
                                                                                                                                                                

 كمية االقتصاد المنزلي       المنوفية                  جامعه       
 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توصيف مقرر دراسينموذج 

 

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

 2/6/1002 تاريخ إقرار التوصيف:  المالبس والنسيج القسم الذي يتبعه المقرر
       معمومات أساسية: -أ

 ثانية ماجستير الفرقة/ المستوي: الرمز الكودي: تكنولوجيا المالبساسم المقرر:

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

 وحدات
 يلجمااإل

 معمومات متخصصة: -ب
 Aimsأهداف المقرر  -1

 

يهرف هسا اٌّمصش اٌي ضيابذح عػاي اٌبٍجاخ ثبٌرشاغابد 

اٌحريثخ اٌّػازدرِخ ىاي اإبػخ  داٌؼٍيب ثبٌزىٕوٌوخيب

اٌّالثع اٌدبهطح عويفياخ اٌزؼبِاً ِؼهاب ٌٍوااوي اٌاي 

 ِػزوى ػبٌي ِٓ اٌدوذح

اٌّدصخبد اٌزؼٍيّيخ اٌّػزهرىخ ِٓ ررشيع اٌّمصش:-2  

Intended Learning Outcomes 

 Knowledge and Understandingالمعرفة و الفهم                     -أ     

 . ان يعدد الوسائل التكونموجية الحديثة فى التصنيع.  1أ.
 اْ يسوص أواع حبوغ اإلٔزبج . .  2أ.

 زبج.  .  اْ يشصذ ويفيخ اإلغزفبذح ِٓ اٌزىٕوٌوخيبد اٌحريثخ ىي ِدبي اإل3ٔأ.

 

 Intellectual skills                           القدرات الذهنية            -ب   

 . رحٍيً ٔزيدخ اذخبي اٌزىٕوٌوخيبد اٌي ِصاحً اإلٔزبج اٌّدزٍفخ.  1ة.

 . اذشان ىوائر اٌزىٕوٌوخيبد اٌحريثخ ىي رحػيٓ خوذح إٌّزح. 2ة.

 شذ اٌجشصيخ عاالٔزبج عغيصهب ِٓ ػواًِ اٌزىٕوٌوخيبد اٌحريثخ. رحٍيً اٌؼواًِ اٌّؤثصح  ىي اذاشح اٌّوا3ة.

 Professional Skillsالمهارات المهنية                              -جـ   

 القدرة عمى التعامل مع التكنولوجيات الحديثة فى اعداد الباترون والمواد الخام والقياسات الجسمية 1جـ.  

 وجيات الحديثة فى تخفيض التكمفة وضغط وقت اإلنتاج   . اإلستفادة من التكنول2جـ. 
 General Skillsاٌّهبشاد اٌؼبِخ                                       -ذ     

.   اثزىبش غصق خريرح ٌالغزفبذح ِٓ اٌزىٕوٌوخيبد اٌحريثخ ىي حً اٌّشىالد اٌزي رواخه اٌصٕبع1ذ.



    Syllabusِحزوً اٌّمصش     -
 اإلغجوع

 ػٍّي ٔظصى
 ػرذ اٌػبػبد

 

 ْ     ع    ج

 4 4 2 ذشاغخ اٌجبرصعْ ثبٌىّجيورص  ِؼٕي رىٕوٌوخيب د عِؼراد حريثخ االعي
رصاااإيت اٌزىٕوٌوخياااااب د اٌحريثاااااخ ىاااااي لػاااااُ  اٌثبٔي

 اٌزدبيػ عاٌّدبضْ 

اٌزاارشيت ػٍااي ػّااً اٌىػااصاد عاٌجاإع عغيصهااب ِاآ 

 اشىبي اٌمصبد اٌّدزٍفخ
2 4 4 

اٌزاارشيت ػٍااي ػّااً ثؼااط اٌّااوذيالد ػٍااي ثصٔاابِح  ٌوخيب اٌحريثخ ىي لػُ اٌجبرصعْ رصٕيت اٌزىٕو اٌثبٌث

 اٌىّجيورص
2 4 4 

ذعش اٌزىٕوٌوخيااابد اٌحريثاااخ ىاااي لػاااُ اٌمااا   اٌصاثغ

 عاٌزصليُ

 4 4 2 ػًّ اٌزرشيح ػٍي اٌىّجيورص

اٌزىٕوٌوخيبد اٌحريثخ ىي لػُ اٌزحعيصاد رجؼب  اٌدبِع

 ٌٕوع إٌّزح

 4 4 2 صػًّ اٌّوذيً عاٌّبشو

اخزجبش شفوى ىيّب رُ ذشاغزه+ إغزىّبي  اٌػبذظ

اٌزىٕوٌوخيبد اٌحريثخ ىي لػُ اٌزحعيصاد رجؼب 

 ٌٕوع إٌّزح

 4 4 2 إخزجبش ػٍّي ىيّب رُ ذشاغزه

اٌزىٕوٌوخيبد اٌحريثخ ىي لػُ اإلٔزبج ) أزبج  اٌػبثغ

 ِالثع ِٓ اٌزصيىو(

اٌزرشيت ػٍي ػًّ ثؼط اٌّبشوبشاد عىمب ٌٍبصق 

 زٍفخ ىي اٌزؼشيكاٌّد
2 4 4 

اٌزىٕوٌوخيبد اٌحريثخ ىي لػُ اإلٔزبج ) أزبج  اٌثبِٓ

 ِالثع ِٓ الّشخ ِٕػوخخ(

 4 4 2 أواع اٌفصشخ عاثص زٌه ىي ػٍّيخ اٌزؼشيك

اٌزىٕوٌوخيبد اٌحريثخ ىي ػٍّيخ اٌدوذح ىي  اٌزبغغ

 ِصاحً اٌزشغيً عىي ٔهبيخ إٌّزح

إغزىّبي أواع اٌفصشخ عاثص زٌه ىي ػٍّيخ 

 اٌزؼشيك
2 4 4 

 4 4 2 ِصاخؼخ ٌّب غجك اٌزىٕوٌوخيبد اٌحريثخ ىي ػٍّيبد اٌىي اٌؼبشص

اٌزىٕوٌوخيبد اٌحريثخ ىي ثؼط ػٍّيبد  اٌحبذى ػشص

 اٌزدهيط عاٌغػيً ٌجؼط اٌدبِبد

غصذ احر اٌّوذيالد عيبٍت ِٓ اٌبٍجخ ذشاغخ 

ريثخ اٌزي ِٓ اٌّّىٓ أواع اٌزىٕوٌوخيبد اٌح

 اغزدراِهب ِغ هسا اٌّوذيً  

2 4 4 

اٌزىٕوٌوخيبد اٌحريثخ ىي ِدبي اٌزؼجئخ  اٌثبٔي ػشص

 عاٌزغٍيت

ِٕبلشخ اٌبٍجخ ىيّب رُ غصحه ِغ ػصض غصق ػًّ 

 خبوغ اإلٔزبج ٌٍواوي اٌي اػٍي وفبءح ِّىٕه
2 4 4 

اغزىّبي اٌزىٕوٌوخيبد اٌحريثخ ىي ِدبي  اٌثبٌث ػشص

 عاٌزغٍيت اٌزؼجئخ

 4 4 2 اغزىّبي خبوغ اإلٔزبج+ ِصاخؼخ ِبغجك

 4 4 2 اخزجبش رحصيٍي اخزجبش رحصيٍي ٌّب رُ ذشاغزه ) رحصيصى( اٌصاثغ ػشص

 اٌزرشيع  عاٌزؼٍُ  أغبٌيت -4

Teaching and learning methods 

 . أ . المحاضرات 4
 . ب. الدراسة العممية 4
 . جـ. الزيارات الميدانية 4
 ت اٌزرشيع عاٌزؼٍُ ٌٍبالة زعً اٌمرشاد اٌّحرعذحأغبٌي -5

Teaching and Learning methods for disables 
 يزُ زٌه أثٕبء اٌّحبظصح عثرعْ ىصً اٌبٍجخ ثؼعهُ ػٓ ثؼط ػٓ غصيك 

 ضيبذح ػٍّيخ اٌحواش عإٌّبلشخ     . أ.5

 بٍجخاألغئٍخ اٌرائّخ ٌٍزأور ِٓ عاوي اٌّؼٍوِخ اٌي هسح اٌفئخ ِٓ اٌ  . ة.5

 .  ػرَ ػمر ِمبشٔخ ثيٕهُ عثيٓ اٌبٍجخ األخصيٓ حزي اليىوْ هٕبن احػبظ ثبٌٕم  ٌريهُ .خـ5

 ضيبذح اٌدبٔت اٌؼٍّي ٌهؤالء اٌبٍجخ ٌطيبذح رثجيذ اٌّؼٍوِخ   ذ. .5

 اٌّزّيطيٓ أغبٌيت اٌزرشيع عاٌزؼٍُ ٌٍبالة -6
  يزُ زٌه أثٕبء اٌّحبظصح عثرعْ ىصً اٌبٍجخ ثؼعهُ ػٓ ثؼط ػٓ غصيك

 . أ  حث هؤالء الطمبة عمى االبتكار الدائم مع اتاحة الفرصة لهم لعرض أفكارهم عمى األخرين6
 .ب محاولة تطبيق المقترحات الخاصة بهم لمتاكد من نجاح تفكيرهممما يشجعهم دائما عمى االجتهاد 6
 Students assessment:  رمييُ اٌبالة     -7



 Tools   األغبٌيت اٌّػزدرِخ          -أ    

 االخخببراث انشفىيت نقيبص سزعت انبديهت وانقدرة عهً انخكيف يع اندديد وحًيش انطهبت  -1

 االخخببراث انخحزيزيت نقيبص اإلدراك انًعزفي ندي انطهبت وقدرحهى عهً حذكز انًعهىيبث     -2
 نعًماالخخببراث انعًهيت نقيبص قدرة انطهبت عهً حم انًشكالث انخي حىاخهى عُد ا -3

 Time scheduleاٌزوليذ       -ة    

 اٌزمييُ إٌظصى
 اندرخبث َىع االيخحبٌ  اإلسبىع و
  شفىي انسبدص 1

  ححزيزي انزابع عشز 2

  ححزيزي انُهبئً 3

 اٌزمييُ اٌؼٍّي
 اندرخبث َىع االيخحبٌ  اإلسبىع و
  شفىي انسبدص 1

  ححزيزي انزابع عشز 2

  ححزيزي انُهبئً 3

 Grading system بَ رحرير اٌزمريصادٔظ –ذ 

 انخقديز انُسبت انًئىيت
 ضعيف خدا %45أقم يٍ 

 ضعيف %66%: اقم ي45ٍيٍ 

 يقبىل %06% : اقم ي66ٍيٍ 

 خيد %06% : اقم ي06ٍيٍ 

 خيد خدا %06% : اقم ي06ٍيٍ 

 إيخيبس %06أكثز يٍ  
 :List of referencesلبئّخ اٌىزت اٌرشاغيخ عاٌّصاخغ   -8

          Course notesمذكرات  -أ       

 اٌّسوصاد اٌزي يموَ اغزبز اٌّبذح ثبػراذهب ٌٍبٍجخ           
 كتب ممزمة -ب      

Required books (Text books) 

 انكخب انًخبحت فً انًكخبت فً يدبل انًبدة انعهًيت         
 كتب مقترحة  -ج      

Recommended books 
 ية أو نشرات  ...الخدوريات عمم -د  

Periodicals, web sites.. etc. 

 اٌّبٍوثخ ٌٍزرشيع ع اٌزؼٍُ اإلِىبٔيبد -9
 داحب  شى  .1
 يعًم كًبيىحز يدهش ويشود بشبكت اَخزَج  .2
 بزايح إعداد انببحزوٌ ببنكًبيىحز  .3
 يعًم يبكيُبث يدهش ببعض انىحداث انحديثت نإلَخبج .4

 

 

 لعشماوى   منسق المقرر)أستاذ المادة (: د/سالى ا
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