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 جامعة المنوفٌة

 كلٌة االقتصاد المنزلً  

  المالبس والنسٌجقسم 

 (29نموذج رقم )

 تىصُف يمرر

 

  0202-0202انؼاو انجايؼً  - االول ذراسٍانفصم ان 

 بٌانات المقرر -2

 C316الرمز الكودى : 

 

 اسم المقرر :  

 لغة انجلٌزٌة تخصص

الفرقة / المستوى :   الثالثة /  

 االول

 التخصص :

 مالبس ونسٌج
 عملى                 عدد الوحدات الدراسٌة :  نظرى

 

 هدف المقرر : -9

 

 

 يكون الطالب قادرا عمى: يجب ان المقرر  فى نهاية دراسة
  

نهًجتًغ بانهغت االنجهُسَت  َمذو خذياث   0-3

 وانًستههكُن فً يجاالث انًالبس واننسُج

 بانهغت االنجهُسَت االخرَنَتصم بفؼانُت يغ   0-4

َستخذو االدواث وانخاياث وفما نهتكنىنىجُا   0-5

 فً يجال انًالبس واننسُج االنجهُسَت بانهغت انحذَثت

 االنجهُسَت بانهغت َمىد وَؼًم فً فرَك  0-6

َتبنً اسهىب نهتؼهى وتنًُت يهاراته وتنًُت لذراته  0-7

 راتُا يذٌ انحُاة االنجهُسَت بانهغت
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 المستهدف من تدرٌس المقرر: -3

 المعلومات والمفاهٌم: - أ
 

 

 يكون الطالب قادرا عمى ان :يجب أن المقرر دراسة نهاية فى    
المصطمحات العممية لما هو معروف بالتوصيف  يذكر.1 (1

 / التعبئة والتغميف / التعديالت المطموبة من العميل
  وبحسب اختالف العمالء

 

األنماط المختمفة بالمغة االنجميزية   يشرح.3-أ (2
الخاص بكل عميل لطرق رفع المقاسات  (Manual)لل

 ل مقاس واكوادها ومعنى ك
األختصارات الشائعة لكل بالمغة االنجميزية   يذكر.4-أ (3

 عميل عمى حدة او بصفة عامة فى مجال العمل المهن
 ىفى الصناعة 

الطرق لتحويل المعمومة  بالمغة االنجميزية يشرح .  5-أ (4
فى ابسط صورة لصاالت التشغيل واألقسام المختمفة 

 بالمصنع . 
 

 

 االنجميزية بالمغة العممية المصطمحات  يذكر 2-1-2-1 (5
 تطبيقات واساسيات والنسيج المالبس بتخصص المرتبطة
 الحاسوب

 بالمغة التكنولوجية المصطمحات يوضح2-1-2-2 (6
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 واساسيات والنسيج المالبس بتخصص المرتبطة االنجميزية
 الحاسوب تطبيقات

 
  

 المهارات الذهنٌة : - ب
 

 

 يكون الطالب قادرا عمى ان :يجب أن نهاية المقرر فى    
 

المنتج المطموب منه ويعمل بالمغة االنجميزية  يحمل .2. (2
عمى توصيمه الى صاالت التشغيل بسهولة ويسر 

مع تخطٌط بٌئة العمل لمحصول عمى اعمى جودة ممكنة 

 بما ٌناسب نوعٌة المنتج .
 

 
 المتعمقة العمميات االنجميزية بالمغة يدمج 2-2-1-1 (2

  والمجتمع العمل بمحيط واالتصال بالتفكير

 المتعمقة العمميات االنجميزية بالمغة يدمج 2-1-2. 2 (3
 والمجتمع العمل بمحيط بالقيادة

 االنجميزية بالمغة منتجة تعميمية لبيئة يخطط 2-2-6 (4
 والنسيج المالبس بمجال المرتبطة المعارف لتمية

 

المهارات المهنٌة الخاصة  -جـ

 بالمقرر :

 

 -2يكون الطالب قادرا عمى ان : يجب ان نهاية المقرر فى    

 المالبس مجال فى والمعارف الخبرات يطبق 2-3-3-1 (1
 االنجميزية بالمغة والنسيج

 المالبس مجال فى االساسية المهارات يطبق 2-3-3-2 (2
 االنجميزية بالمغة والنسيج

 المهنية االتصاالت خبرات استخدام يتقن1-  2-3-17 (3
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 المالبس دراسة فى الكفاءات لتنمية االنجميزية بالمغة

 المهنية االتصاالت تخبر  استخدام يتقن 2-3-17-2 (4

 النسيج دراسة فى الكفاءات لتنمية االنجميزية بالمغة
 
 

 المهارات العامة : - د
5- 6 

 يكون الطالب قادرا عمى ان :يجب أن نهاية المقرر فى    
  

 فى جيد بشكل االجنبية المغات احدى يستخدم 2-4-3-2 (1
 والنسيج المالبس مجال

 فى االنجميزية بالمغة العممي التطور يتابع 2-4-5-1 (2
 والنسيج المالبس مجال

 فى االنجميزية بالمغة التكنولوجى التطور يتابع 2-4-5-2 (3
 والنسيج المالبس مجال

 

 

يفرداث انًمرر  األسبىع محتوى المقرر:  -4

 اننظرٌ

 يفرداث انًمرر انؼًهٍ

التعرف على ورقة  األول 

التوصٌف للمنتج 

ومحتوٌاتها بصفة 

 عامة 

التدرٌب على قراءة  مفرادت  

اوراق توصٌف مختلفة 

والتعرف على الفروقات 

 والمصطلحات المختلفة بها 

الملف الفنى للمنتج  الثانى

واهمٌته + جداول 

 المقاسات 

التدرٌب على  قراءة جداول  

مقاسات مختلفة للعدٌد من 

 المنتجات  واختصاراتها 

عرض نماذج  الثالث

مختلفة للملف الفنى 

 لمنتجات مختلفة 

مراجعة  عملٌة لتوصٌفات  

مختلفة للوقوف على القدرة 

 األستٌعابٌة لدى الطالب 
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تحوٌل الملف الفنى  الرابع 

الى صورة مبسطة 

 فًٌستطٌع العامل 

صاالت التشغٌل 

 التعامل معها 

التدرٌب على عمل التوصٌفات 

 فى داخل صاالت التشغٌل 

التعرف على نموذج  الخامس 

للملف الفنى للتعبئة 

 والتغلٌف 

 عرض لنماذج التعبئة والتغلٌف 

 مراجعة للنماذج السابقة  اختبار على ماسبق السادس 

طرق رفع   السابع 

المقاسات للبنطلون 

ومسمٌاتها 

والتعرٌسفات 

 الخاصة بها 

تدرٌبات عملٌة على رفع 

 المقاسات 

طرق رفع المقاسات  الثامن 

للتى شٌرت  

ومسمٌاتها 

والتعرٌفات الخاصة 

 بها 

تدرٌب عملى على رفع 

 المقاسات 

  (spec)عرض  التاسع 

كامل لتوصٌف 

 بنطلون 

تحوٌل التوصٌف الى اللغة 

 العربٌة 

  (spec)عرض  العاشر 

كامل لتوصٌف 

 شورت 

تحوٌل التوصٌف الى اللغة 

 العربٌة

الحادى 

 عشر 

  (spec)عرض 

-كامل لتوصٌف تى

 شٌرت

تحوٌل التوصٌف الى اللغة 

 العربٌة

الثانى  

 عشر 

التعرض 

لمصطلحات الجودة  

التدرٌب على اهم مصطلحات 

 الجودة 
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 وتعرٌفاتها 

الثاث 

 عشر 

محاضرة للمناقشة 

والحوار وتسلٌم 

 التقارٌر  

كل ما تم  فًمناقشة وحوار 

 تدرٌسه 

الرابع 

 عشر 

 امتحان تجرٌبى امتحان 

 

 محاضرات نظرٌة  - أسالٌب التعلٌم  -5

 محاضرات تطبٌقٌة -

 العصف الذهنً -

 بحوث وتقارٌر -

 .المناقشة والحوار  -

 التعلٌم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج

أسالٌب التعلٌم والتعلم للطالب  -6

 ذوى القدرات المحدودة

 العروض التقدٌمٌة-

 اسالٌب التدرٌس المباشر  -

 اسالٌب التدرٌس العالجً

 اسالٌب التدرٌس االٌجابى الفعال

 الحقائب التعلٌمٌة

 مجموعات  فًالتعلم 

 التعلٌم التعاونً -

 التعلٌم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج

 تقوٌم الطـــالب :   -7

 

 األسالٌب المستخدمة - أ

 

 

 أعمال السنة  -2

 اختبار تطبٌقى -9

 امتحان نهاٌة العام النظري     -3

 التوقٌت - ب
 

 األسبوع السادس التقٌم األول           

 اسبوعً التقٌم الثانً           
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 ػبذ انرازق  .د/ سها يحًذ حًذيأ / ا

 رشدى عٌدرئٌس القسم العلمً :  ا.د/ 

 التقٌم الثالث           األسبوع الرابع عشر 

 أعمال السنة          عشر درجات (  توزع كالتالى:  - توزٌع الدرجات -جـ

 الحضور : درجتان   

 ث والتقارٌر : اربع درجات  البحو

 تحان اعمال سنة : درجتان  ام

 اعمال فصلٌة: درجتان    

 ) عشر درجات (   تطبٌقى              -

 درجة 32أمتحان تحرٌري      -

 درجة52المجموع             -

 قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع : -8

 ٌتم توزٌعها على الطالب لمنتجات مختلفة  (specs)عبارة عن  مذكرات - أ

 9228 كتب خاص بعضو هٌئة التدرٌس بالقسم كتب ملزمة - ب

 ------------- كتب مقترحة -جـ

دورٌات علمٌة أو نشرات ...  -د

 الخ
   و5102 – انرابغ ؼذدان -52 يجهذ -  يجهت االلتصاد انًنسنٍ


