
                   

 جامعه المنوفية                 كمية االقتصاد المنزلي       

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توصيف مقرر دراسينموذج 

 

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

 8/6/1008تاريخ إقرار التوصيف:   المالبس والنسيج القسم الذي يتبعه المقرر
       معمومات أساسية: -أ

اسم المقرر: تصنيع وانتاج 
 مالبس بالجممه

 الفرقة/ المستوي:دبمومه الكودي:الرمز 

 يجمالاإل وحدة4 و / أو تمارين عممي 4 نظري 2 الدراسية:  / الساعاتعدد الوحدات

 معمومات متخصصة: -ب
يٓذف ْزا انًقشس Aimsأهداف المقرر  -1

انٗ اٌ يكٌٕ انخشيظ ػهٗ دسايّ ثبَٕاع خطٕط 

 ٔاقغبو االَزبط

 

 

رذسيظ انًقشس:انًخشعبد انزؼهيًيخ انًغزٓذفخ يٍ -2  
Intended Learning Outcomes 

 Knowledge and Understandingالمعرفة و الفهم                     -أ     

 يعدد اَىاع خطىط االَتاج ويًيسات وعيىب كم خط..   2أ.

 .   يشرذ يراحم انتصُيع تىخه عاو واقطاو اَتاج انًالتص انداهسج. 2أ.

 ً فً كم يرحهه يٍ يراحم انتصُيع.  .  يهى تدور انحاضة االن3أ.

 

 Intellectual skillsالقدرات الذهنية                                       -ب   

 .   يحهم خطىط االَتاج تثعا نُىع انًُتح.1ب.

 .  يىظف يعهىياته تثعا  نهًىديم فً تصًيى اقطاو االَتاج.2ب.

 .  3ب.

 Professional Skills                  المهارات المهنية            -جـ   

 يكىٌ قادر عهً تصًيى خطىط االَتاج تثعا نُىع انًُتح. – 2جـ.  

 يكون قادر عمى االلمام بدور الحاسب االلى فى كل مرحمه من مراحل االنتاج والتصنيع.   1جـ. 
 General Skillsانًٓبساد انؼبيخ                                       -د     

    

 

    Syllabusيحزٕ٘ انًقشس     -



 
 اإلعجٕع

 ػًهٗ َظشٖ
 ػذد انغبػبد

 

 

 ٌ     ع    ج

     يقذيّ ػٍ إَاع خطٕط االَزبط  االٔل
     إَاع خطٕط االَزبط انضبَٗ
     اْى يًيضاد ٔػيٕة خطٕط االَزبط انضبنش
اقزشاػ يٕديم نكم طبنت ٔػدذد انًبييُدبد  انشاثغ

 شػ نخظ االَزبطٔانشكم انًقز
    

     يُبقشّ يم اقزشاػ انخبيظ

يقذيّ ػٍ يشاحم انزصُيغ ثٕعّ ػبو  انغبدط

ٔيًيضاد يم يشحهّ ٔاعزخذاو 

 انحبعت االنٗ فٗ يم يشحهّ

    

     يشاحم انزصُيغ ٔيًيضاد يم يشحهّ انغبثغ
     اقغبو اَزبط انًالثظ انغبْضح انضبيٍ
انزحذس فٗ شكم يُبقشّ يغ انطالة ػهٗ  انزبعغ

يم يشحهّ ٔيب ْٕ انحيش فٗ انًصبَغ 

َزيغّ صيبسِ ييغذاَيّ الحذٖ انًصبَغ 

 ٔرقذيى رقشيش فٗ ْزا انًغبل

    

     انزؼجئّ ٔانزغهيف ٔاًْيّ ْزِ انًشحهّ انؼبشش
     اْى انخبيبد انًغزخذيّ فٗ انزؼجئّ ٔانزغهيف انحبدٖ ػشش
انًبييُبد انًغزخذيّ فٗ انزؼجئّ اْى  انضبَٗ ػشش

 ٔانزغهيف ٔيشاحم ػًهٓب

    

يقذيّ ػٍ انشحٍ انًالثظ انغبْضح  انضبنش ػشش

 ٔاْى خطٕارٓب

    

     شحٍ انًالثظ ٔيب يزى فيٓب انشاثغ ػشش

 انزذسيظ  ٔانزؼهى  أعبنيت -4
Teaching and learning methods 

 . أ . 4
 . ب.  4
 . جـ.  4
 سيظ ٔانزؼهى نهطالة رٔ٘ انقذساد انًحذٔدحأعبنيت انزذ -5

Teaching and Learning methods for disables 
 يزى رنك أصُبء انًحبضشح ٔثذٌٔ فصم انطهجخ ثؼضٓى ػٍ ثؼض ػٍ طشيق 

 . أ. 5

 . ة. 5

 انًزًيضيٍ أعبنيت انزذسيظ ٔانزؼهى نهطالة -6
 ٍ طشيق يزى رنك أصُبء انًحبضشح ٔثذٌٔ فصم انطهجخ ثؼضٓى ػٍ ثؼض ػ

 . أ  6
 .ب  6
 

 Students assessment:  رقييى انطالة     



 Toolsاألعبنيت انًغزخذيخ             -أ    

1.    

2.    

 Time scheduleانزٕقيذ       -ة    

 انزقييى انُظشٖ
 انذسعبد َٕع االيزحبٌ  اإلعجٕع و
  شفىي انطادش 1

  تحريري انراتع عشر 2

  تحريري انُهائً 3

 ى انؼًهٗانزقيي
 انذسعبد َٕع االيزحبٌ  اإلعجٕع و
  شفىي انطادش 1

  تحريري انراتع عشر 2

  تحريري انُهائً 3

 Grading system َظبو رحذيذ انزقذيشاد –د 

 انزقذيش انُغجخ انًئٕيخ
 ضعيف خدا %33أقم يٍ 

 ضعيف %44%: 33يٍ 

 يقثىل %64% : 53يٍ 

 خيد %44% : 65يٍ 

 خدا خيد %44% : 45يٍ 

 إيتياز %45أكثر يٍ  

 :List of referencesقبئًخ انكزت انذساعيخ ٔانًشاعغ   -8

          Course notesمذكرات  -أ       
 انًزيشاد انزٗ يؼذْب االعبرزِ  انزيٍ يقٕيٌٕ ثزذسيظ انًبدِ فٗ انقغى

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books)     

 Recommended books       كتب مقترحة -ج      
 خطوط االنتاج–تصنيع وانتاج المالبس الجاهزة 

 .                     Periodicals, web sites.. etc   دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د  
 االيكبَيبد انًطهٕثخ نهزذسيظ ٔ انزؼهى -9

 تىفير انكتة وانًدالت انعهًيه واندوريات تًكتثه انكهيه  .1

  
 المقرر)أستاذ المادة (: د/عبد اللة عبد المنعم حسين   منسق

 رئيس القسم:ا.د/ نشأت نصر الرفاعي
 3122/3123التاريخ: الفصل الدراسي الثانى                         

 

 


