
                                                                                        

 جامعو المنوفية              كمية االقتصاد المنزلي          

 ادوحدة ضمان الجودة واالعتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توصيف مقرر دراسينموذج 

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

 1/6/0228... تاريخ إقرار التوصيف:        .....       المالبس والنسيج   القسم الذي يتبعو المقرر
 
       معمومات أساسية: -أ 

الطرق العمميه لحفظ اسم المقرر:
 المالبس واالقمشه

 الفرقة/ المستوي:ثانية _ دكتوراة الرمز الكودي:

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

 معمومات متخصصة: -ب
     Aimsداف المقرر أى -1

 

اى يكىى الذارس قادرا علي اإللوام تأًضة الخىاص الىظيفيح 

 والجواليح الخاصح تالوالتش وطرق تخزيٌها 

 

 

 

 المخرجات التعممية المستيدفة من تدريس المقرر:  -2

Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفهم -أ     
Knowledge and Understanding  

 .أٌ يزفهى انطرق انًخزهفه نهزخسيٍ انًالثس وااللًشه 1أ.

.أٌ يسزطيغ رحذيذ االػذاداد انالزيه لجم حفع رخسيٍ 2أ.

 انًالثس

 .3أ.

 

 القدرات الذهنية -ب     
Intellectual skills  

 .أٌ يسزطيغ رحذيذ طرق حفع انًالثس ثبَىاػهب 1ة.

 .2ة.

 

 

 ية المهارات المهن -جـ     
Professional Skills 

 .أٌ يذرن طرق  انزغهيف انًالثس ثبَىاػهب 1ج.

.اٌ يسزطيغ رحذيذ يؼبيير انحفع انزي يجت رىافرهب في 2ج.

 انًالثس.

 .3ج. 

 

 



 المهارات العامة -د     
General Skills 

 

 .اٌ يسزطيغ انزؼرف ػهي االػذادد انالزيه لجم انحفع.1د.

 .2د.

 Syllabusرر    هحتىي الوق -3
 

 

 ػذد انسبػبد انًىضىع

 األصثىع األول

انطرق انؼهًيه  نحفع انًالثس 

 وااللًشه 

 

 الثاًي األصثىع

 -اَىاػه  -رؼريفه-انزخسيٍ

 ظروفه

 

 األصثىع الثالث

 رخسيٍ االلًشه انطجيؼيه
 

 األصثىع الراتع

 رخسيٍ االلًشه انصُبػيه
 

 األصثىع الخاهش

 ًخهىطهرخسيٍ االلًشه ان
 

 األصثىع الضادس

االػذاداد انالزيه لجم حفع 

 -ازانه انجمغ–رخسيٍ انًالثس 

 انغسيم-انزُظيف 

 

 االصثىع الضاتع

طرق حفع انًالثس ثبَىاػهب 

يالثس -)يالثس خبرجيه

 يُسنيه(

 

 األصثىع الثاهي

طرق خفع يكًىذ انسي 

 ثبَىاػهب

 

 األصثىع التاصع

طرق حفع انسجبد وانسزبئر 

 لًشه انزُجيذوا

 

 األصثىع العاشر

–اَىاػه  -رؼريفه–انزغهيف 

  -خصبئصه–اشكبنه 

 

 األصثىع الحادي عشر 

طرق انزغهف نهًالثس 

انطجيؼيه وانصُبػيه 

 وانًخهىطه

 

  التذريش  والتعلن أصالية -4

Teaching and learning methods 

 

 data show.أ.اسزخذاو ال 4

 .ة.انحىار وانُمبش يغ انطهجخ 4

.ج.طرح انؼُىاٌ انرئيسي نهًحبضرح وانزجًيغ ثى انحىار 4

 وانُمبش

 ورشخ ػًم حىل يىضىػبد انًُهج

طهت يشروع يشزرن فيه جًغ انطالة ػهي هيئخ يجًىػبد 

يزى فيه رطجيك جًيغ يىضىػبد انًمرر ويُبلشزه ػهي هيئخ 

 سًيُبر

ن للطالب روي أصالية التذريش والتعل -5

 القذراخ الوحذودج

.أ.ركىيٍ يجًىػبد ػًم يشزركخ يٍ انطهجخ انًزًيسيٍ 5

 وانطهجخ روي انمذراد انًحذودح 



Teaching and Learning methods for 

disables  

.ة.رحذيذ َمط رئيسيخ نهجحث فيهب يغ يحبونخ رحذيذ انًراجغ 5

 انرئيسخ نهرجىع نهب 

 .ج.5

 

 

.أ.رحذيذ َمبط دراسيخ ويطبنجخ ػًم ثحث حىل انًشروع 6 انزؼهى نهطالة انًزًيسيٍأسبنيت انزذريس و -6

 وػرضهب ثطريك انىسبئط انًزؼذدح

 .ة.6

 

 

 Students assessment:  تقيين الطالب     -7
 

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

لقياس    أبحاث حول نقاط بحثية في طرق حفظ المالبس 
 القدره 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  

 يق ماتم تحصيمووتطب

األسبوع .)كل اسبوع في تحضير المعمومة العممية حول  Time scheduleالتوقيت         -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

 08نياية الفصل الدراسي         % 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
 % فأكثر امتياز68

 :List of references  قائوح الكتة الذراصيح والوراجع -8

 

           Course notesمذكرات  -أ       



 
 كتب ممزمة -ب      

Required books (Text books)     
 

 

 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

 

 كزت ػهًيخ  في يجبل انزخصص 

 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 
 

 في يجبل انزخصص دوريات عممية أو نشرات  

 اسزخذاو شجكخ انًؼهىيبد االنكزروَيخ االمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم -6

               

 

 

 

 
 منسق المقرر)أستاذ المادة (: د/ إسالم عبد المنعم 

 ئيس القسم:ا.د/ نشأت نصر الرفاعير
 1021/1023التاريخ: الفصل الدراسي االول                             


