كمية االقتصاد المنزلي

جامعه المنوفية

وحدة ضمان الجودة واالعتماد
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نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :المالبس والنسيج

القسـم الذي يتبعه البرنامج المالبس والنسيج العام الدراسي 1021/1022

القسم الذي يتبعه المقرر المالبس والنسيج تاريخ إقرار التوصيف2002/6/1 :

أ -معمومات أساسية:

اسم المقرر:دراسة عامة لمماكينات الرمز الكودي:

الفرقة /المستوى أولى ماجستير

واألالت وصيانتها
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

2

نظري

2

عممي و  /أو تمارين

3وحدة

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر Aims
اٌّبَ اٌطبٌت ثىً االالد واٌّبوُٕبد اٌّغزخذِخ
فً صٕبػخ اٌّالثظ اٌجبهضح ووُفُخ اجشاء
اٌصُبٔخ االصِخ ٌهب

-1اٌّخشجبد اٌزؼٍُُّخ اٌّغزهذفخ ِٓ رذسَظ اٌّمشس:
Intended Learning Outcomes

أ -المعرفة و الفهم

Knowledge and Understanding

أ .1.ان يعرف اسس تقسيم ماكينات لحياكة وكدلك انواع االبر المختمفة
أ .1.اْ َزؼشف ػًٍ أىاع اٌىصالد اٌّخزٍفه وِغُّبرهب
أ\ٌ .3.وش اٌّبوُٕبد اٌّغزخذِخ فً اٌّالثظ واعظ صُبٔزهب
Intellectual skills
ب -القدرات الذهنية
ةَ.2.حًٍ اٌؼاللخ ثُٓ عشػخ اٌّبوُٕخ واٌخُىط إٌّبعجخ واٌخُىط
ة.1.
ة.3.
Professional Skills
جـ -المهارات المهنية
جـ 1 .اْ َزذسة ػًٍ ػًّ وصالد ِخزٍفخ

جـ .2 .التدريب عمى تشغيل ماكينات مختمفة
General Skills
د -اٌّهبساد اٌؼبِخ
د.2.اٌمذسح ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ اٌّبوُٕبد اٌّخزٍفه وطشق صُبٔزهب

اإلجمالي

 ِحزىٌ اٌّمشساإلسبوع

Syllabus

ػًٍّ

ٔظشي

ػذد اٌغبػبد

ن
اٌزؼشف ػًٍ أىاع االثش اٌّخزٍفخ

4 4 1

اػذاد وصالد ِخزٍفخ

4 4 1

اٌثبٌث

ربثغ اإلثش ورمغُّهب

ربثغ اػذاد وصالد ِخزٍفخ

4 4 1

اٌشاثغ

أٔىاع اٌىصالد اٌّخزٍفخ رجؼب ٌٕىع اٌّبوُٕخ

اعظ ػًّ ِبوُٕبد اٌحُبوخ-اٌّمصبد اٌىهشثبئُخ

4 4 1

اٌخبِظ

أواع خُىط اٌحُبوخ رجؼب ٌطجُؼخ اٌغشص

اٌزذسَت ػًٍ ِبوُٕبد االوفش

4 4 1

اٌغبدط

أخزجبس شفىي

اخزجبس شفىي

4 4 1

اٌغبثغ

ِبوُٕبد اٌفحص -اٌفشد

اٌزذسَت ػًٍ ِبوُٕخ اٌؼشاوي

4 4 1

اٌثبِٓ

ِبوُٕبد اٌمص –اٌطشق اٌّخزٍفخ ٌمص االلّشخ

اٌزذسَت ػًٍ ِبوُٕخ اٌضساَش

4 4 1

اٌزبعغ

ِبوُٕبد اٌحُبوخ وأٔىاػهب اٌّخزٍفخ

اٌزذسَت ػًٍ ِبوُٕخ االوسٌُخ

4 4 1

اٌؼبشش

ِبوُٕبد االوفش واالوسٌُه

اٌزذسَت ػًٍ ثؼض ِبوُٕبد اٌؼٍُّبد
اٌخبصخ(اٌٍىثغبد)

4 4 1

اٌحبدي
ػشش

ِبوُٕبد اٌؼشوايِ-بوُٕبد اٌضساَش

االجضاء اٌّضبفخ اًٌ اٌّبوُٕبد الداء ثؼض
اٌؼٍُّبد(االعزُه)

4 4 1

اٌثبًٔ
ػشش

ثؼض أىاع اٌّبوُٕبد اٌّزخصصخ

اٌزذسَت ػًٍ ِبوُٕبد اٌزطشَض

4 4 1

اٌثبٌث
ػشش

آالد وِبوُٕبد اٌىً اٌّغزخذِخ فً صٕبػخ
اٌّالثظ

اٌزذسَت ػًٍ االد اٌىً

4 4 1

اٌشاثغ
ػشش

اخزجبس رحشَشي

أخزجبس

4 4 1

االوي

أعظ اٌزصُٕف اٌؼًٍّ ٌّبوُٕبد اٌحُبوخ

ع ج

اٌثبًٔ

االثش وأىاػهب وأعظ رمغُّهب

 أعبٌُت اٌزذسَظ واٌزؼٍُTeaching and learning methods
 .4أ  .اٌّحبضشاد
 .4ة .اٌذساعخ اٌؼٍُّخ
 .4جـ .اٌضَبساد اٌُّذأُخ

 -5أعبٌُت اٌزذسَظ واٌزؼٍُ ٌٍطالة روٌ اٌمذساد اٌّحذودح
Teaching and Learning methods for disables

َزُ رٌه أثٕبء اٌّحبضشح وثذوْ فصً اٌطٍجخ ثؼضهُ ػٓ ثؼض ػٓ طشَك
 .5أ .صَبدح ػٍُّخ اٌحىاس وإٌّبلشخ
 .5ة .األعئٍخ اٌذائّخ ٌٍزأوذ ِٓ وصىي اٌّؼٍىِخ اًٌ هزح اٌفئخ ِٓ اٌطٍجخ
.5جـ  .ػذَ ػمذ ِمبسٔخ ثُٕهُ وثُٓ اٌطٍجخ األخشَٓ حزً الَىىْ هٕبن احغبط ثبٌٕمص ٌذَهُ

 -6أعبٌُت اٌزذسَظ واٌزؼٍُ ٌٍطالة اٌّزُّضَٓ
َزُ رٌه أثٕبء اٌّحبضشح وثذوْ فصً اٌطٍجخ ثؼضهُ ػٓ ثؼض ػٓ طشَك
 .6أ حث هؤالء الطمبة عمى االبتكار الدائم مع اتاحة الفرصة لهم لعرض أفكارهم عمى األخرين
.6ب محاولة تطبيق المقترحات الخاصة بهم لمتاكد من نجاح تفكيرهم مما يشجعهم دائما عمى االجتهاد

 -7رمُُُ اٌطالة :Students assessment
Tools
أ -األعبٌُت اٌّغزخذِخ
 -2االخزجبساد اٌشفىَخ ٌمُبط عشػخ اٌجذَهخ واٌمذسح ػًٍ اٌزىُف ِغ اٌجذَذ ورُّض اٌطٍجخ
 -1االخزجبساد اٌزحشَشَخ ٌمُبط اإلدسان اٌّؼشفٍ ٌذي اٌطٍجخ ولذسرهُ ػًٍ رزوش اٌّؼٍىِبد
 -3االخزجبساد اٌؼٍُّخ ٌمُبط لذسح اٌطٍجخ ػًٍ حً اٌّشىالد اٌزٍ رىاجهُ ػٕذ اٌؼًّ
 -4ػًّ ػُٕبد دائّب ٌٍزبوذ ِٓ وصىي اٌّؼٍىِخ اًٌ اٌطٍجخ

ة -اٌزىلُذ
اٌزمُُُ إٌظشي

Time schedule

َ

اإلعجىع

ٔىع االِزحبْ

اٌذسجبد

2
1
3

اٌغبدط
اٌشاثغ ػشش
إٌهبئً

شفىي
رحشَشي
رحشَشي

خّظ دسجبد
خّظ دسجبد
ثّبٔىْ دسجخ

اٌزمُُُ اٌؼًٍّ
َ

اإلعجىع

ٔىع االِزحبْ

اٌذسجبد

2
1

اٌغبدط
اٌشاثغ ػشش

شفىي
رحشَشي

خّظ دسجبد
خّظ دسجبد

د – ٔظبَ رحذَذ اٌزمذَشادGrading system

إٌغجخ اٌّئىَخ

اٌزمذَش

ألً ِٓ %45
ِٓ  :%45الً ِٓ%60
ِٓ  : %60الً ِٓ%70
ِٓ  : %70الً ِٓ%00
ِٓ  : %00الً ِٓ%00
أوثش ِٓ %00

ضؼُف جذا
ضؼُف
ِمجىي
جُذ
جُذ جذا
إِزُبص

 -0لبئّخ اٌىزت اٌذساعُخ واٌّشاجغ :List of references
أ -مذكرات

Course notes

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books
ج -كتب مقترحة
Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ
Periodicals, web sites.. etc.

 -9االِىبُٔبد اٌّطٍىثخ ٌٍزذسَظ و اٌزؼٍُ
 .1داتا شو
 .2معمل ماكينات
 .3زيارات للمصانع

منسق المقرر(أستاذ المادة ) :د/سها حمدى عبد الرازق
رئيس القسم:ا.د /نشأت نصر الرفاعي
التاريخ :الفصل الدراسي الثانى 1021/1022

