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 توصيف مقرر دراسينموذج 
 

 المالبس والنسيجالبرنامج الذي يتبعه المقرر:
  1021/1023-العام الدراسي:      المالبس والنسيج : القسـم الذي يتبعه البرنامج
 2/6/1002تاريخ إقرار التوصيف           المالبس والنسيج-:القسم الذي يتبعه المقرر

 
       معمومات أساسية: -أ 

الفرقة/ المستوي:دبموم تكنولوجيا المالبس )انتاج  ي:الرمز الكود اسم المقرر:النسيج
 وتصنيع المالبس(

 يجمالاإل 2 و / أو تمارين عممي / نظري 2 الدراسية: / الساعات عدد الوحدات

 معمومات متخصصة: -ب
     Aimsأهداف المقرر  -1

 

اإللوام تكافه الوعلوهاخ الورتثطح تأسلوب النسيج وهراحل 

 التصنيع النسجي

 

المخرجات التعميمية المستهدفة من تدريس المقرر:  -2  
Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفهم -أ     
Knowledge and Understanding  

 .يقذيه عن اننضٍح وانعًهٍاخ انتحضٍرٌح.1أ.

.ويراحم اننضح وارتثاط نىع انغزل ونًرج انخٍظ 2أ.

 انتشغٍم.وانعالقاخ انرٌاضٍح تتحذٌذ يىاصفح 

 ..3أ.

 

 القدرات الذهنية -ب     
Intellectual skills  

. انقذرج عهى تحذٌذ انًىاصفح انثنائٍه نكم أنىاع 1ب.

 انًنضىخاخ.

 ..2ب.

 المهارات المهنية  -جـ     
Professional Skills 

.رتظ انعالقاخ انرٌاضٍح تًراحم اننضح وانًراحم 1ج.

 انتحضٍرٌح نه .

 ..2ج.

 المهارات العامة -د     
General Skills 

 

.اإلنًاو تانعالقاخ انرٌاضٍح انًرتثطح تانًراحم انتحضٍرٌح 1د.

ويرحهه اننضح وتحذٌذ أصهىب اننضح وانتدهٍز تًا ٌتناصة يع 

 انغرض انىظٍفً

. 

 2د.
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 عدد الساعاخ            الووضوع                                   

 شرذ اننضٍح وانًراحم االونٍه. -األصثىع األول:

 شرذ انغزل وأنىاعه .-األصثىع انثانً:

 شرذ انتحضٍراخ.-األصثىع انثانج:

 شرذ نًراحم اننضٍح.-األصثىع انراتع:

 تطثٍقاخ رٌاضٍه عهى يا صثق شرحه.-األصثىع انخايش:

 ح وارتثاطها تانغرض أصانٍة اننضح انحذٌث-األصثىع انضادس:

 انىظٍفً.                      

 انتدهٍز اننهائً وأهًٍته.-األصثىع انضاتع:

 اختثار.-األصثىع انثاين:

 تدًٍع انثحىث انًرتثطح تاننضٍح.-األصثىع انتاصع:

 تدًٍع انثحىث انًرتثطح تتكنىنىخٍا انغزل  -األصثىع انعاشر:

 واننضٍح.                  

 تدًٍع انثحىث انًرتثطح تانتدهٍز  -األصثىع انحادي عشر:

 اننهائً.                                 

 األصثىع انثانً عشر: اختٍار نقطه تحثٍه نكم دارس.

 يناقشه انثحىث.-األصثىع انثانج عشر:

 اختثار.-األصثىع انراتع عشر:

  التدريس  والتعلن أسالية -4

Teaching and learning methods 

 

 .أ.انًحاضرج.4

 .ب. عًم انثحىث.4

 .ج. انحىار وانًناقشح.4

 

أسالية التدريس والتعلن للطالب ذوي  -5

 القدراخ الوحدودج

Teaching and Learning methods for 

disables  

وفقا نًهاراخ انًحاضر عهى انضٍطرج عهى  6، 5.أ. . انثنذ 5

 يضتىٌاتهى.عقىل انطالب وانتفاعم يعهى تًختهف 

 .ب.5

 .ج.5

وفقا نًهاراخ انًحاضر عهى انضٍطرج عهى  6، 5.أ انثنذ 6 الوتويزين أسالية التدريس والتعلن للطالب -6

 عقىل انطالب وانتفاعم يعهى تًختهف يضتىٌاتهى.

 .ب.6

 Students assessment:  تقيين الطالب     -7

 لقياس المعرفة والفهم   بارات تحريرية        اخت Toolsاألساليب المستخدمة             -أ    

 لقياس  القدرات والمهارات اختبارات شفهية         

 لقياس القدرات العقمية والذهنيةإجراء بحوث              

 لقياس   ................................. 

 اختبار تحريري وشفهي      األسبوع .الثامن       Time scheduleالتوقيت         -ب    

 األسبوع الرابع عشر       اختبار تحريري وشفهي

 األسبوع .............................

 % تحريري 77نهاية الفصل الدراسي         توزيع الدرجات  -ج   

 منتصف الفصل الدراسي 
 % أعمال سنه 37+                                 

 لشفوي              االمتحان ا

 % تطبيقي7االمتحان العممي               

 أعمال فصمية                  %  ضمن أعمال السنة



 % امتيازGrading system 97 نظام تحديد التقديرات –د 

 % جيد جدا87

 % جيد77

 %مقبول67

 % ضعيف49

 % ضعيف جدا35

 

 

 :List of references  راجعقائوح الكتة الدراسيح والو -8

 

          Course notesمذكرات  -أ       
 

 

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books)     

 

 

 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

 

 

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

 
 

 

 داتا شى–فٍذٌى تعهًًٍ  طموبة لمتدريس و التعمماالمكانيات الم -9

               

 

 

 

 

 منسق المقرر)أستاذ المادة (: د/أسمهان أسماعيل النجار  
 رئيس القسم:ا.د/ نشأت نصر الرفاعي
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