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       معمومات أساسية: -أ 

التطورات الحديثة فى  اسم المقرر:
 النسيج)األلياف المخموطة(

 الفرقة/ المستوي: اولى دكتوراه الرمز الكودي:

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

 معمومات متخصصة: -ب
     Aimsأىداف المقرر  -1

 

 انخهط  اٌ يكوٌ انذارس قادرا عهي اإلنًاو تحذيذ افضم َسة 

 

 

 

 المخرجات التعممية المستيدفة من تدريس المقرر:  -2

Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفهم -أ     
Knowledge and Understanding  

 .أٌ ٌتفٓى خصبئص االنٍبف  1أ.

 .أٌ ٌستطٍع تحذٌذ انخهطّ انًثبن2ٍّأ.

 .3أ.

 

 القدرات الذهنية -ب     
Intellectual skills  

 .أٌ ٌستطٍع تحذٌذ يًٍزاد خهظ االنٍبف  انًختهف1ّة.

 .2ة.

 

 

 المهارات المهنية  -جـ     
Professional Skills 

 .أٌ ٌذسك خصبئص انالنٍبف انًختهفّ 1ج.

 .اٌ ٌستطٍع تحذٌذ افضم َست انخهظ2ج.

 .3ج. 

 المهارات العامة -د     
General Skills 

 

ٌستطٍع انتعشف عهً خهظ انشعٍشاد ٔانخٍٕط .اٌ 1د.

 ٔاالَسدّ.

 .2د.



 يحتوى انًقرر -3

 Syllabusيحتوي انًقرر     -3
 

 

 عذد انسبعبد انًٕضٕع

 األسثوع األول

َجزِ عٍ االنٍبف ٔاْى 

 خصبئص كم يُٓب 

2 2 4 

 انثاَي األسثوع

إَاعّ  -َعشٌفّ -انخهظ اًٍْتّ

 خصبئصّ-انغشض يُّ –

2 2 4 

 ألسثوع انثانثا

 انخهطّ انًثبنٍّ ٔايثهّ عهٍٓب
2 2 4 

 األسثوع انراتع

ايثهّ عهى خهظ االنٍبف 

–انطجٍعٍّ يع انطجٍعٍّ 

-انًًٍزاد -انغشض انٕظٍقى

 انخصبئص

2 2 4 

 األسثوع انخايس

ايثهّ عهى خهظ االنٍبف 

–انصُبعٍّ يع انصُبعٍّ 

-انًًٍزاد -انغشض انٕظٍقى

 انخصبئص

2 2 4 

 انسادس األسثوع

ايثهّ عهى خهظ االنٍبف 

–انصُبعٍّ يع انطجٍعٍّ 

-انًًٍزاد -انغشض انٕظٍقى

 انخصبئص

2 2 4 

 االسثوع انساتع

 اختجبس يُتصف انفصم
2 2 4 

 األسثوع انثايٍ

–تحذٌذ افضم َسً انخهظ 

ايثهّ عهى َست انخهظ 

 انًختهفّ

2 2 4 

 األسثوع انتاسع

 خهظ انشعٍشاد
2 2 4 

 شراألسثوع انعا

 خهظ انخٍٕط 
2 2 4 

 األسثوع انحادي عشر 

 خهط االَسجه
2 2 4 

 األسثوع انثاَي عشر

 اختجبس 
2 2 4 

  انتذريس  وانتعهى أسانية -4

Teaching and learning methods 

 

 data show.أ.استخذاو ال 4

 .ة.انحٕاس ٔانُقبش يع انطهجخ 4

.ج.طشذ انعُٕاٌ انشئٍسً نهًحبضشح ٔانتدًٍع ثى انحٕاس 4

 ٔانُقبش

 ٔسشخ عًم حٕل يٕضٕعبد انًُٓح

طهت يششٔع ٌشتشك فٍّ خًع انطالة عهً ٍْئخ يدًٕعبد 

ٌتى فٍّ تطجٍق خًٍع يٕضٕعبد انًقشس ٔيُبقشتّ عهً ٍْئخ 

 سًٍُبس

.أ.تكٌٍٕ يدًٕعبد عًم يشتشكخ يٍ انطهجخ انًتًٍزٌٍ 5أسانية انتذريس وانتعهى نهطالب روي  -5



 انقذراخ انًحذودج

Teaching and Learning methods for 

disables  

 ٔانطهجخ رٔي انقذساد انًحذٔدح 

.ة.تحذٌذ َقظ سئٍسٍخ نهجحث فٍٓب يع يحبٔنخ تحذٌذ انًشاخع 5

 انشئٍسخ نهشخٕع نٓب 

 .ج.5

 

 

ذ َقبط دساسٍخ ٔيطبنجخ عًم ثحث حٕل انًششٔع .أ.تحذ6ٌ أسبنٍت انتذسٌس ٔانتعهى نهطالة انًتًٍزٌٍ -6

 ٔعشضٓب ثطشٌق انٕسبئظ انًتعذدح

 .ة.6

 

 Students assessment:  تقييى انطالب     -7
 

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

لقياس القدره    خمط االليافأبحاث حول نقاط بحثية في انواع 
 عمي عمل بحث العممي 

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

 الحديثة
لقياس قدرة عمي التحصيل العممي    االختبارات التحريرية  
 وتطبيق ماتم تحصيمو

األسبوع .)كل اسبوع في تحضير المعمومة العممية حول  Time schedule      التوقيت   -ب    
 موضوع المحاضرة(

 األسبوع .السابع االختبار التحريري

في نياية كل محاضرة تكوين ورشة عمل لتطبيق ما تم 
 دراستو في ورش عمل

 األسبوع الربع عشر االختبار النظري

 08ل الدراسي         %نياية الفص توزيع الدرجات  -ج   

 5منتصف الفصل الدراسي       %

 االمتحان الشفوي              % 

 االمتحان العممي               %
 %15أعمال فصمية                  

 % مقبولGrading system 08-06 نظام تحديد التقديرات –د 
 % جيد08-06
 % جيد جدا08-06
 از% فأكثر امتي68
 
 



 :List of references  قائًح انكتة انذراسيح وانًراجع -8

 

          Course notesمذكرات  -أ       

 
 

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books)     

 

 

 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

 

 كتت عهًٍخ  فً يدبل انتخصص 

 ...الخ  دوريات عممية أو نشرات -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 
 

 فً يدبل انتخصص دوريات عممية أو نشرات  

 استخذاو شجكخ انًعهٕيبد االنكتشٍَٔخ االمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم -6

               

 

 

 

 منسق المقرر)أستاذ المادة (: ا.د/ سعد سالمان 
 رئيس القسم:ا.د/ نشأت نصر الرفاعي
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