
                                                                                                    

 جامعو المنوفية                  كمية االقتصاد المنزلي       

 لجودة واالعتمادوحدة ضمان ا

 توصيف مقرر دراسينموذج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المالبس والنسيج البرنامج الذي يتبعه المقرر:
 1022/1021 العام الدراسي  المالبس والنسيج  القسـم الذي يتبعه البرنامج

 1/6/2002 :تاريخ إقرار التوصيف  المالبس والنسيج القسم الذي يتبعه المقرر
       معمومات أساسية: -أ

انتاج وتصنيع مالبس  اسم المقرر:
 جاىزة بالجممة

 اولى دكتوراهالفرقة/ المستوي: الرمز الكودي:

 يجمالاإل 4 و / أو تمارين عممي 4 نظري 2 الدراسية:  / الساعاتعدد الوحدات

 معمومات متخصصة: -ب
 Aimsأىداف المقرر  -1

ىخيا اّخح وحصْيغ اىَالبض اىَاً اىطاىب بخنْىى

اىداهشة ودىل فً مو ٍزحيت ٍِ ٍزاحو اّخاج 

 وحصْيغ اىَالبض

 

 اٌّخشخبد اٌزؼٍيّيخ اٌّغزهذفخ ِٓ رذسيظ اٌّمشس:-1

Intended Learning Outcomes 

 Knowledge and Understandingالمعرفة و الفيم                     -أ     

وِضايب وػيىة  ختمفة لتصنيع المالبس وأنواع خطوط االنتاجأن يدكر الطالب الطرق الم.1أ.

 خط وً
اْ يؼشف اٌطبٌت وً خذيذ فً رىٕىٌىخيب أزبج ورصٕيغ اٌّالثظ وِؼشفخ اعظ اٌزشِيض .  1أ.

   ٌخظ االٔزبج ٌٍّبويٕبد ٌٍىصالد

 .اْ يؼشف رخطيظ اٌدذوٌخ اٌضِٕزخ ٌالٔزبج وحغبة رذفك اٌؼًّ اٌيى3ًِأ.

 

 Intellectual skills                           لذىنية           القدرات ا -ب   

 . رحٍيً اثش اٌزىٕىٌىخزب اٌحذيثخ ػًٍ خىدح أزبج اٌّالثظ اٌدبهضح وػً خطىط االٔزبج2ة.

 

 .يذسن اٌؼاللخ ثيٓ خظ االٔزبج وخىدح إٌّزح  3ة.

 Professional Skillsالميارات المينية                              -جـ   

 اْ يؼًّ ثبالعبٌيت واٌّفبهيُ اٌدذيذح فً ظً اٌزطىساد  اٌحذيثخ  1جـ.  



 ان يعمل بكل ماىو جديد فى انتاج وتصنيع المالبس   2ج.

 General Skillsاٌّهبساد اٌؼبِخ                                        -د     

 حذيثخ فً ِدبي أزبج ورصٕيغ اٌّالثظ د.اٌّؼشفخ  اٌىبٍِخ واٌؼًّ ػًٍ ٔشش اٌزىٕىٌىخيب اٌ

    Syllabusِحزىٌ اٌّمشس     -

 
 اٌزذسيظ  واٌزؼٍُ  أعبٌيت -4

 اإلطبىع

 ٔظشي

 

 ػًٍّ

 

ػذد 

 اٌغبػبد

 ّظزي   

 ػًٍّ

 

 (2رصّيُ خظ أزبج ) -رصّيُ االٔزبج أٔظّخ االٔزبج االوي

 رجؼب ٌّٕزدبد ِخزٍفخ

1 4 

 أىاع خطىط إٌزبج  اٌثبًٔ

 ششوط رٕظيُ خظ االٔزبج
 (2زبج )ربثغ رصّيُ خظ أ

 رجؼب ٌّٕزدبد ِخزٍفخ

1 4 

ػًّ رشِيض ٌخظ أزبج لطؼخ  طشق إٌمً داخً اٌّصٕغ اٌثبٌث

 ٍِجغيخ

1 4 

رشِيض ٌٍّبويٕبد اٌّغزخذِخ فً  اٌزشِيض ودوسح فً أزبج اٌّالثظ ثبٌدٍّخ اٌشاثغ

 ثؼض اٌمطغ اٌٍّجغيخ

1 4 

رشِيض اٌىصالد ٌجؼض لطغ  (اٌزشِيض فً اٌّبويٕبد اٌخبِظ

 ظاٌّالث

1 4 

 4 1 اخزجبس إٌصفً اخزجبس إٌصفً اٌغبدط

 4 1 ويفيخ ػًّ خذوٌخ صِٕيخ ٌالٔزبج اٌزشِيض فً اٌىصالد اٌغبثغ

ربثغ ويفيخ ػًّ خذوٌخ صِٕيخ  رصّيُ اٌدذوٌخ اٌضِٕيخ ٌالٔزبج اٌثبِٓ

 ٌالٔزبج

1 4 

حغبة رذفك –( ربثغ رصّيُ اٌدذوٌخ اٌضِٕيخ ٌالٔزبج  اٌزبعغ

 اٌؼًّ   اٌيىًِ
 4 1 ويفيخ حغبة رذفك اٌؼًّ اٌيىًِ

ِششوع ٌجؼض اٌمطغ  اػذاد خطىط إٌزبج رٕؼب ٌٕىع إٌّزدبد اٌؼبشش

اٌٍّجغيخورطجيك االعبٌيت 

 اٌصحيحخ  فً رصّيُ االٔزبج

1 4 

اٌحبدي 

 ػشش
-رشِيض ػٍّيبد االٔزبج ِصطٍحبد فً رصٕيغ اٌّالثظ 

 اٌىصالد-اٌّبويٕبد

1 4 

اٌثبًٔ 

 ػشش
اػذاد اٌدذوٌخ اٌضِٕزخ الٔبج  يغ اٌّالثظِصطٍحبد فً رصٕ

اٌمطؼخوحغبة رذفك اٌؼًّ 

 اٌيىًِ

1 4 

اٌثبٌث 

 ػشش
اػذاد اٌدذوٌخ اٌضِٕزخ الٔبج  ِشاخؼخ

اٌمطؼخوحغبة رذفك اٌؼًّ 

 اٌيىًِ

1 4 

اٌشاثغ 

 ػشش
 4 1 ِٕبلشخ اٌجحث االخزجبس شفىي



Teaching and learning methods 

 اٌّحبضشاد . أ . 4

  اٌذساعخ اٌؼٍّيخ. ة. 4

 اٌضيبساد اٌّيذأيخ. خـ.  4

   

 أعبٌيت اٌزذسيظ واٌزؼٍُ ٌٍطالة روٌ اٌمذساد اٌّحذودح -5

Teaching and Learning methods for disables 
 يزُ رٌه أثٕبء اٌّحبضشح وثذوْ فصً اٌطٍجخ ثؼضهُ ػٓ ثؼض ػٓ طشيك 

 وإٌّبلشخصيبدح ػٍّيخ اٌحىاس . أ. 5

 األعئٍخ اٌذائّخ ٌٍزأوذ ِٓ وصىي اٌّؼٍىِخ اًٌ هزح اٌفئخ ِٓ اٌطٍجخ. ة. 5

 .  ػذَ ػمذ ِمبسٔخ ثيٕهُ وثيٓ اٌطٍجخ األخشيٓ حزً اليىىْ هٕبن احغبط ثبٌٕمص ٌذيهُ .خـ5

 
 اٌّزّيضيٓ أعبٌيت اٌزذسيظ واٌزؼٍُ ٌٍطالة -6

 ثؼض ػٓ طشيك  يزُ رٌه أثٕبء اٌّحبضشح وثذوْ فصً اٌطٍجخ ثؼضهُ ػٓ

حث ىؤالء الطمبة عمى االبتكار الدائم مع اتاحة الفرصة ليم لعرض أفكارىم عمى . أ  6
 األخرين

محاولة تطبيق المقترحات الخاصة بيم لمتاكد من نجاح تفكيرىم مما يشجعيم دائما عمى .ب 6
  االجتياد

 Students assessment:  رمييُ اٌطالة     -7

 Tools            خذِخاألعبٌيت اٌّغز -أ    

 االخخباراث اىشفىيت ىقياص طزػت اىبديهت واىقدرة ػيً اىخنيف ٍغ اىدديد وحَيش اىطيبت  -1

 االخخباراث اىخحزيزيت ىقياص اإلدراك اىَؼزفي ىدي اىطيبت وقدرحهٌ ػيً حذمز اىَؼيىٍاث     -2

 حىاخهٌ ػْد اىؼَو االخخباراث اىؼَييت ىقياص قدرة اىطيبت ػيً حو اىَشنالث اىخي -3

 Time scheduleاٌزىليذ       -ة    

 اٌزمييُ إٌظشي
 اٌذسخبد ٔىع االِزحبْ  اإلعجىع َ
 خَض درخاث شفىي اىظادص 1

 خَض درخاث ححزيزي اىزابغ ػشز 2

 ثَاّىُ درخت ححزيزي اىْهائً 3

 اٌزمييُ اٌؼًٍّ
 اٌذسخبد ٔىع االِزحبْ  اإلعجىع َ
 اث خَض درخ شفىي اىظادص 1

 خَض درخاث ححزيزي اىزابغ ػشز 2

 

 



 Grading system ٔظبَ رحذيذ اٌزمذيشاد –د 

 

 اٌزمذيش إٌغجخ اٌّئىيخ
 ضؼيف خدا %45أقو ٍِ 

 ضؼيف %66%: اقو 45ٍٍِِ 

 ٍقبىه %06% : اقو 66ٍٍِِ 

 خيد %06% : اقو 06ٍٍِِ 

 خيد خدا %06% : اقو 06ٍٍِِ 

 إٍخياس %06أمثز ٍِ  

 

 :List of referencesخ اٌىزت اٌذساعيخ واٌّشاخغ  لبئّ -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. 

 

 اٌّطٍىثخ ٌٍزذسيظ و اٌزؼٍُ االِىبٔيبد -9

 داحا شى .1

 احاحت اىْج فً قاػاث اىخدريض  .2

3.   

4.  

 

 

 

 
 منسق المقرر)أستاذ المادة (: د/مدحت محمود مرسى    

 رئيس القسم:ا.د/ نشأت نصر الرفاعي

 3122/3123التاريخ: الفصل الدراسي الثانى                         
 

 
 


