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 االقرصاد انًُزنٌكهَح  ..انًُوفَحجايعح 

  توصيف مقرر دراسينموذج 
 المالبس والنسيج البرنامج الذي يتبعه المقرر:

 1021/1023 راسيالعام الد    المالبس والنسيج  القسـم الذي يتبعه البرنامج

 1/6/2002 تاريخ إقرار التوصيف:    المالبس والنسيج القسم الذي يتبعه المقرر
       معمومات أساسية: -أ

 الفرقة/ المستوي: الرمز الكودي: اسم المقرر
 يجمالاإل وحدة2 و / أو تمارين عممي - نظري 2 الدراسية:  / الساعاتعدد الوحدات

 معمومات متخصصة: -ب
 Aimsداف المقرر أه -1

 

أٌ ٍهممى انلانممة تمماَوام انوايممماخ وذصممَُ اا وجًهَمماخ ان هممم  

 وانر ضَراخ وانُضَ  وأَوام انرراكَة انُضجَح وفقا نًا 

 انًورجاخ انرعهًََح انًضرادفح يٍ ذدرٍش انًقرر:-1 

Intended Learning Outcomes 

 Knowledge and Understandingالمعرفة و الفهم                     -أ     

 .ان يعزف اوُاع اىخبمبد اىىسديً َخصبئصٍب.1أ.أ

 .ان يذمز مزاحو رصىيع اىىسيح.2أ.

 .ان يفٍم معىّ اىىسيح َاىززميجبد اىىسيديً.3أ.

    

 Intellectual skills                           القدرات الذهنية            -ب   

 يذرك خصبئصٍب.. ان يزخيو وُع اىخبمً اىىسديً 1َة.

 .ان ثيزنز فّ اىززاميت اىىسديً ثمب يزىبست مع االداء.2ة.

 Professional Skillsالمهارات المهنية                              -جـ   

 .ان ينُن ىذيً اىقذري عيّ عمو رزاميت وسديً اسبسيً عيّ اىىُه .1ج.

 عابء رصميمبد خذيذي..ان يمزيل اىمٍبري عيّ رغييز اىززميت اىىسدّ ال2ج.

 

 General Skillsانًااراخ انعايح                                       -د  



ان رزُفز ىذيً اىقذرح َاىمٍبرح عيّ رحذيذ خصبئص األقمشخ َاىزعبمو معٍب ثسزعخ َمٍبرح َيسزايع رُظيفٍب ثحست . 1د.

   مدبه اسزعمبىٍب 

  Syllabus   ي روً انًقرر  -3

   
 جُعاإلس

 َظرى

 

 جدد انضاجاخ

 

 

 ن     ع    ج

 1 1 اَوام انواياخ ا انكثَعَح ا وذصَُ اا  االول

 انواياخ انلثَعَح  يٍ اصم َثاذي  انثاَي

 
1 1 

 1 1 انواياخ انلثَعَح يٍ اصم حَواَي  انثانث

 1 1 انواياخ انً ورج  انراتع

 1 1 انواياخ االنصُاجَح انوايش

 1 1 ان ررج اخرثار  يُرصف  انضادس

 1 1 األنَاف ان دٍثح  انضاتع

اَوام األقًشح انري ذدحم في صُاجح  انثايٍ

 انًالتضانداخهَح 
1 1 

 1 1 األقًشح انري ذضرودو في يالتش انعًم  انراصع

 1 1 انقًشح انري ذضرودو في انضاراخ  انعاشر

ان ادى 

 جشر
 1 1 األقًشح انري ذضرودو في يجال انوقاٍح 

انثاَي 

 جشر
 1 1 اصركًال انقًشح انرُي ذضرودو في يجال انوقاٍح 

انثانث 

 جشر
 1 1 يراجعح ياصثق

انراتع 

 جشر
 1 1 إخرثار ذ رٍرى 

 



 
 انردرٍش  وانرعهى  أصانَة -4

Teaching and learning methods 

 
 .أ.اىمحبضزح.4

 .ة. عزض اىشزائح َشزائط اىفيذيُ.4

 يزيخ..ج. اخزجبراد شفٍيخ َرحز4

 
 أصانَة انردرٍش وانرعهى نهلالب ذوً انقدراخ انً دودج -5

Teaching and Learning methods for disables 
 ٍرى ذنك أثُاء انً اضرج وتدوٌ فصم انلهثح تعضاى جٍ تعض جٍ طرٍق 

 .أ. . أسيُة اىمشبرمخ.5

 .ة.أسيُة اىزفبعو5

  
 انًرًَزٍٍ أصانَة انردرٍش وانرعهى نهلالب -6

 ذنك أثُاء انً اضرج وتدوٌ فصم انلهثح تعضاى جٍ تعض جٍ طرٍق  ٍرى

 .أ إرجبع أسيُة اىحضُر اىذٌىي اىمسزمز أثىبء اىمحبضزح.6

 
 Students assessment:  ذقََى انلالب     -7

 Toolsاألصانَة انًضروديح             -أ    

 والفهملقياس المعرفة    اختبارات شفهية                          

 لقياس  اإلدراك والتركيز اختبارات تحريرية                            

 

 Time scheduleانروقَد       -ب    

 انرقََى انُظرى
 اندرجاخ َوم االير اٌ  اإلصثوم و
 20 ش وى انضادس 2

 20 ذ رٍرى انراتع جشر 1

 00 ذ رٍرى انُاائي 3

 



 

 Grading system َظاو ذ دٍد انرقدٍراخ –د 

 اىزقذيز اىىسجخ اىمئُيخ
 ضعيف خذا %45أقو مه 

 ضعيف %66%: اقو مه45مه 

 مقجُه %06% : اقو مه66مه 

 خيذ %06% : اقو مه06مه 

 خيذ خذا %06% : اقو مه06مه 

 إمزيبس %06أمثز مه  

 

 :List of referencesقائًح انكرة اندراصَح وانًراجع   -0

          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. 
 االيكاََاخ انًلهوتح نهردرٍش و انرعهى -9

 دارب شُ  .1

  اخٍشح فيذيُ  .2

 خ رحزُِ عيّ اوززوذ قبعبد ممجيُرز ىيايج  .3

 

 
 منسق المقرر)أستاذ المادة (: د/ سها محمد حمدى 

 رئيس القسم:ا.د/ نشأت نصر الرفاعي
 2102/2102التاريخ: الفصل الدراسي االول          


