كمية االقتصاد المنزلي

جامعه المنوفية

وحدة ضمان الجودة واالعتماد

ــــــــــــــــــــــ

نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر:
القسـم الذي يتبعه البرنامج
القسم الذي يتبعه المقرر

أ -معمومات أساسية:

العام الدراسي 1021/1022

تاريخ إقرار التوصيف1008/6/8 :

الفرقة /المستوي:دبمومة تكنولوجيا المالبس

اسم المقرر :تسويق( المالبس الرمز الكودي:

الجاهزة )

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

1

عممي و  /أو تمارين

نظري

وحدة

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر Aims

 -1دزٗٝدددددال ىادددددما ةاىَؼيٍ٘ددددداح ىم ٍدددددج د دددددا
ىقدددا ح ىذضددد٘ٝقٞج ٍٗلدددا ىسلددد٘ه ػيددد ٚديدددل
ىَؼيٍ٘اح.
 -2ىذؼاف ػي ٚػْاصا ىَفًٖ٘ ىذض٘ٝقٜ
( ىضيؼج -ىذضؼٞا -ىذاٗٝح -ىَناُ)

 -2ىَ اخاح ىذؼيَٞٞج ىَضذٖالفج ٍِ دال ٝش ىَقا :
Intended Learning Outcomes

أ -المعرفة و الفهم

Knowledge and Understanding

أ٘ٝ .1.ضر أصتاا إ ك ٍلاّغ ىَمةش ىدإزث ألَٕٞج ىذض٘ٝق
أٝ .2.شاذ ىَؼيٍ٘اح ىم ٍج د ا ىقا ح ىذض٘ٝقٞج ٍٗلا ديل ىَؼيٍ٘اح
أ٘ٝ .3.ضر ػْاصا ىَفًٖ٘ ىذض٘ٝقٜ
ب -القدرات الذهنية
Intellectual skills
اٝ .1.سال ىَشامو ىذ ٜد٘ خٔ ٍلاّغ ىَمةش ىدإزث فٍ ٜداه ىذض٘ٝق
اٝ .2.ضذاٞغ دسالٝال ألٕال ف ىذض٘ٝقٞج
ا.3.
Professional Skills
جـ -المهارات المهنية
جـٝ 1 .نُ٘ قا

ػي ٚد ا ىقا ح ىذض٘ٝقٞج خو ٍلاّغ ىَمةش ىدإزث

جـ .2 .يستطيع تسويق المنتجات عالميا ومحميا
 ىَٖا ح ىؼاٍج.1.

General Skills

ٍ -سذ٘ ٛىَقا

Syllabus

إلصت٘ع

ّظاٙ

ٗه

ىذض٘ٝق :ىذا٘ ٗ َٕٞج ىْضتٞج
ٗ ىَفإ ٌٞألصاصٞج ىيذض٘ٝق

ػَيٚ

ػال ىضاػاح

ُ

ىثاّٚ

ىثاىث

ىا ةغ

ى اٍش

ىضا س

ىضاةغ

ىثاٍِ

ىذاصغ

ىؼاشا

ىؼمقددددج ىذتا ىٞددددج ةدددد ِٞىَدذَددددغ
ٗ ىَْظَاح ٗ ىشاماح
أصدددددتاا إ ك ٍلددددداّغ ىَمةدددددش
ىدإزث ألَٕٞج ىذض٘ٝق
ىَؼيٍ٘اح ىم ٍج د ا ىقدا ح
ىذض٘ٝقٞج ٍٗلا ديل ىَؼيٍ٘اح
ٍلددا ىَؼيٍ٘دداح ىم ٍددج د ددا
ىقا ح ىذض٘ٝقٞج
ألٕال ف ىذض٘ٝقٞج
ىَشدددددامو ىذددددد ٜد٘ خدددددٔ ٍلددددداّغ
ىَمةش ىدإزث
ػْاصا ىَفًٖ٘ ىذض٘ٝقٜ
( ىضددددددديؼج -ىذضدددددددؼٞا -ىذددددددداٗٝح-
ىَناُ)
ٗ ث زٞاث ىضيؼج
( ىذقددال - ٌٝىَْدد٘ -ىْضددح -ىذشددتغ-
ّسال )
إصذا ددٞج إزمه ىضيؼج

ىسا ٙ
ػشا

ىذغيٞف( َٕٞذٔٗ -ظائفٔ -خاٍادٔ –
دأثٞآ فٍ ٜداه ىذض٘ٝق)
ىذضددؼٞا( ٕال ف ىذضددؼٞا -ىؼ٘ ٍددو
ىَؤثاث ف ٜىضؼا)
ىذاٗٝح( ػمُ -ىتٞغ)

ىا ةغ
ػشا

ىذ٘ ٝغ(صٞاصاح ىذ٘ ٝغ – ٍشامو
ىذ٘ ٝغ)

ىثاّٚ
ػشا
ىثاىث
ػشا

ع ج

 -4أصاىٞب ىذال ٝش ٗ ىذؼيٌ
Teaching and learning methods

 .4أ .

 .4ب.
 .4جـ.
 .4د.

 -5أصاىٞب ىذال ٝش ٗ ىذؼيٌ ىياما ٗ ٛىقال ح ىَسالٗ ث
Teaching and Learning methods for disables
ٝذٌ ىل أثْاء ىَساضاث ٗةالُٗ فلو ىايتج ةؼضٌٖ ػِ ةؼض ػِ طاٝق
 .5أ.
 .5ا.
.5خـ

 -6أصاىٞب ىذال ٝش ٗ ىذؼيٌ ىياما ىَذَٞزِٝ
ٝذٌ ىل أثْاء ىَساضاث ٗةالُٗ فلو ىايتج ةؼضٌٖ ػِ ةؼض ػِ طاٝق
 .6أ
.6ب

 -7دق ٌٞٞىاما

:Students assessment

أ -ألصاىٞب ىَضذ الٍج

Tools

.1
.2
.3

ا -ىذ٘قٞخ
ىذق ٌٞٞىْظاٙ

Time schedule

ً

إلصت٘ع

ّ٘ع ٍذساُ

1
2
3

السادس
الرابع عشر
النهائي

شفوى
تحريرى
تحريرى

ىال خاح

ىذق ٌٞٞىؼَيٚ
ً

إلصت٘ع

ّ٘ع ٍذساُ

1
2
3

السادس
الرابع عشر
النهائي

شفوى
تحريرى
تحريرى

ىال خاح

– ّظاً دسالٝال ىذقالٝا حGrading system

ىْضتج ىَئ٘ٝج

ىذقالٝا

أقل من %33
من %44 :%33
من %64 : %53
من %44 : %65
من %44 : %45
أكثر من %45

ضعيف جدا
ضعيف
مقبول
جيد
جيد جدا
إمتياز

 -8قائَج ىنذب ىال صٞج ٗ ىَا خغ :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.

ٍ -9ناّٞاح ىَاي٘ةج ىيذال ٝش ٗ ىذؼيٌ
.1
.2
.3
.4

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

