كمية االقتصاد المنزلي

جامعه المنوفية

وحدة ضمان الجودة واالعتماد
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نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر:المالبس والنسيج

القسـم الذي يتبعه البرنامج :المالبس والنسيج
القسم الذي يتبعه المقرر-:المالبس والنسيج

العام الدراسي1021/1022 -:

تاريخ إقرار التوصيف2008/6/2 :

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر:تركيبات نسجيه

الرمز الكودي:

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

2

نظري

الفرقة /المستوي:أولى ماجستير
2

عممي و  /أو تمارين

3

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر

Aims

معرفه أنواع التركَثاخ النضجَح ومذى تأثَرها علي خصائص
االقمشه

-2المخرجات التعميمية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
أ.1.إكساب انًعهٌياخ عن انتزكْثاخ اننسزْح ًتظنْفيا
أ -المعرفة و الفهم
ًتأحْزىا عهَ خظائض االقًشو.
Knowledge and Understanding
أ.2.اإلنًاو تأصدث األتضاث فِ يزال انتزكْثاخ اننسزْح
ًتأحْزىا عهَ خٌاص االقًشو.
أ..3.
ب .1.اتتكار تظًًْاخ ًتزكْثاخ نسزْو نتضدّد خظائض
ب -القدرات الذهنية
يعْنو فِ االقًشو تناسة انغزع انٌظْفِ.
Intellectual skills
ب..2.
د.1.اإلنًاو تقٌانْن انًٌاطفاخ انثنائْو نكم ين انغشل ًاننسْذ
جـ -المهارات المهنية
ًانتزكْثاخ اننسزْح.
Professional Skills
د.2.
د.1.انقدرج عهَ يعزفو انتزكْة انثنائَ الٍ نٌع ين االقًشو.
د -المهارات العامة
د.2.
General Skills

 -3محتوً المقرر

Syllabus

عدد انساعاخ

انًٌضٌع

األصثوع األول ،األصثوع الثانٌ ،األصثوع الثالث -:انتٌرْو
انثضخِ نتزًْع انثضٌث انتِ تزتثط تانتزكْثاخ اننسزْح عهَ
انًستٌٍ اندًنِ ًانًضهَ.
األصثوع الراتع ،األصثوع الخامش ،األصثوع الضادس-:شزس
نهتزاكْة اننسزْح ًأنٌاعيا ًأسانْة انتنفْذ.
األصثوع الضاتع ،األصثوع الثامن ،األصثوع التاصع -:عًم
فزّق عًم نٌضع نقطو تضخْو ردّدج يزتثطح تانتزكْثاخ
اننسزْح ًإصدٍ انًضاًر انًزتثطح تيا فِ يزال انًالتس.
يعاّْزىا.
األصثوع العاشر ،األصثوع الحادً عشر ،األصثوع الثانٌ
عشر ،:األصثوع الثالث عشر -:صهقاخ يناقشو أسثٌعْو نكم
فزّق عًم تانثضج انذُ تى انزاسج
األسثٌع انزاتع عشز-:اختثار.
.4أ.انًضاضزج.
 -4أصالَة التذرٍش والتعلم
.4 Teaching and learning methodsب .تزًْع انثضٌث.
.4د .انضٌار ًانًناقشح.
.4د.انتدرّثاخ انتطثْقْح.
.5أ . .انثند ّ 6 ،5تٌقف عهَ ييارج ًقدره انًضاضز ًتفاعهو
 -5أصالَة التذرٍش والتعلم للطالب روً
يع كافو انعقٌل تًستٌّاتيا ًرذتو ًسْطزتو عهْيا طٌال فتزه
القذراخ المحذودج
 Teaching and Learning methods forانًضاضزج.
.5 disablesب.
.5د.
 -6أصالَة التذرٍش والتعلم للطالب المتمَزٍن .6أ انثند ّ 6 ،5تٌقف عهَ ييارج ًقدره انًضاضز ًتفاعهو يع
كافو انعقٌل تًستٌّاتيا ًرذتو ًسْطزتو عهْيا طٌال فتزه
انًضاضزج.
.6ب.
 -7تقََم الطالب :Students assessment
أ -األساليب المستخدمة
لقياس المعرفة والفهم
 Toolsاختبارات تحريرية
اختبارات شفهية

لقياس القدرات والمهارات

إجراء بحوث

لقياس القدرات العقمية والذهنية

األسبوع الرابع عشر

اختبار تحريري وشفهي

.................................

لقياس

األسبوع .............................
ج -توزيع الدرجات

األسبوع .............................

نهاية الفصل الدراسي

منتصف الفصل الدراسي
+

االمتحان الشفوي

االمتحان العممي
أعمال فصمية

 % 88تحريري
 % 28أعمال سنه
 %8تطبيقي

 %ضمن أعمال السنة

د – نظام تحديد التقديراتGrading system

 %98امتياز

 %88جيد جدا
 %78جيد

%68مقبول

 %49ضعيف

 %35ضعيف جدا
 -8قائمح الكتة الذراصَح والمراجع :List of references
أ -مذكرات

Course notes

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books
ج -كتب مقترحة
Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ
Periodicals, web sites.. etc.

 -9االمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم

رياس عزع شزائش يظٌرج–داتا شٌ
سثٌراخ يتضزكح

منسق المقرر(أستاذ المادة ) :د/رشا النحاس
رئيس القسم:ا.د /نشأت نصر الرفاعي
التاريخ :الفصل الدراسي الثانى 3123/3122

