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 وحدة ضمان الجودة واالعتماد
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 المالبس والنسيج البرنامج الذي يتبعه المقرر:
 1022/1021 العام الدراسي  المالبس والنسيج  القسـم الذي يتبعه البرنامج

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

قراءات وبحوث بالمغة اسم المقرر:
 األجنبية

 اولى دكتوراهالفرقة/ المستوي: الكودي:الرمز 

 يجمالاإل 2 و / أو تمارين عممي - نظري 2 الدراسية:  / الساعاتعدد الوحدات

 معمومات متخصصة: -ب
 Aimsأىداف المقرر  -1

اىَاً اىطاىة تنو خذَذ فً ٍداه اىرخصص 

 اىَاُّناُ   –اىرصٌَُ -اىرصُْغ-اىْغُح

 

 Intended Learning Outcomes ِٓ رذسيظ اٌّمشس: اٌّخشخبد اٌزؼٍيّيخ اٌّغزهذفخ-1

 Knowledge and Understandingالمعرفة و الفيم                     -أ     

التجهيزات –.أن يدكر الطالب الطرق الحديثة فيما يخص النسيج من حيث بناء االقمشة 1أ.
 التطورات الحديثة لالقمشة   –المختمفة 

 و خذَذ فً ذنْىىىخُا اّراج وذصُْغ اىَالتظ   .  اُ َؼشف اىطاىة م2أ.

 .اُ َذسك اىطاىة اىحذَث فً ذصٌَُ االصَاء واىرشنُو ػيً اىَاُّنا3ُأ.

 Intellectual skills                           القدرات الذىنية            -ب   

 وذصُْغ اىَالتظ  . ذحيُو اثش اىرطىساخ اىرنْىىىخُح اىَخريفح ػيً خَُغ ٍداالخ ذصٌَُ 1ب.

 .  2ب.

 Professional Skillsالميارات المينية                              -جـ   

   اُ َؼَو تاالعاىُة واىَفاهٌُ اىدذَذج فً ظو اىرطىساخ  اىحذَثح  1جـ.  

 General Skillsاٌّهبساد اٌؼبِخ                                        -د     

 .   1ناٍيح واىؼَو ػيً ّشش اىرنْىىىخُا اىحذَثح فً ٍداالخ اىرخصصد.اىَؼشفح  اى



    Syllabusِحزىٌ اٌّمشس     -

 

 
 اٌزذسيظ  واٌزؼٍُ  أعبٌيت -4

Teaching and learning methods 

 اىَحاظشاخ . أ . 4

  اىذساعح اىؼَيُح. ب. 4

 اىضَاساخ اىَُذاُّح. خـ.  4

 أعاىُة اىرذسَظ واىرؼيٌ ىيطالب روٌ اىقذساخ اىَحذودج -5

Teaching and Learning methods for disables 
 َرٌ رىل أثْاء اىَحاظشج وتذوُ فصو اىطيثح تؼعهٌ ػِ تؼط ػِ غشَق 

 صيبدح ػٍّيخ اٌحىاس وإٌّبلشخ. أ. 5

 األعئٍخ اٌذائّخ ٌٍزأوذ ِٓ وصىي اٌّؼٍىِخ اًٌ هزح اٌفئخ ِٓ اٌطٍجخ  . ة.5

 .  ػذَ ػمذ ِمبسٔخ ثيٕهُ وثيٓ اٌطٍجخ األخشيٓ حزً اليىىْ هٕبن احغبط ثبٌٕمص ٌذيهُ .خـ5

 اٌّزّيضيٓ أعبٌيت اٌزذسيظ واٌزؼٍُ ٌٍطالة -6
 ثذوْ فصً اٌطٍجخ ثؼعهُ ػٓ ثؼط ػٓ غشيك يزُ رٌه أثٕبء اٌّحبظشح و

 ػذد اٌغبػبد ٔظشي اإلعثىع

 

 

 ّظشي         

 1 ٔغيح(–لشاءاد ػٓ اٌزطىساد اٌحذيثخ فً  إٌغيح )غضي  االوي

  اٌثبًٔ

 اٌزدهيضاد اٌحذيثخ(-اٌطجبػخ–اٌزطىساد اٌحذيثخ )اٌصجبغخ 

1 

 1 اٌدذيذ فً أٔزبج ورصٕيغ  اٌّالثظ ورىٕىٌىخيب اٌّالثظ اٌثبٌث

 1 أخزجبسشفىي اٌشاثغ

 1 اٌمص( -لشاءٌذ ػٓ اٌطشق اٌحذيثخ فً اٌفشد اٌخبِظ

-أخهضح اٌىً-ِبويٕبد اٌؼٍّيبد اٌخبصخ–اٌدذيذ فً ِبويٕجذ اٌحيبوخ  اٌغبدط

 اٌزغٍيف(

1 

 1 اخزجبس إٌصفً اٌغبثغ

ٓ اٌدذيذ فً رصّيُ االصيبء وغشق وأعبٌيت ػشوض األصيبء لشاءاد ػ اٌثبِٓ

 اٌّخزٍفخ

1 

خبِبد -لشاءاد ػٓ اٌدذيذ فً اٌزشىيً ػًٍ اٌّب ٔيىبْ غشق اٌزشىيً اٌزبعغ

 اٌزشىيً( 

1 

 1 لشاءاد ػٓ أعبٌيت ِصًّّ االصيبء واٌّىظخ اٌؼبٌّيخ اٌؼبشش

اٌحبدي 

 ػشش

 1 لشاءاد ػٓ اٌدىدح اٌؼبٌّيخ ِشاحً أزبج ورصٕيغ االلّشخ

اٌثبًٔ 

 ػشش

 1 لشاءاد ػٓ اٌدىدح اٌؼبٌّيخ  فً رىٕىٌىخيب اٌّالثظ  

اٌثبٌث 

 ػشش

 1 لشاءاد ػٓ اٌدىدح اٌؼبٌّيخ ػشوض االصيبء واعبٌيجهب اٌّخزٍفخ

اٌشاثغ 

 ػشش

 1 االخزجبس إٌهبائً



 . أ  حث ىؤالء الطمبة عمى االبتكار الدائم مع اتاحة الفرصة ليم لعرض أفكارىم عمى األخرين6
 .ب محاولة تطبيق المقترحات الخاصة بيم لمتاكد من نجاح تفكيرىم مما يشجعيم دائما عمى االجتياد 6
 Students assessment:  رمييُ اٌطالة     -7

 Tools            األعبٌيت اٌّغزخذِخ -أ    

 االخرثاساخ اىشفىَح ىقُاط عشػح اىثذَهح واىقذسج ػيً اىرنُف ٍغ اىدذَذ وذَُض اىطيثح  -1

 االخرثاساخ اىرحشَشَح ىقُاط اإلدساك اىَؼشفٍ ىذي اىطيثح وقذسذهٌ ػيً ذزمش اىَؼيىٍاخ     -2

 يثح ػيً حو اىَشنالخ اىرٍ ذىاخهٌ ػْذ اىؼَواالخرثاساخ اىؼَيُح ىقُاط قذسج اىط -3

 Time scheduleاٌزىليذ       -ة    

 اٌزمييُ إٌظشي
 اٌذسخبد ٔىع االِزحبْ  اإلعجىع َ
 ػشش دسخاخ شفىي اىغادط 1

 ػشش دسخاخ ذحشَشي اىشاتغ ػشش 2

 ثَاّىُ دسخح ذحشَشي اىْهائً 3

 Grading system ٔظبَ رحذيذ اٌزمذيشاد –د 

 اٌزمذيش خ اٌّئىيخإٌغج
 ظؼُف خذا %45أقو ٍِ 

 ظؼُف %66%: اقو 45ٍٍِِ 

 ٍقثىه %06% : اقو 66ٍٍِِ 

 خُذ %06% : اقو 06ٍٍِِ 

 خُذ خذا %06% : اقو 06ٍٍِِ 

 إٍرُاص %06أمثش ٍِ  
 :List of referencesلبئّخ اٌىزت اٌذساعيخ واٌّشاخغ   -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. 

 االِىبٔيبد اٌّطٍىثخ ٌٍزذسيظ و اٌزؼٍُ -9
 داذا شى .1
 يثحاىْد فً قاػاخ اىرذسَظ ىؼشض اىدذَذ دائَا ػيً اىط إذاحح .2
وخىد قاػاخ وشثناخ ٍدهضج راخ عشػاخ ػاىُح ٍراحح ىيطيثح  .3

 ىإلعرخذاً اىذائٌ
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