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

 1008 /8/6 تارَخ إقزار انتىصُف:     انًالثظ وانُغيح انقسم انذٌ َتبعه انمقزر

  

    يؼهىيبد أعبعيخ: -أ  

نماذج ) تصميم ورسم اسم المقرر:
 ناعى(باترون ص

 دبمومة تصنيع مالبسالفرقة/ المستوي: الرمز الكودي:

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

 وحدة
 يجمالاإل

 معمومات متخصصة: -ب
 Aimsأهداف المقرر  -1

 

يهذف هزا انًمشس انىً كسغىبة انلبنىت يهىبسح انُؼبيىم 

ػهً انزؼبيم يىغ يغ سبفخ اَىاع انجبرشوَبد يغ انمذسح 

 اي وسلخ ػًم ورنك ػٍ طشيك انجبرشوٌ انظُبػً

انًخشخبد انزؼهيًيخ انًغزهذفخ يٍ رذسيظ انًمشس:-2  

Intended Learning Outcomes 

 Knowledge and Understandingالمعرفة و الفهم                     -أ     

  ان يذكر طرق عمل الباترون ورفع  القياسات ..  1أ.

   اٌ يؼذد اَىاع انجبرشوَبد انًخزهفخ ..  2أ.

 .  اٌ يششذ سيفيخ لشاءح رىطيف انًُزح.   3أ.

 

 Intellectual skills                           القدرات الذهنية            -ب   

 .  اٌ يحهم وسلخ انؼًم ويزؼبيم يؼهب 1ة.

 شوَبد ..  اٌ رزكىٌ نذيه يهبسح انزؼبيم يغ سبفخ أَىاع انجبر2ة.

 .  اٌ يكزغت يهبسح ػًم انجبرشوٌ يغ اخز يؼذل اَكًبػ انمًبػ فً انحغبة.3ة.

 Professional Skillsالمهارات المهنية                              -جـ   

ايكبَيخ كخشاء اي رؼذيالد فً انجبرشوٌ فً الم ولذ يًكٍ ثًب يزُبعت ويزلهجبد  1جـ.  

 بٌ انزؼشيك وػًم انًبسسشاإلَزبج يغ انمذسح ػهً ارم



. انجاز العمل المطموب فى اقل وقت ممكن وباقل تكمفة ممكنه مع الحصول عمى 2جـ. 
 مستوى جودة مرتفع 

 General Skillsانًهبساد انؼبيخ                                       -د  

يٍ انزؼبوٌ ثيٍ لغى . اٌ رزكىٌ نذيه انمذسح ػهً اَدبص انؼًم وفً راد انىلذ كيدبد َىع 1د.

 انجبرشوٌ وثبلً اخضاء انًظُغ 

  Syllabusيحزىٌ انًمشس     -3
 اإلعجىع

 ػًهً َظشي
 ػذد انغبػبد

 

 

 ٌ     ع    ج

األعىىظ انمبةًىىخ  -يىاطىىفبرهب –رؼشيىىف انًُىىبرج  االول

 ػهيهب

    طشيمخ ػًم انجبرشوٌ انظُبػً

د أهى طشق كػذاد انًُبرج انىسليخ+ اهى انؼاليب انثبًَ

 اإلسشبديخ فً داخم انجبرشوٌ

 

شيشد -انزذسيت ػهً انجبرشوٌ انظُبػً  نًىديم رً

 يٍ خالل وسلخ ػًم 
   

طشيمىىخ لىىشاءح انزىطىىيف   وسلىىخ انؼًىىم   نهًُىىزح  انثبنث

 رً شيشد 

ورنىك  1:2شىيشد ػيُىه طىةيشح ثًمىبط -لض انزىً

 نهزذسيت ػهً انشكم انُهبةً 
   

وسق انؼًىم نهزىً  انزؼشف ػهىً ًَىبرج اخىشي يىٍ انشاثغ

 شيشد+ طشلخ سفغ انًمبعبد يٍ انزً شيشد

انزؼىىىىشف ػهىىىىً طشيمىىىىخ ػًىىىىم انجىىىىبرشوٌ انظىىىىُبػً 

 نهجُلهىٌ انديُض
   

انزؼىىىشف ػهىىىً وسلىىىخ انؼًىىىم انخبطىىىخ ثىىىبنجُلهىٌ  انخبيظ

 انديُض+ طشيمخ سفغ انًمبعبد يٍ ػهً انًُزح

كعىىىىزكًبل اثىىىىبرشوٌ وانزبسىىىىذ يىىىىٍ طىىىىحخ انًىديىىىىم 

 انًشعىو ويمبعبره
   

كخزجبس شفىي نًب رى دساعزه+ كعزكًبال دساعخ  انغبدط

 وسلخ ػًم نهجُلهىٌ انديُض  يىديالد يخزهفخ  

كخزجبس ػًهً نًب رى دساعزه + انزذسيت انؼًهً ػهً 

شيشد او -سفغ انًمبعبد يٍ ػيُبد يخزهفخ نهزً

 انجُلهىٌ .

   

دساعخ انؼيُخ واهًيزهب فً انزظُيغ+ حغبة  انغبثغ

 يؼذل اإلَكًبػ

شيشد يغ ػًم -انزذسيت انؼًهً ػهً رذسيح انزً

 خذول انزذسيح انخبص ثه
   

انزذسيت انؼًهً ػهً رذسيح انجُلهىٌ وػًم خذول  لىاػذ رذسيح انجبرشوٌ + طشيمخ ػًم انزذسيح انثبيٍ

 انزذسيح انخبص ثه 
   

ػًم ػيُخ ػهً انًُزح وانزؼذيم رجؼب نإلَكًبشبد  سخ رجؼب نُىع انملؼخ انًُزدخانحيب دعًب حيب انزبعغ

انزً يٍ انًًكٍ حذوثهب رجؼب نًؼذل اَكًبػ 

 انمًبػ

   

انزذسيت ػهً ػًم انزذسيح وخذاول انزذسيح  انؼبشش

 َظشيب  

شيشد  -ػًم فششخ ثغيله نهًُزح   ثُلهىٌ او رً

 + لض انفششخ
   

انحبدي 

 ػشش
زؼشيك +انلشق انًخزهفخ نهزؼشيك+ اثش ػًهيخ ان

 كخزالف انخبيبد ػهً َىػيخ انزؼشيك انًغزخذو

رشليت انًُزح يغ انزؼشف ػهً انًبسيُبد انزً 

 رغزخذو فيه
   

انثبًَ 

 ػشش
    اعزكًبل رشليت انًُزح اإل علًجبد واهًيزهب فً انزظُيغ 

انثبنث 

 ػشش
ػًم رىطيف نظبنخ اإلَزبج يٍ خالل وسلخ 

 مانزشةي

    يشاخؼخ نًب عجك

انشاثغ 

 ػشش
    اخزجبس رحظيهً ػًهً  كخزجبس رحظيهً نًب عجك

 
 



 انزذسيظ  وانزؼهى  أعبنيت -4

Teaching and learning methods 

 . أ . المحاضرات النظرية4
 . ب. التدريبات التطبيقية  4
 . جـ.  الزيارات الميدانية لممصانع لقسم الباترون  4
 
 ذسيظ وانزؼهى نهلالة روٌ انمذساد انًحذودحأعبنيت انز -5

Teaching and Learning methods for disables 
 يزى رنك أثُبء انًحبضشح وثذوٌ فظم انلهجخ ثؼضهى ػٍ ثؼض ػٍ طشيك 

 صيبدح انزذسيجبد انزلجيميخ نهى . أ. 5

 صيبدح يغبحخ انًُبلشخ وانحىاس. ة. 5
 

 ًيضيٍانًز أعبنيت انزذسيظ وانزؼهى نهلالة -6
 يزى رنك أثُبء انًحبضشح وثذوٌ فظم انلهجخ ثؼضهى ػٍ ثؼض ػٍ طشيك 

ثبات الذات لدى الطالب المتميزين . أ 6   ترك مساحة لالبتكار وا 
 

 Students assessment:  رمييى انلالة     -7
 Toolsاألعبنيت انًغزخذيخ             -أ    

 ظيم اإلخزجبساد انزحشيشيخ نميبط انمذسح ػهً انزح .1

 اإلخزجبساد انزلجيميخ  نميبط انًهبسح انؼًهيخ فً ػًم انجبرشوَبد ورؼذيههب    .2

اإلخزجبساد انشفىيخ  نميبط انمذسح ػهً كثجبد انزاد وانًُبلشخ واإللُبع فً حم   .3

 انًشكالد 

 Time scheduleانزىليذ       -ة    

 انزمييى انُظشي
 انذسخبد َىع االيزحبٌ  اإلعجىع و
  فىيش انسادص 1

  تحزَزي انزابع عشز 2

  تحزَزي اننهائً 3

 انزمييى انؼًهً
 انذسخبد َىع االيزحبٌ  اإلعجىع و
  شفىي انسادص 1

  تحزَزي انزابع عشز 2

  تحزَزي اننهائً 3

 

 



 Grading system َظبو رحذيذ انزمذيشاد –د 

 انزمذيش انُغجخ انًئىيخ
 ضعُف جدا %33أقم من 

 ضعُف %44%: 33من 

 مقبىل %64% : 53من 

 جُد %44% : 65من 

 جُد جدا %44% : 45من 

 إمتُاس %45أكثز من  

 

 :List of referencesلبةًخ انكزت انذساعيخ وانًشاخغ   -8

          Course notesمذكرات  -أ       

 انًزسشاد انزً يمىو ثإػذادهب اعزبر انًبدح   
 كتب ممزمة -ب      

Required books (Text books)     
 كتب مقترحة  -ج      

Recommended books 
 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د  

Periodicals, web sites.. etc. 

 
 

 االيكبَيبد انًلهىثخ نهزذسيظ و انزؼهى -9

 سبىرة انكتزونُت .1

 داتاشى  .2

 قاعاث كمبُىتز مجهشة نُعمم عهُها انطهبت  .3

تطبُقاث انعمهُت ومجهشة بطاوالث قاعاث تدرَسُت تتسع نهطالب فٍ ان .4

 رسم نسهىنت انعمم 

 

 

 
 منسق المقرر)أستاذ المادة (: د/ممدوح أحمد مبروك  

 رئيس القسم:ا.د/ نشأت نصر الرفاعي
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