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 توصيف مقرر دراسينموذج 

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

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

 ثانية ماجستير الفرقة/ المستوي: الرمز الكودي: حمقة بحثاسم المقرر:
 يجمالاإل وحدة4 و / أو تمارين عممي - نظري 4 الدراسية:  / الساعاتعدد الوحدات

 معمومات متخصصة: -ب
 Aimsأهداف المقرر  -1

اىجحث اىعيًَ اىَبً اىطبىت ثأعظ وعىاٍو ّجبح 

واُ َنىُ قبدس عيً صُبغخ اىجحث ثبعيىة عيًَ 

 وفقب ىَْهج مو ثحث

 

انًخرجاخ انرؼهًٛٛح انًضرٓذفح يٍ ذذرٚش انًمرر:-2  

Intended Learning Outcomes 

 Knowledge and Understandingالمعرفة و الفهم                     -أ     

    حةان يتعمم اسس المشكمة بطريقة صحي.1أ.

     اٌ ٚصٛغ انفرٔض انثحثٛح ٔفما نهًشكهح.2أ.

 .   اٌ ٚرثغ االصش انصحٛحح فٗ جًٛغ يراحم اػذاد انخطح انثحثٛح 3أ.

 

 Intellectual skills                           القدرات الذهنية            -ب   

 .  اٌ ٚحهم انُرائج طثما نهفرٔض 1ب.

 َظرٖ( ػهٗ اجراءاخ انثحث  -َٕع انذراصح)ػًهٗ.اٌ ٚأخذ فٗ االغرثارأثر 2ب.

 .  3ب.

 Professional Skillsالمهارات المهنية                              -جـ   

 ٚؼذ خطح تحثٛح نًٕضٕع َظرٖ  1جـ.  

    ٚؼذ خطح تحثٛح نًٕضٕع ػًهٗ .2جـ. 
 General Skillsانًٓاراخ انؼايح                                       -د     

 .انمذرج ػهٗ اػذاد رصانح ػهًٛح   1د.
    Syllabusيحرٕ٘ انًمرر     -



 ػذد انضاػاخ َظرٖ اإلصثٕع

 

 

 

 4 ذؼرٚف انثحث انؼهًٗ ٔأْذافح االٔل
  انثاَٗ

 ػٕايم انضؼف-ػٕايم َجاح انثحث انؼهًٗ
4 

كٛفٛسسسح غسسسٛاغح -اصسسسش ٔضسسسغ ػثسسسأٍٚ نهذراصسسساخ انخرهفسسسح انثانث

 انًشكهح انثحثٛح
4 

 4 ضٛاغح االْذاف ٔفما نهثحث انراتغ
 4 غٛاغح انفرٔض انثحثٛح ٔفما نًشكهح انخايش
 4 أخرثار انضادس

 4 اصش غٛاغح انذراصاخ انضاتمح انضاتغ

اصش ذمضٛى انرصائم انؼهًٛح يٍ حٛث االتٕاب ٔانفصٕل  انثايٍ

 ذثؼا نهًٕضٕػاخ انًطرٔحح )ػًهٗ َظرٖ(
4 

 4 نرطثٛمٛحطرق ػرض انذراصاخ ا انراصغ
 4 اصش يُالشح ٔذحهٛم انُرائج ذثؼا نهفرٔض ٔالحصائٛاخ انؼاشر

-طرٚمح كراتح انًراجغ–اصش ػًم انًهخص ٔانًضرخهص  انحادٖ ػشر

 انؼرتٛح ٔاالجُثٛح
4 

 4 طرٚمح ٔضغ انًالحك انثاَٗ ػشر
 4 اػذاد خطح تحث يضرٕفاِ جًٛغ يا صثك انثانث ػشر
 4 اخرثار انراتغ ػشر

 انرذرٚش  ٔانرؼهى  أصانٛة -

Teaching and learning methods 

 اىَحبضشاد . أ . 4

  اىذساعخ اىعَيُخ. ة. 4

 اىضَبساد اىَُذاُّخ. جـ.  4

   

 أعبىُت اىتذسَظ واىتعيٌ ىيطالة روٌ اىقذساد اىَحذودح -5

Teaching and Learning methods for disables 
 و اىطيجخ ثعضهٌ عِ ثعض عِ طشَق َتٌ رىل أثْبء اىَحبضشح وثذوُ فص

 صَبدح عَيُخ اىحىاس واىَْبقشخ. أ. 5

 األعئيخ اىذائَخ ىيتأمذ ٍِ وصىه اىَعيىٍخ اىً هزح اىفئخ ٍِ اىطيجخ. ة. 5

 .  عذً عقذ ٍقبسّخ ثُْهٌ وثُِ اىطيجخ األخشَِ حتً الَنىُ هْبك احغبط ثبىْقص ىذَهٌ .جـ5

 تَُضَِأعبىُت اىتذسَظ واىتعيٌ ىيطالة اىَ -6
 َتٌ رىل أثْبء اىَحبضشح وثذوُ فصو اىطيجخ ثعضهٌ عِ ثعض عِ طشَق 

 حث هؤالء الطمبة عمى االبتكار الدائم مع اتاحة الفرصة لهم لعرض أفكارهم عمى األخرين. أ  6
.ب محاولة تطبيق المقترحات الخاصة بهم لمتاكد من نجاح تفكيرهم مما يشجعهم دائما عمى 6

 االجتهاد 
 Students assessment:  اىطالة     تقٌُُ -7



 Tools            األعبىُت اىَغتخذٍخ -أ    

 االختجبساد اىشفىَخ ىقُبط عشعخ اىجذَهخ واىقذسح عيً اىتنُف ٍع اىجذَذ وتَُض اىطيجخ  -1

 االختجبساد اىتحشَشَخ ىقُبط اإلدساك اىَعشفٍ ىذي اىطيجخ وقذستهٌ عيً تزمش اىَعيىٍبد     -2

 بغخ ثعض اىخطظ اىجحثُخصُ -3

 Time scheduleانرٕلٛد       -ب    

 انرمٛٛى انُظرٖ
 اىذسجبد ّىع االٍتحبُ  اإلعجىع ً
 خَظ دسجبد شفىي اىغبدط 1

 خَظ دسجبد تحشَشي اىشاثع عشش 2

 ثَبّىُ دسجخ تحشَشي اىْهبئً 3

 Grading system َظاو ذحذٚذ انرمذٚراخ –د 

 اىتقذَش اىْغجخ اىَئىَخ
 ضعُف جذا %45قو ٍِ أ

 ضعُف %66%: اقو 45ٍٍِِ 

 ٍقجىه %76% : اقو 66ٍٍِِ 

 جُذ %06% : اقو 76ٍٍِِ 

 جُذ جذا %06% : اقو 06ٍٍِِ 

 إٍتُبص %06أمثش ٍِ  

 :List of referencesلائًح انكرة انذراصٛح ٔانًراجغ   -8

          Course notesمذكرات  -أ       
 كتب ممزمة -ب      

Required books (Text books)     
 كتب مقترحة  -ج      

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

Periodicals, web sites.. etc. 

 االيكاَٛاخ انًطهٕتح نهرذرٚش ٔ انرؼهى -9

 داتب شى .1

 عجىسح  .2
 

 

    سعد على سالماند/0ا منسق المقرر)أستاذ المادة (:
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