
                                                                                        

 جامعه المنوفية              كمية االقتصاد المنزلي          

 ادوحدة ضمان الجودة واالعتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 
 االقتصاد المنزلً سبكالورٌو -البرنامج الذي ٌتبعه المقرر:
 المالبس والنسٌج -القسم الذي ٌتبعه  البرنامج :

 المالبس والنسٌج -القسم الذي ٌتبعه المقرر:

 -معلومات أساسٌة : - أ
 لمراقبة الفنٌة فى مصانع المالبسالمقرر : التدرٌب وا اسم

 الرمز الكودي:
 الفرقة : الثانٌة دكتوراه

 االجمالى 2  عملً- 0 نظرى 2الساعات الدراسٌة : 

 2/6/2002تارٌخ اعتماد التوصٌف:  2022/2022 العام الدارسى:

 -:معلومات متخصصة -ب 

 :. (aims)أهداف المقرر  _2

 مصانع المالبس على كفاءة ومهارة الخرٌج فًٌة التدرٌب والمراقبة الفن أهمٌةٌوضح  أن
  

 Intended Learning Outcomesالمخرج التعلٌمٌة المستهدفة من تدرٌس المقرر:. -2
 بعد دراسة هذا المقرر ٌستطٌع الطالب ان ٌتقن المهارات االتٌة:.

 

          Knowledge and Understanding      ا_المعرفةوالفهم :.
 التدرٌب ان ٌعى اهمٌة  .1

 ان ٌفهم دور المراقبة الفنٌة فى المصانع .2

 ان ٌدرك اهمٌة التدرٌب والمراقبة فى المصانع وتأثٌرة على مستوى الجودة  .3
 

 0Intellectual Skills:المهارات الذهنٌة-ب 
 ان ٌتذكر اهمٌة التدرٌب. .1

 التدرٌب والمراقبة فً المصانع.ان ٌبتكر فً اسالٌب  .2

 Professional Skill.:لمٌةالمهارات المهنٌة والع -ج

 ان ٌكون لدٌه القدرة علً قٌاس دور التدرٌب والمراقبة ودورة فً تمرٌن. 1ج_
 مستوٌات الجودة المطلوبة. -2
 

 General Skillsالمهارات العامة:.-د 

ض ان ٌكون علً دراٌة باهمٌة التدرٌب والمراقبة وكٌفٌة االستفادة منهم فً تحسٌن مستوي الجودة والنهو -1
 باالنتاج.



 

  Syllabusر:محتوى المقر -3
 

عدد  الموضوع األسبوع
 الساعات

عدد 
 ةالمحاضر

   عرض االسالٌب التدرٌب األول
   انتفاء افضل اسالٌب التدرٌب الثانً
   دور المراقبة فً المصانع الثالث
   اهمٌة المراقبة فً تحسٌن مستوي الجودة الرابع

   رها فً المراقبة الفنٌةالشروط الواجب تواف الخامس
   اختبار شفوي السادس
   زٌارات مٌدانٌة للمصانع السابع
   حصر مشاكل التدرٌب والمراقبة الفنٌه الثامن
   عمل بحث فً احدي نقاط التدرٌب والمراقبة التاسع
   متابعة عمل البحث العاشر

   تحدٌدى االطار النظري والعملً للبحث الحادي عشرا
   تجمٌع النتائج وعرضها اسالٌب لمعالجة الثانً عشرا
   انهاء البحث ومناقشته الثالث عشرا
   االمتحان التحرٌري الرابع عشرا

 
 Teaching and Learning Methods: أسالٌب التدرٌس والتعلم -4
  المحاضرات0ا -4
 االطالع بالمكتبات ب-4
 زٌارات مٌدانٌة -ج
 

  تعلم للطالب ذوى القدرات المحدودةأسالٌب التدرٌس وال -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 -2
  المتابعة. -3

 أسالٌب التدرٌس والتعلم للطالب المتمٌزٌن -6

 ء المحاضرة بدون فصل الطلبة بعضهم عن بعض عن طرٌقٌتم ذلك إثنا
 تحدٌد وتصنٌف المستوٌات. -2
 تكلٌفهم برئاسة المجموعة -2

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

 االمتحان الشفهً. -2
 االمتحان التحرٌري. -2
 العروض التقدٌمٌة -3



 
 Time Schedule :جدول التقٌم -ب

 الموضوع األسبوع التقٌم

 20شفوي           السادس 2

 20تحرٌري          الرابع عشر 2

 20تحرٌري          النهائً 3

 :توزٌع الدرجات -ج
 %   اسً نهاٌة الفصل الدر -2
 %     امتحان شفوي  -2
  %       غٌاب( -امتحانات–أعمال السنة )تقارٌر  -3
 Grading  Systemقدٌرات:نظام تحدٌد الت -د 

 التقدٌر النسبة المئوٌة

 ضعٌف جدا %30اقل من 

 ضعٌف %44% :30من 

 مقبول %64% :50من 

 جٌد %74% : 65من 

 جٌد جدا %24% : 75من

 امتٌاز %25أكثر من

 List Of References: قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع-2
 :Course Notesمذكرات—ا

 Recommended Books: كتب ملزمة -ب

 فً مجال التخصص وبعض الرسائل العلمٌه فً تلك المحاورا -ب
  Recommended Booksكتب مقترحة: -ج
 
 
 Periodicals ,Web Sites..etcالخ 0000دورٌات علمٌة أو نشرات  -د

 :اإلمكانٌات المطلوبة للتدرٌس والتعلم-4
 كمبٌوتر0ج -4

 داتا شو         
 
 
 

     سعد على سالمان د/0مادة (: أمنسق المقرر)أستاذ ال

 رئٌس القسم:ا.د/ نشأت نصر الرفاعً

 2022/2022الفصل الدراسً الثانى                         
 


