓ 

 ػع١ف %44%: 30ِٓ 

 ِمجٛي %64% : 50ِٓ 

 خ١ذ %44% : 65ِٓ 

 خ١ذ خذا %44% : 45ِٓ 

 إِز١بص %45أوثش ِٓ  

 

 :List of referencesقبئَخ اىنزت اىدزاظُخ واىَسايغ   -8
          Course notesمذكرات  -أ       

 ا اٌّزوشاد اٌزٝ ٠مَٛ اعزبر اٌّبدح ثزد١ّع اٌّبدح اٌع١ٍّخ ٌٗ

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books) 

     



 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د  
Periodicals, web sites.. etc. 

 مجالت البحوث التى تنشر فى كل من :

 كمية اإلقتصاد المنزلى /جامعة المنوفية  .2
 كمية اإلقتصاد المنزلى  /جامعة حموان . .1

 كمية الفنون التطبيقية / جامعة حموان  .3

-Gerberمتابعة أحدث انواع الماكينات التى تقوم بعض الشركات بعمل خطوط إنتاج ليا مثل ) .4

Brother- ….atc)  

وذلك عن طريق النت أو عن طريق توكيالت ىذه الشركات فى مصر          

 

 االٍنبُّبد اىَطيىثخ ىيزدزَط و اىزؼيٌ -9

 ٚعبئً عشع ِخزٍفخ . .1

 عجٛساد ِزسشوخ . .2

عًّ ٚزذاد إٔزبخ١خ ٚردذ٠ذ٘ب ثظفخ دٚس٠خ ٌٍّبو١ٕبد ٚرىْٛ ِزبزخ  .3

 ِعٙب ٌٍطٍجخ ١ٌٚغذ ٚزذاد راد ؽبثع خبص ال ٠ّىٓ ٌٍطٍجخ اٌزعبًِ 

ٚخٛد ِب٠شجٗ اٌّظٕع اٌّظغش ٠زٛاخذ ثٗ عذد ِٓ اٌّىٓ ٚاٌّمظبد  .4

ٚاألدٚاد اٌّخزٍفخ ثّب ٠غّر ٌٍطٍجخ ثمؼبء فزشاد ِٓ اٌزّش٠ٓ لجً اٌزٛاخذ 

 فٝ أعٛاق اٌعًّ ِّب ٠خٍك سٚذ اٌزعبْٚ ث١ُٕٙ ٌإلٔزبج

 

 

 

 

 

 

 

 
 منسق المقرر)أستاذ المادة (: د/رانيا حسنى يوسف هيكل  

 .د/ نشأت نصر الرفاعيرئيس القسم:ا
 2102/2102التاريخ: الفصل الدراسي االول                              

 

 
 


