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 :معلومات أساسٌة -
: المالبس والنسٌج برنامجاسم ال -1    
  )ثنائى(                       )مشترك(  √                       :     )أحادى(     طبٌعة البرنامج -2  

 :    المالبس والنسٌج القسم المسئول عن البرنامج
لٌة كلٌة لعمل الكورد بالئحة البرنامج المالبس والنسٌج طبقا لما تم اقرار       :تارٌخ اقرار البرنامج 

توصٌف البرنامج  تحدٌث وتم موافقة مجلس الكلٌة على اقرار 11/8/1988بأقسامها المختلفة بتارٌخ 
مجلس الكلٌة فى  13/9/2121لبرنامج المالبس تم اعتماده بتارٌخ ر تحدٌث خوا  ( 8/2119بتارٌخ ) 

 جلستة الثالثة عشر 
   :معلومات متخصصة -ب

  بس والنسٌج أن رٌج المالٌجب على خ: ت فى قطاع اإلقتصاد المنزلىدركما واألهداف العامة  : 
 

 ت األفراد والسر المرتبطة بتخصص المالبس والنسٌج تاحة لتلبٌة احتٌاجاٌدٌر الموارد الم 1-1

ٌستخدم التفكٌر العلمى المتطور لمواجهة مشكالت التخصص المرتبطة بالفرد واألسرة  1-2
 واإلقلٌمى  لمحلىتوى اوالمجتمع على المس

 ال المالبس والنسٌج مع والمستهلكٌن فى مجٌقدم خدمات للمجت 1-3

 اعلٌة مع األخرٌن ل بفٌتص 1-4

 دٌثة فى مجال المالبس والنسٌج . ٌستخدم األدوات والخامات وفقا للتكنولوجٌا الح 1-5

 ٌقود وٌعمل فى فرٌق  1-6

 ة قدراته ذاتٌا مدى الحٌاة مٌٌتبنى اسلوب للتعلم وتنمٌة مهاراته وتن 1-7

 افٌة والمجتمعٌة لٌات المهنٌة واألخالقٌة واإلعتبارات الثقم المسؤوٌتفه 1-8

 ٌتابع قواعد التجارة العالمٌة فى مجال المالبس والنسٌج  1-9

 ٌطبق قواعد التجارة العالمٌة فى مجال المالبس والنسٌج  1-11

جودة فى الخامات لمقابلة التكلفة والة مستهدفة اق خاصسوٌطور منتجات المالبس والنسٌج أل 1-11
 دا  والجمال واأل

 والتنفٌذ وانتاج المالبس والنسجٌات لتلبٌة احتٌاجات المستهلكٌن ات التصمٌم ٌطبق عملٌ 1-12

ٌدٌر العالقات مع المستفٌدٌن فى مجال صناعة المالبس والنسٌج بائعٌن وموظفٌن  1-13
 ومستهلكٌن 
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  نسٌج استباط اهداف برنامج المالبس والتم سبق مما : 
 

  (11) لتطوٌر منتجات المالبس والنسٌج (2)هة مشكالت التخصص . استخدام التفكٌر العلمى المتطور لمواج1

  (5)بإستخدام األدوات والخامات وفقا للتكنولوجٌا الحدٌثة فً مجال التخصص  (1). ادارة  الموارد المتاحة 2
 ( 11)والجمال(  الجودة ) الخامات , األدا عات التكلفة ولمقابلة توق

مالبس والنسٌج بما ٌسمح بإدارة العالقات مع المستفٌدٌن فً مجال صناعة ال( 4) . اإلتصال الفعال مع األخرٌن 3
  (12)) البائعٌن , المستهلكٌن , الموظفٌن( 

عن طرٌق تفهم ( 3) هلكٌن للمجتمع والمستلتقدٌم خدمات  (6) . القدرة على القٌادة والعمل فً فرٌق 4
 الثقافٌة والمجتمعٌة()واألحالقٌة واالعتبارات ( 8) مهنٌة المسئولٌات ال

لتنمٌة المهارات وتبنى اسلوب للتعلم  (11)وانتاج المالبس والنسجٌات والتنفٌذ . تطبٌق عملٌات التصمٌم 5
 (7)وتنمٌة القدرات ذاتٌا مدى الحٌاة 

المالبس فً متابعة وتطبٌق قواعد التجارة العالمٌة فً مجال والتكنولوجٌا الحدٌثة  (2)لتفكٌر العلمى.  استخدام ا6
توقعات التغٌرات التجارٌة المختلفة وإلكتساب اسواق خاصة مستهدفة لمقابلة  (9)المنتجات وتطوٌروالنسٌج 

 (11)التكلفة والجودة 
 

نامج بكالورٌوس ربلخرٌخ بكالورٌوس مع المعاٌٌر القٌاسٌة أوال مطابقة المعاٌٌر القٌاسٌة لبرنامج ال -

  المالبس والنسٌج
انًؼبَُش انمُبعُخ وانًىاصفبد نخشَح ثشَبيح ثكبنىسَىط انًالثظ  بد انؼبيخ نخشَح ثشَبيح انجكبنىسَىطُخ وانًىاصفبَُش انمُبعًؼان

 وانُغُح

 (2)هخ يشكالد انزخصص ًىاخ. اعزخذاو انزفكُش انؼهًً انًزطىس ن3 ش اسح انًىاسد انًزبحخ نزهجُخ احزُبخبد األفشاد واألعاد 3-3

  (31) نزطىَش يُزدبد انًالثظ وانُغُح

ثئعزخذاو األدواد وانخبيبد وفمب  (3)اداسح  انًىاسد انًزبحخ . 2

نًمبثهخ رىلؼبد انزكهفخ   (5)نهزكُىنىخُب انحذَثخ فٍ يدبل انزخصص 

 (31)ل( واندىدح ) انخبيبد , األداء واندًب

ثًب َغًح ثئداسح انؼاللبد يغ ( 4 )اإلرصبل انفؼبل يغ األخشٍَ . 1

ًالثظ وانُغُح ) انجبئؼٍُ , انًغزفُذٍَ فٍ يدبل صُبػخ ان

 (32)انًغزههكٍُ , انًىظفٍُ( 

نزمذَى خذيبد نهًدزًغ  (6) . انمذسح ػهً انمُبدح وانؼًم فٍ فشَك 4

( 8) انًهُُخ ػٍ طشَك رفهى انًغئىنُبد ( 1) وانًغزههكٍُ 

 ثمبفُخ وانًدزًؼُخ(نا)واألحاللُخ واالػزجبساد 

 (33)واَزبج انًالثظ وانُغدُبد وانزُفُز . رطجُك ػًهُبد انزصًُى 5

نزًُُخ انًهبساد ورجًُ اعهىة نهزؼهى ورًُُخ انمذساد رارُب يذي انحُبح 

(7) 

جُك لىاػذ فٍ يزبثؼخ ورطوانزكُىنىخُب انحذَثخ  (2).  اعزخذاو انزفكُش انؼه6ًً

إلكزغبة  (9)انًُزدبد ورطىَشظ وانُغُح الثانًدبسح انؼبنًُخ فٍ يدبل انز

رىلؼبد انزكهفخ انزغُشاد انزدبسَخ انًخزهفخ واعىاق خبصخ يغزهذفخ نًمبثهخ 

 (31)واندىدح 

 

انًزطىس نًىاخهخ يشكالد انزخصص اعزخذاو انزفكُش انؼهًً   3-2

 انًغزىي انًحهً واأللهًًُ .  انًشرجطخ ثبنفشد وانغشح وانًدزًغ ػهً

خذيبد نهًدزًغ وانًغزههكٍُ فً يدبالد األلزصبد انًُضنً  َىمذر 3-1

 . 

 يغ األخشٍَ اإلرصبل انفؼبل  3-4

بل ً يديبد وفمب نهزكُىنىخُب انحذَثخ فاعزخذاو األدواد وانخب 3-5

 نزخصص ا

 انمُبدح وانؼًم فً فشَك . 3-6

ذي خ انمذساد رارُب يًُ اعهىة انزؼهى ورًُُرًُُخ يهبساره ورج 3-7

 انحُبح 

خ رفهى انًغؤونُبد انًهُُخ واألخاللُخ واإلػزجبساد انثمبفُ  3-8

 وانًدزًؼُخ . 

يزبثؼخ ورطجُك لىاػذ انزدبسح انؼبنًُخ فً يدبل انًالثظ  3-9

 وانُغُح 

رطىَش يُزدبد انًالثظ وانُغُح ألعىاق خبصخ يغزهذفخ  3-31

 داء واندًبل ( رىلؼبد انزكهفخ واندىدح ) انخبيبد واألخ نًمبثه

ُغدُبد اَزبج انًالثظ واننزُفُز ونزصًُى واػًهُبد ا طجُكر 3-33

 . نزهجُخ احزُبخبد انًغزههكٍُ

اداسح انؼاللبد يغ انًغزفُذٍَ فً يدبل صُبػخ انًالثظ  3-32

 ظفٍُ انًىٍُ ووانُغُح ) انجبئؼٍُ وانًغزههك
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 ؼهًُُخ انًغزهذفخ يٍ انجشَبيح:بد انزانًخشخ

 انًؼشفخ وانفهى:.  2/3
 ( َىارح انًؼشفخ وانفهى ILOSَىارح انزؼهى انًغزهذفخ )

 ٌ انطبنت لبدسا ػهً اٌ : جشَبيح َكىثئَزهبء ان

 ٌذكرالطالب  طرق دعم العالقات اإلٌجابٌة بٌن األفراد .  .0

 ٌئة العمل .. ٌمٌز الطالب بٌن المسئولٌات والحقوق فً ب0

 عة . والموضة وتكنولوجٌا االنتاج تبعا للغات المستخدمة فى الصنا العلمٌة المرتبطة بالتصمٌم. ٌذكرالطالب  المصطلحات 3

 ل صناعة المالبس الجاهزة حة إلستخدام الحاسب األلى فً مجا. ٌوضح الطالب اإلمكانٌات المتا4

 النهوض بصناعة المالبس الجاهزة  . ٌصف الطالب  اهمٌة الثقافة المجتمعٌة ف5ً

 الطالب العالقة بٌن المجتمعات  و الحضارات المختلفة والثقافة الملبسٌة تنتج . ٌس6

 الخامات ٌد اإلستهالك واعادة تدوٌر لمنزلى واحتٌاجاتها  ومراعاة ترشالفئات المستفٌدة من االقتصاد ا الطالب . ٌحدد7

 صاته .  تلف تخصستفادة من االقتصاد المنزلى بمخ. ٌصف الطالب الطرق المناسبة لال8

 . ٌربط الطالب الجودة فً الصناعة بالسالمة المهنٌة 9

  م الصناعة والتسوٌقوٌات الجودة وفق قواع. ٌرتب الطالب  مست02

 المتوافرة .  . ٌربط  الطالب ادارة الموارد المتاحة بالقرار المناسب فً صناعة المالبس الجاهزة وفقا لالحصائٌات00

 األفراد سواء العاملٌن فً الصناعة او المستهلكٌن . لقرارات لتلبٌة احتٌاجات. ٌستنتج الطالب اهم ا00

 المالبس ومكمالتها.من اولوٌات واحتٌاجات المستهلكٌن  الطالب  . ٌرتب03

 . ٌفسر الطالب  كٌفٌة الترابط بٌن الخدمات وحقوق المستهلكٌن 04

 صل مع المستهلكٌن .لب  طرق التوا. ٌلخص الطا05

 ولى ( . لطالب الفئات المطلوب التواصل معها للنهوض بالصناعة ) عمالء / موردٌن / محلى / دعدد ا. 06ٌ

 لمنسوجات .اف وااأللٌ. ٌعرف الطالب  انواع 07

 . ٌفسر الطالب  العالقة بٌن األلٌاف المختلفة والمنسوجات تبعا للتركٌب النسجى  .08

 ( .المنسوجات ومعالجاتها  )صباغة ,طباعة . ٌعدد الطالب  الطرق المختلفة لصناعة09

 . منسوجات وفقا لالختبارات المعملٌة . ٌستنتج الطالب اإلستخدامات المختلفة لل02

 . ٌمٌز  الطالب مابٌن العوامل المختلفة المؤثرة فً اقتناء المالبس وطبٌعة الجسم البشرى  .00

 بس وعالقة ذلك بتصمٌم األزٌاء والفن الحدٌث .المؤثرات التارٌخٌة وتطور المال الطالب . ٌربط 00

 ومكمالتها  .ٌم فً تصمٌم األزٌاء . ٌعدد الطالب  دور اسس وعناصر التصم03

 باستخدام التقنٌات الٌدوٌة واأللٌة . ٌرتب الطالب مستوٌات تصمٌم األزٌاء واالبتكار واإلقتباس . 04

 م األزٌاء .لطالب  استخدام التكنولوجٌا فً تصمٌرح ا. ٌش05

 ة المالبس الجاهزة .. ٌمٌز الطالب  بٌن األنظمة التكنولوجٌة  المختلفة  المستخدمة فً صناع06

 ٌثة فً صناعة المالبس الجاهزةرق االدارة الحد. ٌعدد الطالب ط07

 بس وخطوط اإلنتاج ودراسة العمل .. ٌذكر الطالب  التقنٌات الحدٌثة فً مجال صناعة المال08

 الطالب اسس مراقبة الجودة فً صناعة المالبس الجاهزة على التكلفة شرح. 09ٌ

 ته .االنتاج على جودة المنتج وتكلفاثر نظم  . ٌفسر الطالب32

 . ٌشرح الطالب احتٌاجات األفراد ذوى اإلحتٌاجات الخاصة من المالبس30

 ة .إلحتٌاجات الخاصقنٌة إلنتاج مالبس ذوى ا. ٌعدد الطالب الطرق الت30

 . ٌعدد الطالب االتفاقٌات الدولٌة فً صناعة المالبس الجاهزة33
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 ذهنٌة :لامهارات ال - 0/0
 

 ( نواتج المهارات الذهنٌة ILOS) نواتج التعلم المستهدفة
 بنهاٌة البرنامج ٌكون الطالب قادرا على ان : 

 مل ات المتعلقة بمحٌط الع. ٌحلل الطالب العمل0ٌ

 ة التواصل بٌن المجتمع وبٌئة العمل  وعالقته بالمالبس .الب على اهمٌ. ٌبرهن الط0

 الملبسى  وانب التذوقبٌن تنمٌة جٌعة الجسم  والشخصٌة و. ٌؤلف الطالب بٌن طب3

 . ٌقٌم الطالب بٌئة الفرد والعوامل المؤثرة فً المالبس واقتنائها 4

 قائمٌن على العمل للنهوض بالصناعة .التواصل بٌن صانع القرار وال طالب اهمٌة. ٌقٌم ال5

 ناعة .وح الفرٌق للنهوض بالص. ٌقدر الطالب العمل الجماعى ور6

 ارى والمنطقى  لتحقٌق التواصل بٌن المنتج والمستهلك ر التفكٌر النقدى واالبتك. ٌختار الطالب بٌن عناص7

 سلٌم .ات الصناعٌة وفق تخطٌط . ٌقٌم الطالب المشروع8

 لمشروعات البحثٌة وفق خطط بحثٌة على اساس علمى .الطالب ا. ٌنظم 9

 ظم علمٌة محددة . ٌنظم الطالب بٌئة العمل وفق ن02

 ل الطرق لتنمٌة المعارف المرتبطة بالتخصصب افضالطال . ٌختار00

التحلٌلً وامكانٌة التطبٌق . واالقتصاد ر ناعة المالبس والنسٌج باستخدام التفكٌالقرارات والحلول المثلً المتعلقة بص ٌقترح الطالب. 00
 صناعةواالخالق وادارة المخاطر المتعلقة بال

 ومكمالتها ) المواد المساعدة (  على صناعة المالبس والنسٌج  الب اثر التكنولوجٌا الحدٌثةل الط. ٌحل03

 ا على تصمٌم المنسوجات والمالبس . ٌثبت الطالب بالدلٌل اثر التكنولوج04ٌ

 الطالب اإلتفاقٌات الدولٌة المؤثرة على صناعة المالبس والنسٌج  قٌم. 05ٌ

 بس والنسٌج ً صناعة المالمٌة السوق الدولٌة  ف.ٌبرهن الطالب على اه06

 بالدلٌل اختالف المنتجات الملبسٌة تبعا إلختالف المنسوجات .الطالب .  ٌثبت 07

 الملبسٌة المختلفة .بٌن األداء الوظٌفً للمنتجات  الطالب  ل. ٌفاض08

 بٌن اسالٌب مختلفة للتصمٌم طبقا لطبٌعة الجسم  الطالب . ٌفاضل09

 ة فً تصمٌم المالبس  والمستوحاه من الفنون بأنواعها . لى األسالٌب المختلفافكار جدٌدة بناءا عالطالب ٌبتكر . 02

 الموضة  جدٌدة فًاتجاهات الطالب . ٌقترح 00

 ق لطرح منتجات ملبسٌة جدٌدة وموضة متجددة سوااألالطالب . ٌختبر 00

 بة  .ة مناسقٌق اعلى جودة ممكنة وبتكلفاألسلوب األمثل لالنتاج لتحالطالب . ٌختار 03

 العملٌة اإلنتاجٌة تبعا لتكنولوجٌا المعدات المتاحة الطالب . ٌنظم 04

 ة وتناسبها مع خطط األنتاج البشرٌ المواردالطالب . ٌقٌم 05

 على التطوٌر المهنى فً مجال التخصص الطالب ٌركز  .06

 وة الشرائٌة للملبس العوامل المؤثرة على القالطالب . ٌشرح 07

 السوق والمستهلك للوقوف على طرق اختراق األسواق المختلفة .لب طاال. ٌحلل 08

 نه .تحقٌق بٌئة عمل أم طرق متنوعة تسهم فًالطالب . ٌقترح 09

 مكان العمل والشروط الواجب توافرها فٌه . ب الطال ٌقٌم. 32
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 عملٌة:ال مهنٌة والمهارات ال - 3/3
 

 ملٌةمهارات الع( نواتج الILOSستهدفة )تعلم المنواتج ال
 بنهاٌة البرنامج ٌكون الطالب قادرا على ان :

 العمل  ادارة الموارد المتاحة فًالطالب . ٌجرب 0

 وتجاه األفراد العاملٌن . ولٌة فً العملفً تحمل المسئالطالب  . ٌرغب 0

 فئات الخاصة ........( س ال) عالج  العٌوب الجسمٌة / مالب من الطرق المختلفة  لتصمٌم األزٌاء الطالب .  ٌختار3

 تحلٌل العناصر الفرعٌة والنظم والمعلومات .الطالب . ٌجرب 4

 المهارات األساسٌة فً مجال التخصص  البالط. ٌكتشف 5

 ناعة المالبس .دور الخبرات السابقة فً حل المشكالت فً صالطالب . ٌتبٌن 6

 قٌق األهداف سلوب العلمى فً التفكٌر وتحاإل بٌنالطالب . ٌربط 7

 على النجاح بإستخدام اإلسلوب العلمى السلٌم .الطالب . ٌبرهن 8

 مابها من سلبٌات واٌجابٌات لعمل وبٌئة االطالب  . ٌالحظ 9

 األسلوب األمثل لتطوٌر بٌئة العمل تبعا لمتطلبات العمالء الطالب ٌختار . 02

 نشأة وخارجها بٌئة العمل الصناعٌة داخل امقة األمثل لتحقٌق األمان فً طرٌال الطالب  . ٌكتشف00

 جٌة بٌن دراسات الجدوى ونجاح المشروعات اإلنتاالطالب . ٌربط 00

 بدراٌة علمٌة .اجٌة الصغٌرة المشروعات اإلنتالطالب . ٌختار 03

 أسس اإلدارة الحدٌثة فً ادارة المشروعات  ٌطبق الطالب.04

 الموارد المتاحة بٌة رغباته فً ضوء احتٌاجات السوق لتلالطالب تبٌن . 05ٌ

 بتكار فً التصمٌم إلا ٌجرب الطالب . 06

 ة . لتصمٌم المناسبة  لألجسام المختلفناصر ااسس وعالطالب . ٌختار 07

 بٌن التقنٌات الحدٌثة ونظم المنسوجات الطالب  . ٌربط 08

 موضة ثة فً التصمٌم واللتقنٌات الحدٌالى استخدام االطالب . ٌمٌل 09

 بكفاءة نظم الكمبٌوتر المختلفة فً التصمٌم  الطالب  . ٌختار02

 ت اج المالبس ورسم الباترونامبٌوتر فً انتكفاءة نظم الكالطالب . ٌتبٌن 00

 التشكٌل على المانٌكان بتقنٌاته المختلفة . جرب الطالب . 00ٌ

 المانٌكان  ء بالباترون المسطح اومٌمات حسب انواعها سوااداء التصعلى جودة الطالب . ٌبرهن 03

 ذج .ً تصنٌع النمابٌن  الطرق المختلفة لخطوط اإلنتاج فالطالب . ٌربط 04

 وتطوٌرها لتصنٌع النماذج الطرق المتعددة الطالب . ٌكتشف 05

 والتكلفة وزمن اإلنتاج  على ان التكنولوجٌا وقٌاس العمل ٌؤثران فً الجودةالطالب . ٌبرهن 06

 الطرق المختلفة لقٌاس العمل الطالب جرب . 07ٌ

 الى تحقٌق األناقة والرقى الملبسى الطالب . ٌمٌل 08

 ملبسى والتربٌة الملبسٌة للمجتمع لتذوق الفً رفع الطالب بٌن دراسته والمساهمة ط اٌرب. 09

 صناعة المالبس والنسٌجمجال فً ع والمراقبة والتوزٌتخطٌط العداد ٌربط المفاهٌم الرٌاضٌة والبٌانات المالٌة فً ا.32

 والنسٌج المهنٌة لتنمٌة الكفاءات فً دراسة المالبس تاالتصاال بوظف خبرات .30
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 ( مع المخرجات التعلٌمٌةفة لبرنامج البكالورٌوس ) المالبس والنسٌج ٌة المستهدطابقة المخرجات التعلٌمم

 النسٌج ( بس ولمالس االمستهدفة لخرٌج برنامج البكالورٌوس ) بكالورٌو

 انًؼشفخ وانفهى:.  2/3
 ( َىارح انًؼشفخ وانفهى ILOSَىارح انزؼهى انًغزهذفخ )

 :  ء انجشَبيح َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً اٌزهبثئَ
NARS انًؼبَُش األكبدًَُخ انًشخؼُخ 

 

ٌحدد حقوق ومسئولٌات األخرٌن التى تساهم فى دعم ( 0/0/0/0).  0
 راد األفٌن العالقات اإلٌجابٌة ب

لٌات األخرٌن والسلوكٌات التى تساهم فً دعم . حقوق ومسئو0
 العالقات اإلٌجابٌة بٌن األفراد 

 

قات ساهم فى دعم العالالسلوكٌات التى ت ٌوضح( 0/0/0/0) . 0
 اإلٌجابٌة بٌن األفراد 

 

  
 

 

المصطلحات العلمٌة المرتبطة  الطالب ٌذكر( 0/0/0/0) . 3
تبعا للغات المستخدمة فى ا االنتاج لوجٌتكنوة وبالتصمٌم والموض

 الصناعة . 

ة بالتخصص صطلحات العلمٌة والتكنولوجٌة المرتبط.  الم0
 واساسٌات تطبٌق الحاسوب 

 

اإلمكانٌات المتاحة إلستخدام الحاسب  الطالب ٌوضح( 0/0/0/0)  .4
  األلى فً مجال صناعة المالبس الجاهزة 

 

ٌة واألخالقٌة واإلعتبارات الثقافٌة . تفهم المسئولٌات المهن3  ألخالقٌة نٌة وامهت الولٌامسئٌشرح ال( 0/0/3/0) . 5
 ة .والمجتمعٌ

 

  ثقافٌة والمجتمعٌة ( ٌشرح اإلعتبارات ال0/0/3/0) . 6
 

 

الفئات المستفٌدة من االقتصاد المنزلى  الطالب ٌحدد( 0/0/4/0) . 7
 دوٌر الخامات دة تواعاك ومراعاة ترشٌد اإلستهال واحتٌاجاتها 

طرق المالئمة لتعلم مجاالت اإلقتصاد المنزلى وفقا . األسالٌب وال4
 المتعلمٌن إلحتٌاجات 

 

االقتصاد لالستفادة من  طرق المناسبةلاالطالب ٌصف ( 0/0/4/0). 8
   بمختلف تخصصاته .  المنزلى

 

القضاٌا أنظمة الجودة وقواعد ممارسة المهنة ومتطلبات السالمة و. 5  . د ممارسة اللعبة ( ٌناقش انظمة الجودة وقواع0/0/5/0) . 9
 البٌئٌة 

 

مستوٌات الجودة وفق قواعم  الب لطا ٌرتب( 0/0/5/0). 02
  ة والتسوٌق الصناع

 

( ٌناقش اسس اتخاذ القرار السلٌم لتلبٌة احتٌاجات 0/0/6/0). 00
 .  األسرة والمجتمع 

احتٌاجات وارد المتاحة لتلبٌة الم دارةوإ .اسس اتخاذ القرار السلٌم6
 فراد واألسرة والمجتمع األ

 

ٌاجات الموارد المتاحة لتلبٌة احت( ٌحدد اسس ادارة 0/0/6/0) . 00
  . لسرة والمجتمع د وافرااأل

 

  . اسس تقدٌم الخدمات واإللمام بحقوق المستهلك 7 لك ٌلم بحقوق المسته( 0/0/7/0) . 03

ٌفٌة الترابط بٌن الخدمات وحقوق ك الب لطا سرٌف (0/0/7/0). 04
  المستهلكٌن 

 

  . التواصل الفعال .8 لكٌن .ل مع المستهطرق التواص الطالب  ٌلخص( 0/0/8/0). 05

الفئات المطلوب التواصل معها الطالب ٌعدد ( 0/0/8/0) . 06
  . ) عمالء / موردٌن / محلى / دولى ( للنهوض بالصناعة 

 

  تصنٌف خصائص األلٌاف , الخٌوط والمنسوجات . 9 .والمنسوجات انواع األلٌاف  الطالب  رفعٌ( 0/0/9/0). 07

ٌاف المختلفة العالقة بٌن األل الطالب  ٌفسر( 0/0/9/0) . 08
  . تبعا للتركٌب النسجى  نسوجاتوالم

 

 خصائص المنسوجا وتصمٌماتها  الطالب  ٌستنتج( 0/0/9/3) ). 09
  ا . مكونة لهف اللٌاواألوفقا للخٌوط 

 

الطرق المختلفة لصناعة  الطالب  عددٌ( 0/0/02/0) . 02
 باعة( .)صباغة ,ط  ومعالجاتها المنسوجات

التطبٌقات الخاصة لنسٌج لالستخدامات و. عوامل مالءمة ا 02
 بمجاالت اإلنتاج المختلفة .

 

 اتسوجاإلستخدامات المختلفة للمنالطالب ٌستنتج ( 0/0/02/0) . 00
  . ا لالختبارات المعملٌة فقو

 

فً مابٌن العوامل المختلفة المؤثرة  الطالب  ٌمٌز ( 0/0/00/0)  .00
 . وطبٌعة الجسم البشرى  ساقتناء المالب

. عالقة المالبس والمكمالت بالمؤثرات التارٌخٌة , الثقافٌة , 00
 اإلقتصادٌة والعوامل البٌئٌة . 
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 وامل البٌئٌة والمكمالت بالعبس المالقة ( ٌحدد عال0/0/00/0). 03
 .  

 

ً دور اسس وعناصر التصمٌم ف الطالب ٌعدد ( 0/0/00/0) . 04
 . ومكمالتها  صمٌم األزٌاءت

 صمٌم المستخدمة فً تصمٌم األزٌاء واسس الت . عناصر00
 

مستوٌات تصمٌم األزٌاء واالبتكار الطالب ٌرتب ( 0/0/00/0) . 05
  الٌدوٌة واأللٌة .  تقنٌاالت دامباستخ واإلقتباس 

 

استخدام التكنولوجٌا فً تصمٌم  الطالب  ٌشرح( 0/0/03/0) . 06
 اء .األزٌ

 البس انتاج المً تصمٌم و. استخدام التكنولجٌا ف03
 

بٌن األنظمة التكنولوجٌة  المختلفة   الطالب  ٌمٌز( 0/0/03/0) . 07
  المستخدمة فً صناعة المالبس الجاهزة .

 

طرق االدارة الحدٌثة فً صناعة  الطالب ٌعدد( 0/0/04/0) . 08
 المالبس الجاهزة 

 نع انتاج المالبس فً المصا . اسس اإلدارة وتقنٌات04
 

لحدٌثة فً مجال صناعة التقنٌات ا الطالب  ٌذكر( 0/0/04/0) . 09
  المالبس وخطوط اإلنتاج ودراسة العمل .

 

بس الجاهزة عة المالصنا ة فًجوداسس مراقبة الالطالب . ٌشرح 32
 على التكلفة 

كلفة . تأثٌر اإلنتاج وانظمة مراقبة الجودة فً المالبس على ت05
 المنتج وجودته 

 

 وتكلفته .اثر نظم االنتاج على جودة المنتج  الطالب . ٌفسر30
 

 

احتٌاجات األفراد ذوى اإلحتٌاجات الخاصة من الطالب . ٌشرح 30
 المالبس 

إلنتاج المالبس لالفراد ذوى اإلحتٌاجات ٌة لتقنب اتالٌ. األس06
 الخاصة 

 

ت مالبس ذوى اإلحتٌاجا الطرق التقنٌة إلنتاجالطالب . ٌعدد 33
  الخاصة .

 

. القوانٌن والتشرٌعات الخاصة بحماٌة حقوق المنتج والمستهلك 07 ناعة المالبس الجاهزة االتفاقٌات الدولٌة فً صالطالب ٌعدد . 34
 المالبس والنسٌج نٌع ل تصمجافً 

 

 
 الذهنٌة :مهارات ال - 0/0

 ات الذهنٌة ( نواتج المهارILOSنواتج التعلم المستهدفة )
 ب قادرا على ان : بنهاٌة البرنامج ٌكون الطال

NARSدٌمٌة المرجعٌة المعاٌٌر األكا 

 العملٌات المتعلقة بمحٌط العمل  الطالب . ٌحلل0
ٌادة بمحٌط العمل ٌر واالتصال والقلتفكة باعلق. ٌدمج العملٌات المت0

 والمجتمع

 ع وبٌئة العمل على اهمٌة التواصل بٌن المجتم الطالب . ٌبرهن0
  .وعالقته بالمالبس 

ٌة وبٌن تنمٌة جوانب والشخص طبٌعة الجسم بٌن  الطالب ٌؤلف .3
 التذوق الملبسى 

لصلة ات انب ذجوا. ٌقٌم العوامل التى تؤثر فً نمو الفرد وتنمٌة ال0
 بفهم الذات والشخصٌة 

 ئها بٌئة الفرد والعوامل المؤثرة فً المالبس واقتنا الطالب . ٌقٌم4
 

لقائمٌن على العمل ن صانع القرار وااهمٌة التواصل بٌالطالب . ٌقٌم 5
 نهوض بالصناعة .لل

 . صنع القرار واالتصال والعالقات المتبادلة بٌن االفراد 3

 لجماعى وروح الفرٌق للنهوض بالصناعة .مل االع البالط . ٌقدر6
 

ارى والمنطقى  بٌن عناصر التفكٌر النقدى واالبتك الطالب . ٌختار7
 ج والمستهلك المنتلتحقٌق التواصل بٌن 

 لنقدى واالبتكارى والمنطقى .. ٌطور عناصر التفكٌر ا4

 البحوث  رٌعمشا خطط. 5ٌ المشروعات الصناعٌة وفق تخطٌط سلٌم . الطالب . ٌقٌم8

المشروعات البحثٌة وفق خطط بحثٌة على اساس  الطالب . ٌنظم9
  علمى .

 مرتبطة بمجال التخصص ٌخطط لبٌئة تعلٌمٌة لتنمٌة المعارف ال. 6 بٌئة العمل وفق نظم علمٌة محددة  لبالطا . ٌنظم02

 افضل الطرق لتنمٌة المعارف المرتبطة بالتخصص الطالب. ٌختار00

. ٌختــار الحلــول المثلــى للمشــاكل المرتبطــة بمجــال التخصــص 7
علــً أســاس تفكٌــر تحلٌلً ٌأخذ فً االعتبار إمكانٌة التطبٌق, 

 واالقتصاد واألخالق وٕادارة المخاطر

 كنولوجٌا الحدٌثة على صناعة المالبسالب اثر التالط ٌحلل. 00
  والنسٌج ومكمالتها ) المواد المساعدة ( 

اج األلٌاف , النسٌج وتصمٌم . ٌحلل اثر العلوم والتكنولوجٌا على انت8
 النسٌج المالبس و
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بالدلٌل اثر التكنولوجٌا على تصمٌم المنسوجات  الطالب . ٌثبت03
  والمالبس 

اإلتفاقٌات الدولٌة المؤثرة على صناعة المالبس طالب الٌم ٌق .04
 والنسٌج 

 على صناعة النسٌج والمالبس . . ٌحلل العوامل الدولٌة المؤثرة9

صناعة المالبس على اهمٌة السوق الدولٌة  فً الطالب  .ٌبرهن05
  والنسٌج 

 الفبالدلٌل اختالف المنتجات الملبسٌة تبعا إلختالطالب .  ٌثبت 06
 منسوجات .ال

. ٌقٌم منتجات النسٌج ومدى مالءمتها لالستخدامات المتنوعة 02
 للمالبس .

 ٌة المختلفة .بٌن األداء الوظٌفً للمنتجات الملبس لب الطا . ٌفاضل07
 

مٌم فً مجال لتصل ا. ٌترجم األفكار واألسالٌب المتوافقة لحلو00 طبقا لطبٌعة الجسم اسالٌب مختلفة للتصمٌم  بٌن الطالب . ٌفاضل08
 المالبس والنسٌج .

افكار جدٌدة بناءا على األسالٌب المختلفة فً الطالب . ٌبتكر 09
  واعها . والمستوحاه من الفنون بأن صمٌم المالبس ت

 . ٌتنبأ باالتجاهات المستقبلٌة فً الموضة واسواق المالبس .00 جدٌدة فً الموضة اتجاهات الطالب . ٌقترح 02

األسواق لطرح منتجات ملبسٌة جدٌدة وموضة الب الطبر . ٌخت00
  متجددة 

ة لتحقٌق اعلى جودة ممكن األسلوب األمثل لالنتاجالطالب . ٌختار 00
 .  وبتكلفة مناسبة

للمنتجات الملبسٌة , الجودة ,  . ٌحلل اسالٌب االنتاج المناسبة03
 التكلفة والمعدات .

 المتاحة تكنولوجٌا المعدات ا لتبعالعملٌة اإلنتاجٌة الطالب . ٌنظم 03
 

 الموارد البشرٌة وتناسبها مع خطط األنتاج الطالب . ٌقٌم 04
لبشرٌة ,خطط االنتاج وامل المؤثرة على ادارة الموارد ادد الع. ٌح04

 ون السلعى  . الجدولة والمخز

 التخصصطوٌر المهنى فً مجال التل والمرتبطة بأهداف العم على التطوٌر المهنى فً مجال التخصص الطالب . ٌركز 05

 العوامل المؤثرة على القوة الشرائٌة للملبس الطالب . ٌشرح 06
تسوٌق المالبس وامل السوق والمستهلك المؤثرة على قدر ع. 05ٌ

 . والنسٌج وقرارات الشراء

السوق والمستهلك للوقوف على طرق اختراق الطالب . ٌحلل 07
  األسواق المختلفة .

 طرق متنوعة تسهم فً تحقٌق بٌئة عمل أمنه .لطالب اح قتر. 08ٌ
فً مجال المالبس  . ٌحلل العوامل التى تسهم فً تحقٌق بٌئة آمنة06

 والنسٌج . 

 افرها فٌه . مكان العمل والشروط الواجب تو الطالب  . ٌقٌم09
 

   
 عملٌة:ال مهنٌة والمهارات ال - 0/3

 ات العملٌةمهارال اتج( نوILOSنواتج التعلم المستهدفة )
 بنهاٌة البرنامج ٌكون الطالب قادرا على ان :

NARSالمعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة 

 ً العمل ادارة الموارد المتاحة فالطالب . ٌجرب 0
دٌر موارده الخاصة المتاحة وٌتحمل .ٌمارس المواطنة السلٌمة و0ٌ

 المسئولٌة فً العمل وتجاه األفراد 

ل المسئولٌة فً العمل وتجاه األفراد تحمفً الطالب  . ٌرغب 0
  العاملٌن .

 ) عالج ألزٌاء من الطرق المختلفة  لتصمٌم ا الطالب .  ٌختار3
 الفئات الخاصة ........( العٌوب الجسمٌة / مالبس 

بادئ العلمٌة المناسبة لمجال التخصص فً تصمٌم . ٌطبق الم0
 وتطوٌر وتحلٌل العناصر والنظم والعملٌات 

 تحلٌل العناصر الفرعٌة والنظم والمعلومات .الطالب رب ٌج .4
 

 جال التخصص المهارات األساسٌة فً مالطالب . ٌكتشف 5
المهارات األساسٌة فً مجال . ٌطبق الخبرات والمعارف و3

 التخصص .

دور الخبرات السابقة فً حل المشكالت فً صناعة الطالب . ٌتبٌن 6
  المالبس .

 اإلسلوب العلمى فً التفكٌر وتحقٌق األهداف  بٌنلب الطا. ٌربط 7
رح المنهج . ٌنفذ مشارٌع البحوث باألسلوب العلمى السلٌم وٌقت4

 الالزم لتحقٌق الهدف .

 وب العلمى السلٌم .على النجاح بإستخدام اإلسلالطالب رهن . ٌب8
 

 تستهدف خلق بٌئة عمل آمنة فً مجال العمل  مل التىعواال . ٌحقق5 بٌئة العمل ومابها من سلبٌات واٌجابٌات الطالب  . ٌالحظ 9
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تبعا لمتطلبات العمل  األسلوب األمثل لتطوٌر بٌئةالطالب . ٌختار 02
  العمالء 

مان فً بٌئة العمل الطرٌقة األمثل لتحقٌق األ الطالب  تشف. ٌك00
 الصناعٌة داخل امنشأة وخارجها 

زمة ألمن وسالمة لالت ا. ٌطبق المعارف والمهارات والممارسا6
 البٌئة .

 النتاجٌة الصغٌرة ً اعداد دراسات الجدوى للمشروعات اارك ف. ٌش7 بٌن دراسات الجدوى ونجاح المشروعات اإلنتاجٌة الطالب . ٌربط 00

 المشروعات اإلنتاجٌة الصغٌرة بدراٌة علمٌة .الطالب . ٌختار 03
 

 لمشروعات ة ادارأسس اإلدارة الحدٌثة فً ا ٌطبق الطالب.04
. ٌطبق مبادئ واسس اإلدارة السلٌمة الستخدام الموارد المتاحة فً 8

 . احتٌاجات السوق  ضوء

ء الموارد لبٌة رغباته فً ضواحتٌاجات السوق لتالطالب . ٌتبٌن 05
  المتاحة 

 . سٌةملب. ٌطبق عناصر واسس التصمٌم فً ابتكار منتجات 9 بتكار فً التصمٌم إلا ٌجرب الطالب . 06

لألجسام  اسس وعناصر التصمٌم المناسبة الطالب . ٌختار 07
  المختلفة . 

 تقنٌات الحدٌثة ونظم المنسوجات ال بٌنالطالب  . ٌربط 08
المتنوعة الحدٌثة  ٌجرب وٌطبق التقنٌات الوصفٌة المرئٌة . 02

 لتحقٌق وتصمٌم الموضة والنسٌج .

 لموضة دٌثة فً التصمٌم واالحات الى استخدام التقنٌالطالب . ٌمٌل 09
 

 بكفاءة نظم الكمبٌوتر المختلفة فً التصمٌم  الطالب  . ٌختار02
برامج الكمبٌوتر بكفاءة التصمٌم والتصنٌع بمساعدة  ستخدم. 00ٌ

(CAD,CAMفً المالبس )  

كفاءة نظم الكمبٌوتر فً انتاج المالبس ورسم الطالب . ٌتبٌن 00
  الباترونات 

 التشكٌل على المانٌكان بتقنٌاته المختلفة . ب طالال جرب. 00ٌ
ج المسطح إلنتاج . ٌستخدم اسالٌب التشكٌل على المانٌكان والنموذ00

 المالبس 

اعها سواء على جودة اداء التصمٌمات حسب انولب طاال. ٌبرهن 03
  بالباترون المسطح او المانٌكان 

اج فً تصنٌع نتاإل بٌن  الطرق المختلفة لخطوطالطالب . ٌربط 04
 النماذج .

. ٌخطط للعملٌات العامة المستخدمة فً تصنٌع المالبس وتطوٌر 03
 النماذج .

 النماذج وتطوٌرها  الطرق المتعددة لتصنٌعالطالب . ٌكتشف 05
 

على ان التكنولوجٌا وقٌاس العمل ٌؤثران فً ب الطال. ٌبرهن 06
 الجودة والتكلفة وزمن اإلنتاج 

لعمل لزٌادة االنتاج , خفض التكالٌف جٌا وقٌاس اتكنولو. ٌطبق ال04
 واختصار زمن التسلٌم للمالبس 

 الطرق المختلفة لقٌاس العمل الطالب . ٌجرب 07
 

 . اختٌار المكمالت المالئمة للمالبس لتحقٌق األناقة . 05 لبسى الى تحقٌق األناقة والرقى المالطالب  . ٌمٌل08

فً رفع التذوق الملبسى المساهمة استه وطالب بٌن درٌربط ال. 09
  والتربٌة الملبسٌة للمجتمع 

 
 : ة للنقلو القابلعامة المهارات ال -. 0/4

 ( نواتج المهارات العامة واالنتقالٌةILOSنواتج التعلم المستهدفة )
 قادرا على ان : ببنهاٌة البرنامج ٌكون الطال

NARSٌةالمعاٌٌر األكادٌمٌة المرجع 

 . قٌادة وتحفٌز العاملٌن .0 اسس القٌادة والتواصل مع األخرٌن الب دم الط. ٌستخ0

البشرٌة والعمل على  مثل للموارداإلستخدام األٌنظم الطالب . 0
  ز الدائم لهاالتحفٌ

و ودورها فً التطور الصناعى  االنتاج تكنولوجٌا الطالب  مٌقٌ. 3
 الملبسى

 جٌدلومات بشكل . استخدام تكنولوجٌا المع0

اإلستخدام األمثل لتكنولوجٌا المعلومات إلختراق ٌطبق الطالب . 4
  اسواق جدٌدة

متاحة فً تفادة ممكنة من الثقافات اللغوٌة الى اساعل الطالب قحقٌ. 5
 جٌد للنهوض بالصناعةبٌئة العمل للتواصل ال

. استخدام اللغة العربٌة واحدى اللغات األجنبٌة بشكل جٌد فً 3
 صص .مجاالت التخ

 توصٌل المعلومة من لغة الى  اخرى بطرٌقة سلٌمة   ٌنظم الطالب. 6
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الفنٌة فى صناعة  رٌعة للمشكالتاالستجابة السٌوظف الطالب . 7
فة للمنتج بما ٌسمح بالمنافسة لتحقٌق جودة عالٌة وتقلٌل التكلالمالبس 
 العالمٌة .

 لمالبس .. ٌساهم فً حل المشكالت الفنٌة لصناعة ا4

 طرح حلول لهاٌالمخاطر العامة للصناعة و الطالب ٌقٌم. 8
 

والمعدات إلحداث  التقنٌات الحدٌثة للماكٌناتالطالب م ستخدٌ.  9
 ٌة .نهضة صناع

مجال المالبس  ر العلمى والتكنولوجى فًع التطو. ٌتاب5
 والنسٌج ,

فً بدائل وحلول لمواكبة التطور التكنولوجى  الطالب طرحٌ. 02
  ناعة .مجال الص

فً اإلرتقاء بالذوق العام والمستوى اإلجتماعى ٌشارك الطالب .00
 الملبسى

 تمع .الملبسى لألسرة والمج . ٌشارك فً رفع الوعى6

 الملبسى بدائل مختلفة لرفع الوعى الب لطا طرحٌ. 00
 

 
 

 المعاٌٌر االكادٌمٌة القٌاسٌة لبرنامج المالبس والنسٌج 
 

 ج المالبس والنسٌج مواصفات خرٌج برنام .1 
 : والنسٌج قادرا علً باإلضافة إلى المواصفات العامة لخرٌج االقتصاد المنزلى , ٌكون خرٌج برنامج المالبس

 . ارة العالمٌة فى مجال المالبس والنسٌجٌق قواعد التجمتابعة و تطب -0.0
)الخامات , األداء ت التكلفـة والجودة تطوٌر منتجات المالبس والنسٌج ألسواق خاصة مستهدفة لمقابلة توقعـا -0.0

 )والجمال
 .المستهلكٌن النسجٌات لتلبٌة احتٌاجاتتطبٌق عملٌات التصمٌم والتنفٌذ ٕوانتاج المالبس و -3.0
 ) إدارة العالقات مع المستفٌدٌن فً مجال صناعة المالبس والنسٌج ) البائعٌن , المستهلكٌن , الموظفٌن -4.0

 
  :رف والمفاهٌم المتعلقة بكل مما ٌلًٌكتسب الخرٌج المعا : المعرفة والفهم .2
 . تصنٌف خصائص األلٌاف , الخٌوط والمنسوجات. 0 
 .تاج المختلفةوالتطبٌقات الخاصة بمجاالت اإلن عوامل مالءمة النسٌج لالستخدامات. 0 
 .عوامل البٌئٌةعالقة المالبس والمكمالت بالمؤثرات التارٌخٌة , الثقافٌة , االقتصادٌة وال. 3 
 . عناصر وأسس التصمٌم المستخدمة فً تصمٌم األزٌاء. 4 
 م وانتاج المالبس.استخدام التكنولوجٌا فى تصمٌ . 5
 . فً المصانعات إنتاج المالبس أسس اإلدارة وتقنٌ. 6
 . تأثٌر اإلنتاج وأنظمة مراقبة الجودة فً المالبس على تكلفة المنتج وجودته. 7 
 . بس لألفراد ذوى االحتٌاجات الخاصةلتقنٌة إلنتاج المالاألسالٌب ا. 8 
 . والنسٌجلمنتج والمستهلك فً مجال تصنٌع المالبس القوانٌن و التشرٌعات الخاصة بحماٌة حقوق ا. 9
 
 علً ان : ٌكون الخرٌج قادرا  :المهارات المهنٌة والعملٌة .3 
 . ةعناصر وأسس التصمٌم فً ابتكار منتجات ملبسٌٌطبق . 0 
 ٌجرب وٌطبق التقنٌات الوصفٌة المرئٌة المتنوعة الحدٌثة لتحقٌق تصمٌم الموضة والنسٌج. .0 
 . فً المالبس والنسٌج ) CAM, CAD )مج الكمبٌوتركفاءة التصمٌم والتصنٌع بمساعدة برادم بٌستخ .3 
 . انٌكان والنموذج المسطح إلنتاج المالبسٌستخدم أسالٌب التشكٌل على الم. 4 
 . ٌخطط للعملٌات العامة المستخدمة فً تصنٌع المالبس وتطوٌر النماذج. 5 
 . ار زمن التسلٌم للمالبسفض التكالٌف واختصمل لزٌادة اإلنتاج , خالتكنولوجٌا وقٌاس العٌطبق . 6 
 . اختٌار المكمالت المالئمة للمالبس لتحقٌق األناقة. 7 
 . ــالٌة ذات الصلة بالتخطٌط, المراقبة والتوزٌع فً مجال المالبسٌوظف المفــاهٌم الرٌاضٌة والبٌانات الم. 8
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 . ٌجاسة المالبس والنسلتنمٌة الكفاءات فً درات االتصاالت المهنٌة ٌستخدم خبر. 9 
 
 علً ان: ٌكون الخرٌج قادرا :المهارات الذهنٌة .4 
 المالبس النسٌج  ٌحلل أثر العلوم والتكنولوجٌا على إنتاج األلٌاف , النسٌج وتصمٌم. 0 
 . ٌحلل العوامل الدولٌة المؤثرة على صناعة النسٌج والمالبس. 0 
 . للمالبسلالستخدامات المتنوعة  ٌج ومدى مالءمتهاٌقٌم منتجات النس. 3 
 . ٌترجم األفكار واألسالٌب المتوافقة لحلول التصمٌم فً مجال المالبس والنسٌج. 4 
  فً الموضة وأسواق المالبسٌتنبأ باالتجاهات المستقبلٌة . 5 
 . معداتاإلنتاج المناسبة للمنتجات الملبسٌة , الجودة , التكلفة والٌحلل أسالٌب . 6
اإلنتاج , الجدولة والمخزون السلعً المرتبطة بأهداف العمل  دارة الموارد البشرٌة , خططٌحدد العوامل المؤثرة على إ. 7 

 . والتطوٌر المهنً فً مجال التخصص
 . ق المالبس والنسٌج وقررات الشراءقدرعوامل السوق والمستهلك المؤثرة على تسوٌٌ. 8
 . البس والنسٌجمل آمنة فً مجال المسهم فً تحقٌق بٌئة عٌحلل العوامل التً ت. 9 
 
 :ٌكون الخرٌج قادرا على أن  :المهارات العامة والمنقولة .5 
 . ٌساهم فً حل المشكالت الفنٌة لصناعة المالبس. 0 
 . مجال المالبس والنسٌجٌتابع التطورالعلمً والتكنولوجً فً . 0 
 رة والمجتمعٌشارك فً رفع الوعً الملبسى لألس. 3

 
  برنامج:المعايير األكاديمية لم -3

هُى اللزصبد انًُضنٍ ( انزٍ أصذسرهب انهُئخ انمىيُخ نضًبٌ خىدح انزؼعُخ )لطبع كهُبد ارى رجٍُ انًؼبَُش األكبدًَُخ انمُب

 :( 2119واالػزًبد )َُبَش
NARS)انًؼبَُش األكبدًَُخ انًشخؼُخ  )انًؼشفخ وانفهى 

 لعالقات اإلٌجابٌة بٌن األفراد التى تساهم فً دعم ا األخرٌن والسلوكٌات. حقوق ومسئولٌات 0

 والتكنولوجٌة المرتبطة بالتخصص واساسٌات تطبٌق الحاسوب .  المصطلحات العلمٌة 0

 سئولٌات المهنٌة واألخالقٌة واإلعتبارات الثقافٌة والمجتمعٌة .. تفهم الم3

 المتعلمٌن  . األسالٌب والطرق المالئمة لتعلم مجاالت اإلقتصاد المنزلى وفقا إلحتٌاجات4

 ات السالمة والقضاٌا البٌئٌة . أنظمة الجودة وقواعد ممارسة المهنة ومتطلب5

 وارد المتاحة لتلبٌة احتٌاجات األفراد واألسرة والمجتمع .اسس اتخاذ القرار السلٌم وإدارة الم6

 تقدٌم الخدمات واإللمام بحقوق المستهلك  . اسس7

 . التواصل الفعال .8

 تصنٌف خصائص األلٌاف , الخٌوط والمنسوجات  .9

 . عوامل مالءمة النسٌج لالستخدامات والتطبٌقات الخاصة بمجاالت اإلنتاج المختلفة . 02

 صادٌة والعوامل البٌئٌة .عالقة المالبس والمكمالت بالمؤثرات التارٌخٌة , الثقافٌة , اإلقت. 00

 ٌم األزٌاء. عناصر واسس التصمٌم المستخدمة فً تصم00

 . استخدام التكنولجٌا فً تصمٌم وانتاج المالبس03

 . اسس اإلدارة وتقنٌات انتاج المالبس فً المصانع04

 انظمة مراقبة الجودة فً المالبس على تكلفة المنتج وجودته. تأثٌر اإلنتاج و05

 سالٌب التقنٌة إلنتاج المالبس لالفراد ذوى اإلحتٌاجات الخاصة. األ06

 القوانٌن والتشرٌعات الخاصة بحماٌة حقوق المنتج والمستهلك فً مجال تصنٌع المالبس والنسٌج. 07
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NARSات الذهنٌة(المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة )المهار 

 ادة بمحٌط العمل والمجتمع. ٌدمج العملٌات المتعلقة بالتفكٌر واالتصال والق0ٌ

 . ٌقٌم العوامل التى تؤثر فً نمو الفرد وتنمٌة الجوانب ذات الصلة بفهم الذات والشخصٌة 0

 . صنع القرار واالتصال والعالقات المتبادلة بٌن االفراد 3

 قدى واالبتكارى والمنطقى .. ٌطور عناصر التفكٌر الن4

 . ٌخطط مشارٌع البحوث5

 ة تعلٌمٌة لتنمٌة المعارف المرتبطة بمجال التخصص. ٌخطط لبٌئ6

ـص علــً أســاس تفكٌــر تحلٌلً ٌأخذ فً االعتبار إمكانٌة التطبٌق, . ٌختــار الحلــول المثلــى للمشــاكل المرتبطــة بمجــال التخصـ7
 ق وٕادارة المخاطرواالقتصاد واألخال

 أللٌاف , النسٌج وتصمٌم المالبس والنسٌج. ٌحلل اثر العلوم والتكنولوجٌا على انتاج ا8

 . ٌحلل العوامل الدولٌة المؤثرة على صناعة النسٌج والمالبس .9

 تجات النسٌج ومدى مالءمتها لالستخدامات المتنوعة للمالبس. ٌقٌم من02

 ب المتوافقة لحلول التصمٌم فً مجال المالبس والنسٌج .. ٌترجم األفكار واألسال00ٌ

 باالتجاهات المستقبلٌة فً الموضة واسواق المالبس . . ٌتنبأ00

 . ٌحلل اسالٌب االنتاج المناسبة للمنتجات الملبسٌة , الجودة , التكلفة والمعدات .03

اج . الجدولة والمخزون السلعى  المرتبطة باهداف العمل والتطوٌر . ٌحدد العوامل المؤثرة على ادارة الموارد البشرٌة ,خطط االنت04
 لمهنً فً مجال التخصصا

 . ٌقدر عوامل السوق والمستهلك المؤثرة على تسوٌق المالبس والنسٌج وقرارات الشراء .05

 . ٌحلل العوامل التى تسهم فً تحقٌق بٌئة آمنة فً مجال المالبس والنسٌج .06

 
NARSكادٌمٌة المرجعٌة )المهارات المهنٌة و العملٌة(المعاٌٌر األ 

 نة السلٌمة وٌدٌر موارده الخاصة المتاحة وٌتحمل المسئولٌة فً العمل وتجاه األفراد .ٌمارس المواط0

 . ٌطبق المبادئ العلمٌة المناسبة لمجال التخصص فً تصمٌم وتطوٌر وتحلٌل العناصر والنظم والعملٌات 0

 المعارف والمهارات األساسٌة فً مجال التخصص .. ٌطبق الخبرات و3

 بحوث باألسلوب العلمى السلٌم وٌقترح المنهج الالزم لتحقٌق الهدف .. ٌنفذ مشارٌع ال4

 التى تستهدف خلق بٌئة عمل آمنة فً مجال العمل . ٌحقق العوامل 5

 . ٌطبق المعارف والمهارات والممارسات الالزمة ألمن وسالمة البٌئة .6

 . ٌشارك فً اعداد دراسات الجدوى للمشروعات االنتاجٌة الصغٌرة7

 .. ٌطبق مبادئ واسس اإلدارة السلٌمة الستخدام الموارد المتاحة فً ضوء احتٌاجات السوق 8

 . ٌطبق عناصر واسس التصمٌم فً ابتكار منتجات ملبسٌة .9

 ة لتحقٌق وتصمٌم الموضة والنسٌج .. ٌجرب وٌطبق التقنٌات الوصفٌة المرئٌة المتنوعة الحدٌث 02

 ( فً المالبسCAD,CAMلتصنٌع بمساعدة برامج الكمبٌوتر ). ٌستخدم بكفاءة التصمٌم وا00

 ى المانٌكان والنموذج المسطح إلنتاج المالبس. ٌستخدم اسالٌب التشكٌل عل00

 . ٌخطط للعملٌات العامة المستخدمة فً تصنٌع المالبس وتطوٌر النماذج .03

 ف واختصار زمن التسلٌم للمالبس. ٌطبق التكنولوجٌا وقٌاس العمل لزٌادة االنتاج , خفض التكال04ٌ

 . اختٌار المكمالت المالئمة للمالبس لتحقٌق األناقة .05

 . ٌوظف المفــاهٌم الرٌاضٌة والبٌانات المــالٌة ذات الصلة بالتخطٌط, المراقبة والتوزٌع فً مجال المالبس06

 س والنسٌجٌستخدم خبرات االتصاالت المهنٌة لتنمٌة الكفاءات فً دراسة المالب. 07
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NARS)المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة )المهارات العامة و القابلة للنقل 

 . قٌادة وتحفٌز العاملٌن .0

 . استخدام تكنولوجٌا المعلومات بشكل جٌد0

 ٌة بشكل جٌد فً مجاالت التخصص .. استخدام اللغة العربٌة واحدى اللغات األجنب3

 لصناعة المالبس . . ٌساهم فً حل المشكالت الفنٌة4

 . ٌتابع التطور العلمى والتكنولوجى فً مجال المالبس والنسٌج ,5

 . ٌشارك فً رفع الوعى الملبسى لألسرة والمجتمع .6

 
 زلًالمعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة القٌاسٌة العامة لقطاع االقتصاد المن

 :كون الخرٌج قادرا علىٌجب أن ٌ :المواصفات العامة لخرٌج كلٌات االقتصاد المنزلً. 1
 .إدارة الموارد المتاحة لتلبٌة احتٌاجات األفراد واألسر -0.0

اســتخدام التفكٌــر العلمــً المتطــور لمواجهــة مشــكالت التخصــص المرتبطــة بــالفرد واألسرة والمجتمع على  -0.0
 .وى المحلى واإلقلٌمًالمست
 جاالت االقتصاد المنزلًتقدٌم خدمات للمجتمع والمستهلكٌن فً م -3.0
 االتصال الفعال مع اآلخرٌن -4.0
 . استخدام األدوات والخامات وفقا للتكنولوجٌا الحدٌثة فً مجال التخصص -5.0
 . القٌادة والعمل فً فرٌق -6.0
 .الحٌاةوتنمٌة القدرات ذاتٌا مدى  تنمٌة مهاراته و تبنى اسلوب للتعلم -7.0
 .واألخالقٌة واالعتبارات الثقافٌة والمجتمعٌة تفهم المسؤولٌات المهنٌة -8.0

 
  :المعرفة والفهم .2

 :ٌجب أن ٌكتسب الخرٌج المعرفة والفهم للنقاط اآلتٌة
 .ٌن األفرادحقوق ومسؤولٌات اآلخرٌن و السلوكٌات التً تساهم فً دعم العالقات اإلٌجابٌة ب -0.0
 .صص وأساسٌات تطبٌقات الحاسوبالعلمٌة والتكنولوجٌة المرتبطة بالتخ المصطلحات -0.0
 .تفهم المسؤولٌات المهنٌة واألخالقٌة واالعتبارات الثقافٌة والمجتمعٌة -3.0
 . ت المتعلمٌناألســالٌب و الطــرق المالئمــة لــتعلم مجــاالت االقتصــاد المنزلــً وفقــا الحتٌاجــا -4.0
 ات السالمة والقضاٌا البٌئٌةلجودة, و قواعد ممارسة المهنة, ومتطلبأنظمة ا -5.0
 أسس اتخاذ القرار السلٌم و إدارة الموارد المتاحـة لتلبٌـة احتٌاجـات األفـراد واألسـرة والمجتمع -6.0
 .أسس تقدٌم الخدمات و اإللمام بحقوق المستهلك -7.0
 .لالتواصل الفعا -8.0

 
 :ٌجب ان ٌكون الخرٌج قادرا علً : المهارات العملٌة .3 

 . ٌمـارس المواطنـة السـلٌمة وٌـدٌر مـوارده الخاصـة المتاحـة وٌتحمـل المسـئولٌة فـً العمل و تجاه األفراد -0.3
 .العناصر والنظم والعملٌات ٌطبــق المبــادئ العلمٌــة المناســبة لمجــال التخصــص فــً تصــمٌم وتطــوٌر وتحلٌــل -0.3
 ت األساسٌة فً مجال التخصصٌطبق الخبرات والمعارف والمهارا -3.3
 .ٌنفذ مشارٌع البحوث باألسلوب العلمً السلٌم وٌقترح المنهج الالزم لتحقٌق الهدف -4.3
 .ٌحقق العوامل التً تسهم فً خلق بٌئة عمل آمنة فً مجال العمل -5.3
 .هارات والممارسات الالزمة ألمن وسالمة البٌئةٌطبق المعارف والم -6.3
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 .اد دراسات الجدوى للمشروعات اإلنتاجٌة الصغٌرةٌشارك فً إعد -7.3
 فً ضوء احتٌاجات السوقٌطبق مبادئ وأسس اإلدراة السلٌمة الستخدام الموارد المتاحة  -8.3

 
 
 :ٌجب أن ٌكون الخرٌج قادرا علً  :المهارات الذهنٌة .4

 . تمعالعملٌات المتعلقة بالتفكٌر واالتصال والقٌادة بمحٌط العمل والمجٌدمج  -0.4
 ٌدمج العملٌات المتعلقة بالتفكٌر واالتصال والقٌادة بمحٌط العمل والمجتمع -0.4
 تـؤثر فـً نمـو الفـرد وتنمٌـة الجوانـب ذات الصـلة بفهـم الـذات والشخصٌةٌقـٌم العوامـل التــً  -3.4
 . رار واالتصال والعالقات المتبادلة بٌن األفرادوصنع الق -4.4
 . التفكٌر النقدي و اإلبتكارى والمنطقً ٌطور عناصر -5.4
 . ٌخطط مشارٌع البحوث -6.4
 المرتبطة بمجال التخصص ٌخطط لبٌئة تعلٌمٌة منتجة لتنمٌة المعارف -7.4
تخصــص علــً أســاس تفكٌــر تحلٌلً ٌأخذ فً االعتبار ٌختــار الحلــول المثلــى للمشــاكل المرتبطــة بمجــال ال -8.4

 رواالقتصاد واألخالق وٕادارة المخاطتطبٌق, إمكانٌة ال
 
 : ٌجب ان ٌكون الخرٌج قادرا علً  :المهارات العامة واالنتقالٌة .5

 .االتصال الفعال مع اآلخرٌن و العمل ضمن فرٌق -0.5
 .قٌادة وتحفٌز العاملٌن -0.5
 . ام تكنولوجٌا المعلومات بشكل جٌداستخد -3.5
 صواحدى اللغات األجنبٌة بشكل جٌد فً مجاالت التخصاستخدام اللغة العربٌة ٕ  -4.5

 
 العالمات المرجعية: -4

 جك ػهً انجشَبيح ال َُط                                           
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 هُكم ويكىَبد انجشَبيح: -5

   

 نؼبو (.فصم دساعٍ / ا 2) أسثؼخ عُىاد دساعُخ  نجشَبيح:يذح ا - أ

 ........................................ َبيح:هُكم انجش - ة

 

 اخًبنً ػذد انغبػبد 

 

 

 انُغجخ انًئىَخ                                              ػذد انغبػبد :انؼهىو األعبعُخ : 

 

 

 ىَخ   انُغجخ انًئ                       غبػبد :                     ػذد ان  انؼهىو األَغُُخ :

 

 

 انُغجخ انًئىَخ         ػذد انغبػبد:                        ػهىو رخصصُخ :              

 

 

 انُغجخ انًئىَخ                                  ػذد انغبػبد:  رذسَت يُذاًَ :             

 

 

 انُغجخ انًئىَخ                                     انغبػبد :     ػذد  يششوع  :             

 

 

 انُغجخ انًئىَخ        ػذد انغبػبد  :                         ركُىنىخُب انًؼهىيبد :            

 

 

 انُغجخ انًئىَخ                              ػذد انغبػبد :صُخ  رًُضَخ : يىاد رخص

 

 

 َت انًُذاًَانزذس* :  

وانفشلخ يبدح انزذسَت انصُفٍ نهفشلخ انثبَُخ فً ثبنزذسَت انًُذاٍَ  انًالثظ وانُغُح َمىو انطالة ثمغى *

طجُك انُىاحً انًؼشفُخ وانؼًهُخ انزً انثبنثخ فً داخم يصبَغ انًالثظ اندبهضح ثكبفخ يغزىَبرهب  ورنك نز

َغ نهزؼشف ػهً و انًىخىدح ثبنًصبيشوسا ثكبفخ انمغبخالل انىالغ انؼًهً  نهصُبػخ رًذ دساعزهب يٍ 

انىالغ انؼًهٍ نصُبػخ انًالثظ اندبهضح يُز ثذاَخ اعزالو اوايش انزشغُم وانًىافمخ ػهً انؼًم يشوسا 

م حزً مص وانزشغُم ي داخم خطىط االَزبج ويزبثؼخ خظ عُش انؼًثؼًهُبد انزخطُظ وانجبرشوٌ واوايش ان

خ اعجبة فانُهبئُخ نشحٍ انًُزح او يؼش واندىدح وانًزبثؼخهُف وػًهُبد انحص انزدهُض وانزؼجئخ وانزغ

ضخ او لجىنه وَهذف هزا انزذسَت انً احذاس انًضج ثٍُ انُىاحً انؼًهُخ وانُبحُخ انُظشَخ نزبهُم فس

بَُخ ح ثالثخ اعبثُغ فً  انفشلخ انثداخم يصبَغ انًالثظ اندبهضح وَغزًش هزا انزذسَت نًذ ًانخشَح نهؼًم ف

 شلخ انثبنثخ . نك ثالثخ اعبثُغ اخشي ػُذ َهبَخ انؼبو انذساعً نهفؼبو انذساعً  وكزػُذ َهبَخ ان

 يغزىَبد انجشَبيح )فً َظبو انغبػبد انًؼزًذح(:    ال َُطجك    -ج    
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 انجشَبيح: يمشساد -د

 األوليالفرقة الدراسية 

الرقم 
 الكودي

 وان المقررعن
عدد 
 الوحدات

اعات فً عدد الس
 لفرقةا األسبوع

الفصل 
 عممي نظري راسًالد

F111 ًاألول ًاألول - 4 4 المدخل فً علوم االقتصاد المنزل 

F112 األول األولً 2 2 3 الكٌمٌا  الطبٌعٌة 

F113 ًاألول - 3 3 اقتصاد  األول 

F114 ًاألول األولً 4 3 5 علم االحٌا  الفسٌولوج 

F115  لاألو األولً 2 2 3 الرٌاضة واالحصا  

F116 األول األولً - 2 2 لم النفسمبادئ ع 

F117 األول األولً 2 1 2 ) مادة مستمرة (لغة انجلٌزٌة 

F118  األول األولً - 1 1 مدخل للجودة 

F119 أهٌلً شعبة علم األحٌا  العام )ت
 رٌاضة (ال تضاف للمجموع

ولاأل األولً - 2 2  

F121 الثانً األولً 4 2 4 امةالكٌمٌا  العضوٌة الع 

F122 الثانً األولً - 2 2 تماعاج 

F123 الثانً األولً 4 2 4 الفن والتصمٌم 

F124 الثانً األولً 2 2 3 صحة عامة وتمرٌض 

F125 الثانً األولً - 2 2 لغة عربٌة 

F126 الثانً األولً - 2 2 مبادئ تربٌة 

F117 الثانً األولً 2 1 2 لٌزٌة لغة إنج 

F127 طلب جامعة (حقوق إنسان )مت 
 تضاف للمجموع ( )ال

 الثانً األولً - 1 1

   22 34 45 المجموع 

 لفرقة الدراسية الثانيةا

ػذد  ػُىاٌ انًمشس انشلى انكىدٌ

 انىحذاد

ػذد انغبػبد فٍ 

 عاألعجى

 انفصم انذساعٍ انفشلخ/انًغزىٌ

 ػًهٍ َظشٌ

C211 لاألو انثبَُخ 2 2 1 يبكُُبد  

C212  األول انثبَُخ 2 3 2 رششَح 

C213  األول انثبَُخ 4 2 4 ػهى انُغُح 

C214  األول انثبَُخ 4 2 4 انصجبغخ 

C215  األول انثبَُخ 2 2 1 فُىٌ لذًَخ 

C216  ولاأل انثبَُخ 2 2 1 يحبعجخ  

C217  األول انثبَُخ 2 3 2 نغخ اخُجُخ رخصص 

C221 انثبٍَ انثبَُخ - 4 4 بسَخ انُغُح ر 

C222 نثبَُخا - 1 1 َخ األصَبء ربس  انثبٍَ 

C223  انثبٍَ انثبَُخ 4 3 1 ركُىنىخُب انًالثظ 

C224  ًانثبٍَ انثبَُخ - 2 2 انززوق انًهجغ 

C225  بَُخانث 4 2 4 رصًُى ورُفُز انُكًبرج  انثبٍَ 

C226  ثبٍَان انثبَُخ 2 2 1 احصبء وثشيدخ خطُخ  

C227  ٍَانثب انثبَُخ 2 3 2 نغخ اَدهُضَخ  
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C228 ٍانثبٍَ انثبَُخ - - - رذسَت صُف 

   11 27 41 انًدًىع 

 
 الفرقة الدراسية الثالثة

الرقم 
 الكودي

 عنوان المقرر
عدد 
 الوحدات

عدد الساعات فً 
 الفرقة األسبوع

ل الفص
 الدراسً

 عملً نظري

C311  ) األول الثالثة 2 2 3 تصمٌم ازٌا  ) أ 

C312 األول الثالثة 2 2 3 نسٌج نولوجٌا الغزل والتك 

C313  األول الثالثة 6 2 5 دراسات متقدمة فى النماذج 

C314 األول الثالثة 2 2 3 االت تصنٌع المالبس 

C315  ) األول الثالثة 6 2 5 اختٌار وتنفٌذ المالبس ) أ 

C316  ةالثالث 2 1 2 لغة اجنبٌة تخصص  األول 

C317  األول الثالثة 2 1 2 كمبٌوتر 

C321 (  تصمٌم ازٌا  ) األول الثالثة 2 2 3 ب 

C322  الثانً الثالثة 4 2 4 تصمٌم منسوجات 

C323  الثانً الثالثة 2 2 3 اختبار وفحص النسٌج 

C324 
اعتى المالبس اقتصادٌات ومقومات صن
 والنسٌج 

 الثانً الثالثة - 2 2

C325 ٌنًالثا الثالثة 6 2 5 ار وتنفٌذ المالبس ) ب ( اخت  

C326  الثانً الثالثة 2 2 3 فن حدٌث 

C327  الثانً الثالثة 2 1 2 لغة انجلٌزٌة 

C328  ًالثانً الثالثة - - - تدرٌب صٌف 

   41 25 45 المجموع 

 
 

 لرابعةالفرقة الدراسية ا

الرقم 
 الكودي

 عنوان المقرر
عدد 
 الوحدات

عات فً عدد السا
 الفرقة األسبوع

ل الفص
 الدراسً

 عملً ينظر

C411 األول الرابعة 2 2 3 النسجة ارات الجودة وااختب 

C412  األول الرابعة - 3 3 تربٌة ملبسٌة 

C413  ) ولاأل الرابعة 6 2 5 تصمٌم وتنفٌذ مالبس متقدم ) معاطف  

C414  ) األول الرابعة 4 1 3 تصمٌم األزٌا  والتطبٌقات التشكٌلٌة ) أ 

C415 األول الرابعة - 3 3 م نفس مهنى عل 

C416  ) األول الرابعة 4 2 4 مشروع بحثً ) مادة مستمرة 

C417  األول الرابعة 2 1 2 كمبٌوتر 

C421  الثانً الرابعة 4 - 2 اشغال فنٌة 

C422 الثانً الرابعة 2 2 3 مالبس العناٌة بال 

C423 ٌالثانً الرابعة 4 1 3 قات التشكٌلٌة ) ب ( تصمٌم ازٌا  والتطب 

C424  الثانً الرابعة - 3 3 تسوٌق المالبس 

C425  الثانً الرابعة 2 2 3 تصمٌم وتنفٌذ خامات البٌئة 

C426  الثانً الرابعة 2 2 3 الترٌكو 

C416  ًعةالراب 4 2 4 مشروع بحث  الثانً 

C427  الثانً الرابعة 2 1 2 كمبٌوتر 
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                                                 حزىَبد انًمشساد :        ي -5

 

                                                                

  

 اٌّٛاد اٌزخظظ١خ ٌمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ : 

 ِٛاد اٌفشلخ اٌضب١ٔخ : 

اٌؼبَ  اٌٙذف عُ اٌّبدح ا   اٌىٛد  
ٚاأٌغبع١بد  ػّٝ اأٌغظ اٌزىٌٕٛٛع١خ ؼمشس ٠غزط١غ اٌطبٌت أف ٠زؼشزا اٌّ٘ثؼذ دساعخ 

ِٚغ  ٙبِؼ ًاٌزؼبِ ٍٝاٌّبو١ٕبد ٚاٌمذسح ػ ي١ّخ اٌّغزخذِخ فٟ ِغبٌٍٕظش٠بد اٌؼٚا

ٙب اٌؼٕبطش اٌّغبػذح ٌ  

 C211 ِبو١ٕبد 

 ٠ٙذف اٌّمشس اٌٟ : -

إوغبة اٌطالة اٌّؼبسف ٚاٌّفب١ُ٘ األعبع١خ اٌخبطخ ثغ١ّغ أعضاء  -

 ٔغبْ رشش٠ؾب.عغُ األ

ٞ ِٓ ػظبَ إوغبة اٌطالة ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثؼٍُ اٌزشش٠ؼ اٌجشش -

 ٚػؼالد ٚدْ٘ٛ ٚغ١ش٘ب.

ٌؼظبَ ٚاألػؼبء اٌذاخ١ٍخ إوغبة اٌطالة اٌّٙبساد اٌخبطخ ثشعُ ا -

ِٙبسح سعُ اٌغغُ اٌجششٞ )اٌّب١ٔىبْ( ثبٌطشق ٚ ثغغُ األٔغبْ

 ٚاألٚػبع اٌّخزٍفخ.

ِٓ سعُ رخط١ؾ ٚإػبفخ اٌظً ٚإٌٛس  إوغبة اٌطالة ثؼغ ِٙبساد اٌشعُ

١ٔٛخ اٌّخزٍفخ.ٚغ١ش٘ب ِٓ أعب١ٌت اٌّؼبٌغخ اٌٍ  

 C212 رشش٠ؼ 

 ح ٌال١ٌبف إٌغغ١خ اوزغبة ِٙبساد فٟ رؾذ٠ذ اٌخٛاص ا١ٌّّض

 ثّخزٍف أٛاػٙب اٌطج١ؼ١خ ٚاٌظٕبػ١خ ٚاٌّخٍٛؽخ 

  اوزغبة ِٙبساد فٟ رم١ٕخ رٕف١ز أٛاع ِخزٍفخ ِٓ االلّشخ  ِخزٍفخ

 ١ت ِٚخزٍفخ اٌخبِبد  ِخزٍفخ االعب١ٌت اٌزطج١م١خاٌزشاو

 رزجغ خطٛاد رؾ٠ًٛ  اٌشؼ١شاد اٌٝ خ١ٛؽ  وزغبة ِٙبساد فٟا

 ٚالّشخ خبَ ِٚغٙضح

   أعب١ٌت اٌؼٕب٠خ ثباللّشخ 

 C213 ظػٍُ ٔغ١

 تنمٌة وعى الطالب بأهمٌة التعرف على مفهوم الصباغة و مراحلها0/0
 . التعرف علً النظرٌات التً تفسر العالقه بٌن الخامه و الصبغه.0/0
 . التعرف علً األصباغ التركٌبٌه.0/3
و .التعرف على طرق صباغة األلٌاف المختلفه ) الطبٌعٌه و الصناعٌه 0/4

 المخلوطه(
. بعد انتهاء من دراسة المقرر تتكون لدي الطالب المعارف العلمٌه 0/5

 الخاصة بانواع الصبغات وخواصها وعالقتها بخامات النسٌج.
 مساعدة الطالب على تحصٌل قسط وافر من المعلومات واالتجاهات 0/6

 التى تمكنه من االستفادة بها وتوظٌفها فى حٌاته العملٌة

 C214 اٌظجبغخ 

 رض٠ٚذ اٌطٍجخ ٚاٌطبٌجبد ثّؼٍِٛبد صمبف١خ ػٓ فْٕٛ اٌؾؼبساد اٌّخزٍفخ .3
. 

ثبػزجبسٖ ل١ّخ ٠غت اٌٛػٟ ثٙب  ر١ّٕخ اٌٛػٟ ثأ١ّ٘خ اٌزشاس اٌفٕٟ .2

 . ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٙب

 C215 فْٕٛ لذ٠ّخ 

وعُزى ركش انهذف انؼبو نكم يمشس هُب فمظ  نهزفبصُم  ساخغ اعزًبساد رىصُف انًمشساد  
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ثذاػ١خ رف١ذ اٌطٍجخ فٟ اٌزشاس اٌفٕٟ اٌؾؼبسٞ ػٓ ِخشعبد إاٌجؾش  .1

ٚاٌطبٌجبد فٟ رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش ِغبي رخظظُٙ فٟ االلزظبد إٌّضٌٟ 

 . ٚاٌزشث١خ

غشط ل١ُ االٔزّبء اٌٛؽٕٟ ِٓ خالي االػزضاص ثّب لذِٗ اٌّجذػْٛ ِٓ 

س اٌؾؼبسٞ فٟ ِغبالد اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ اٌّخزٍفخاٌفٕب١ٔٓ ػجش اٌزشا  
ْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ػٍٝ دسا٠خ ثطشق اٌّؾبعجخ ا١ِٛ١ٌخ ٠ٙذف ٘زا اٌّمشس ا -     

ٚرغغ١ً اٌج١بٔبد فٝ داخً األػّبي اٌزغبس٠خ ِّب ٠ز١ؼ ٌٗ ػًّ ١ِضا١ٔخ 

.ٌٍّٕشأح ٠ؾذد ِٕٙب اٌشثؼ ٚاٌخغبسح  

 C216 ِؾبعجخ 

أْ ٠ىْٛ ٌذٜ اٌخش٠ظ اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ ِظطٍؾبد إٌغ١ظ اٌٙبِخ 

اٜ ٚسلخ رٛط١ف رظً إ١ٌٗ فٝ ٚوزٌه اٌزؼشف ػٍٝ خظبئض األلّشخ فٝ 

 ِظبٔغ إٌغ١ظ أٚ اٌّالثظ

 C217 ٌغخ اعٕج١خ رخظض 

ثزطٛس اٌفْٕٛ  اٌزبس٠خ١خ اٌّزؼٍمخرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ ثؼغ اٌّجبدا  -

   فٟ ِظش ػجش اٌؼظٛس  ٚاٌغغبد اٌؼبد٠خ  ٚإٌّغٛعبد 

 اوزغبة  ِمِٛبد  اٌطبثغ اٌمِٟٛ ٌفْٕٛ اٌؾؼبساد اٌّخزٍفخ  فٟ ِظش

ٌٕغ١ظ ربس٠خ ا  C221 

أْ ٠ٍُ اٌطبٌت ٠ٚذسن اٌغّبد اٌف١ٕخ ٚاٌزم١ٕخ ألص٠بء اٌشؼٛة ػجش اٌؼظٛس 

ٌالعزفبدح ِٕٙب فٟ االلزجبعبد ثأٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ فٟ رظ١ُّ األص٠بء ٚفمب 

 الرغب٘بد اٌّٛػخ اٌؾذ٠ضخ

 C222 ربس٠خ األص٠بء 

سفغ وفبءح األداء ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ اٌخرش٠ظ ِرٓ ؽ١رش اٌمرذسح اٌزؼبِرً   -

رٛظ١رف ِغ غ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٝ ِغبي  طٕبػخ اٌّالثرظ اٌغرب٘ضحِ

ٔزربط ٚاإلٌّربَ ثىرً ِرب ٘رٛ  عذ٠رذ اٌّبو١ٕبد اٌّخزٍفخ داخً خطٛؽ اإل

 .ً فٝ ِغبي طٕبػخ اٌّالثظ اٌغب٘ضح ثّب ٠زفك ٚعٛق اٌؼّ

 

 C223 رىٌٕٛٛع١ب اٌّالثظ 

 .تذوق وحب الجمالى إعداد طالب يكون له القدرة عم -1

 د اٌطبٌت ٔؾٛ اٌٍّجظ.ر١ّٕخ ِذسوب -2

 ٌٍطبٌت. ر١ّٕخ اٌؾظ اٌفٕٟ ٚاٌغّبٌٟ ٚاٌٍّجغٟ -3

 

 C224 اٌززٚق اٌٍّجغٝ 

إوغبة اٌطالة اٌّٙبساد اٌف١ٕخ ٚاٌّؼشف١خ اٌخبطخ ثى١ف١خ رظ١ُّ  -

 ٚرٕف١ز إٌّبرط اٌٛسل١خ اٌّغطؾخ اٌّغزخذِخ فٟ أزبط اٌّالثظ.
 C225 رظ١ُّ ٚرٕف١ز إٌّبرط

ٗ ؽظبء ٚاٌجشِغخ اٌخط١خ ٚاٌفبئذح ِِٕؼشفخ اٌطبٌت ثّمشس األ -  

إوغبة اٌطبٌت ِؼٍِٛبد وبف١خ ػٓ خذِخ ٘زا اٌّمشس ٌٍّٛاد اٌزخظظ١خ -2  
 C226 اؽظبء ٚثشِغخ خط١خ 

المقدرة على استٌعاب موضوعات فى مجال التخصص و تنمٌة قدرة 
ع متخصصة باالنجلٌزٌة مما ٌساعده الطالب على قراءة كتب ومراج

حى البحثٌةمستقبلٌا فى النوا  

خ ٌغخ أغ١ٍض٠  C227 

ذس٠ت ط١فٝ ر الطالب بالعمل المٌدانً داخل مصانع المالبس الجاهزةاحتكاك   C228 

 اٌفشلخ اٌضبٌضخ
 رشع١خ اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ ٌفٓ ٚرظ١ُّ االص٠بء ػ١ٍّب ٚف١ٕب -3

 فٟ رظ١ُّ ٚاثزىبس االص٠بء ر١ّٕخ لذساد اٌطالة اٌّٙبس٠خ -2

 

 C311 رظ١ُّ اص٠بء أ 

ونمر الخيوط والية انتاجها ومراحل تحضيرات  ة انواع الخامات النسجيةمعرف
. النسيج   

 C312 رىٌٕٛٛع١ب اٌغضي ٚإٌغ١ظ 
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ٚأٛاع إٌّبرط  .اٌمذسح ػٍٝ فُٙ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ اٌم١بعبد اٌغغ١ّخ

 عٛاء ثبٌٕغجخ ٌّذاسط اٌجبرشْٚ اٌّؾ١ٍخ اٚ اٌؼب١ٌّخ ٚؽشق اػذاد٘ب 
دساعبد ِزمذِخ فٝ 

ّٕبرط اٌ  

C313 

ػٍٝ االد فؾض ٚ فشػ اٌطبٌت  رذس٠ت ٠ٙذف اٌّمشس اٌؾبٌٟ إٌٝ

 ٚلض اٌمّبػ 

ٚاعظ رمغ١ُ ِبو١ٕبد  –اٌزظ١ٕف اٌؼٍّٝ ٌّبو١ٕبد اٌؾ١بوخ ِؼشفخ   -

 اٌؾ١بوخ 

 ِغججبد االػطبي ٚو١ف١خ ػالعٙب اٌزؼشف ػٍٝ     

  ط ٚرشر١جٙب رظ١ُّ خطٛؽ االٔزب -

 

 C314 ا٢د رظ١ٕغ اٌّالثظ 

ِٓ ؽ١ش اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌطشق  طالةفغ وفبءح أداء اٌس -

اٌؾش٠ّٟ ثبعٍٛة  اٌجبرشٚٔبدثؼغ اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ ٌؼًّ 

 اٌزظ١ٕغ.

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٜ ٚسلخ ػًّ رؾًّ فٝ ؽ١برٙب اٜ ٔٛع ِٓ  -

 ٚرٕف١ز٘ب ثئعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌّخزٍفخأٛاع اٌّٛد٠الد ٚرٛط١فٙب 

ّالثظ أاخز١بس ٚرٕف١ز اٌ  C315 

 معرفة كيفية التعامل مع المصطمحات الخاصة بالمالبس فى الصناعة.
اٌفُٙ اٌغ١ذ ألٚاِش اٌزشغ١ً .اٌؾظٛي ػٍٝ اػٍٝ عٛدح ٌٍّٕزظ ٔز١غخ   

 

خ رخظض ٌغخ أغ١ٍض٠  C316 

ٚلٛف اٌطبٌت ػٍٝ االِىب١ٔبد اٌّزبؽخ فٝ اٌؾبعت االٌٝ ٚو١ف١خ رشغ١ٍخ 

.ٚاإلعزفبدح ِٕٗ  
 C317 وّج١ٛرش 

ػٍٝ اٌؾبعت  ٚاثزىبس االص٠بء زظ١ٌُّر١ّٕخ لذساد اٌطالة اٌّٙبس٠خ  -3

ِزّش١ب ِغ اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛعٟ فٟ طٕبػخ اٌّالثظ ٚاٌّظٕٛػبد 

 اٌغٍذ٠خ ٚاالوغغٛاس.

اوغبة اٌطالة ِٙبسح اداسح اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ وٍّفبد اٌىزش١ٔٚخ  -2

ضح ٠غب٠ش ٔظُ االداسح االٌىزش١ٔٚخ ثّظبٔغ ٚششوبد اٌّالثظ اٌغب٘

 ٚإٌّغٛعبد ٚاٌظٕبػبد اٌغٍذ٠خ

ظ١ُّ أص٠بء ة ر  C321 

 رؼش٠ف اِىب١ٔخ اؽذاس رظ١ّّبد ٔغغ١خ ِٓ اٌخبِبد إٌغغ١خ اٌّخزٍفخ

ظ ِؼشفخ  اِىب١ٔخ اؽذاس اٌزظ١ّّبد ِٓ اٌّشاؽً اٌزؾؼ١ش٠خ ٌٍٕغ١  
 C322 رظ١ُّ ِٕغٛعبد 

اد خزجبسرؼش٠ف أٛاع اال ٚرؼش٠ف و١ف١خ اعشاءاالخزجبساربٌٕغغ١خ ٚأٛاػٙب 

 ؽ ٌال١ٌبف ٚاٌخ١ٛ

ِؼشفخ  و١ف١خ ٚػغ اٌّٛاطفخ  ِٚؼشفخ و١ف١خ فؾض ٚرؾ١ًٍ اٌؼ١ٕخ  وزٌه 

. ِؼشفخ  اٌؾغبثبد اٌٙبِخ ٌذٜ ِشاؽً خ اٌزشغ١ٍ١خ ٌّشاؽً االٔزبط اٌّززب١ٌ

 االٔزبط ٚفمب ٌٍطٍج١خ اٌّطٍٛثخ

 C323 اخزجبس ٚفؾض إٌغ١ظ

 ػخ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ٠ٙذف ٘زا اٌّمشس اٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ ِمِٛبد طٕب

ؾذ٠ضخ إلداسح اٌؼًّ ٚاعظ دساعخ اٌؼًّ ٚاٌٛلذ ٚاٌطشق اٌ  
الزظبد٠بد ِٚمِٛبد 

 طٕبػزٝ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ 

C324 

٠ٙذف ٘زا اٌّمشسإٌٝ اسفغ وفبءح اٌطبٌت ِٓ ؽ١ش اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ 

اٌطشق اٌّخزٍفخ ٌؼًّ اٌجبرشٚٔبد ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٜ لطؼخ 

..بٌٝ ٍِجغ١خسع  

 C325 اخز١بس ٚرٕف١ز اٌّالثظ ة

أْ ٠ٍُ اٌطبٌت ثّؼٍِٛبد ٚاف١خ ػٓ ِذاسط اٌفٓ اٌؾذ٠ش اٌّزؼذدح ٚاٌزٟ ِٓ 

شأٔٙب أْ رىغجٗ ثؼذ رزٚلٙب ف١ٕبً ٚاٌزّشط ػ١ٍٙب رطج١مبً ١ٌىزغت عٍٛن عّبٌٟ 

ِّب ٠غبُ٘ فٟ رطٛس رخظظٗ وّظُّ ٌألص٠بء ِٚذسط ِبدح االلزظبد 

 C326 فٓ ؽذ٠ش 
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 إٌّضٌٟ

المقدرة على استٌعاب موضوعات فى مجال التخصص و تنمٌة قدرة 
تنمٌة المهارات اللغوٌة للطالب  ع متخصصةالطالب على قراءة كتب ومراج

 من كتابة, وقراءة ,وتحدث واستماع باالنجلٌزٌة.

 C327 ٌغخ أغ١ٍض٠خ رخظض 

القدرة علً التعامل مع اجواء العمل الحقٌقٌة داخل المنشات  0-0
 الصناعٌة

 تدرٌب الطالب علً العمل بروح الفرٌق والعمل الجماعً 0-0
 

 C328 رذس٠ت ط١فٝ 

ؼخ اٌفشلخ اٌشاث  
 تحدٌد العٌوب وتصنٌفها وعمل تقارٌر للفحص . .0

اٌمذسح ػٍٝ االرظبي اٌفؼبي ٚاٌٛطٛي اٌٝ ِغز٠ٛبد اٌغٛدح  .2

 اٌّطٍٛثخ .

 C411 اخزجبساد اٌغٛدح ٌالٔغغخ 

سددتطيع مددن خاللهددا ان يختددار اعددداد طالددب لديدده  دددر مددن المعرفددة ي -1
 .ممبسه بالصورة المناسب المعبرة عنه وعن مجتمعه

 C412 رشث١خ ٍِجغ١خ 

يمتمك الطالب القدره عمي بناء نموذج سميم لكل من الجاكيت الحريمي والجاكيت 
 الرجالي .

رظ١ُّ ٚرٕف١ز ِالثظ 

 ِزمذَ / ِؼبؽف 

C413 

ختلفة مع إكسابه مهارة ٌستطٌع الطالب االقتباس من مصادر التصمٌم الم
 تصمٌم وتشكٌل التقنٌات المختلفة على المانٌكان

ص٠بء ٚاٌزطج١مبد رظ١ُّ األ

 اٌزشى١ٍ١خ ػٍٝ اٌّب١ٔىبْ أ 

C414 

رض٠ٚذ اٌطٍجخ ٚاٌطبٌجبد ثّؼٍِٛبد ع١ىٌٛٛع١خ ػٓ ِب١٘خ ػٍُ اٌرٕفظ  -3

 . إٌّٟٙ ٚػاللزٗ ثّغبي اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ

خ اٌّشرجطرخ ثج١ئرخ اٌؼّرً فرٝ اٌزؼشف ػٍرٝ اٌّظرطٍؾبد اٌغر١ىٌٛٛع١ -2

 . ِغبي اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ

د ثّؼٍِٛربد ٚافرشٖ ػرٓ اٌّشرىالد اٌّزؼٍمرخ ثج١ئرخ رض٠ٚذ اٌطٍجخ ٚاٌطبٌجرب -1

  اٌؼًّ فٝ ِغبي اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ٚاٌطشق اٌغ١ىٌٛٛع١خ ٌؾٍٙب

 

ٕٙٝ ػٍُ ٔفظ ِ  C415 

 اٌزخط١ؾ ٌؼًّ ِششٚع ٍِجغٟ ِزىبًِ االسوبْ -

د اٌؼ١ٍّخ اٌّزٛاعذح فٟ ِظبٔغ ٓ اٌطبٌت ِٓ ؽً اٌّشىال١رّى -

 .اٌّالثظ اٌغب٘ضح ثغ١ّغ ألغبِٙب 

 C416 ِششٚع ثؾضٝ 

ٚاِىب١ٔبرٗ ١ّ٠ٚض ث١ٓ اٌجشاِظ اٌّخزٍفخ  اٌطبٌت أ١ّ٘خ اٌؾبعت االٌٝ ٠ؾذد

ح ِٕٙب ٌٍؾبعت األٌٝ ٚو١ف١خ اإلعزفبد  
 C417 وّج١ٛرش 

اٌّغغررُ  ر١ّٕررخ اٌّٙرربسح ا١ٌذ٠ٚررخ ٌٍطٍجررخ ٚاٌطبٌجرربد ٔؾررٛ اٌزشررى١ً اٌفٕررٟ .4

ٌٍّشغٛالد ا١ٌذ٠ٚخ ٚاٌف١ٕخ ثّب ٠ٕؼىظ ػٍٟ رط٠ٛش ِغبي رخظظرُٙ فرٟ 

 . خ ٚاألص٠بء ٚؽشق رذس٠ظاٌّٛػ

 C421 اشغبي ف١ٕخ 

 .سفغ وفبءح األداء ٌٍطبٌت ػٕذ اعزخذاَ أعب١ٌت اٌزٕظ١ف ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌٍّالثظ

  .رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ أعب١ٌت اٌؼٕب٠خ ثبٌّالثظ -

 

 C422 اٌؼٕب٠خ ثبٌّالثظ 

اٌّخزٍفخ ِغ إوغبثٗ ِٙبسح رظ١ُّ ٚرشى١ً ِظبدس اٌزظ١ُّ ِٓ  ٠ؼذ اٌطبٌت رظ١ّّبدْ ا

 فغزبْ عٛاس٠خ ٌٍّٕبعجبد اٌخبطخ وّششٚع ٔٙبئٟ
رظ١ُّ األص٠بء ٚاٌزطج١مبد 

 اٌزشى١ٍ١خ ػٍٝ اٌّب١ٔىبْ 

C423 

و١ف١خ رؾذ٠ذ اال٘ذاف اوغبة اٌطبٌت  ٠ٙذف اٌّمشس اٌؾبٌٟ إٌٝ -  C424 رغ٠ٛك اٌّالثظ 
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 اٌزغ٠ٛم١خ 

 اٌزغ٠ٛك فٟ ر١ّٕخ االلزظبد دٚسِؼشفخ     -

  ِشبوً اٌزغ٠ٛك فٟ اٌذٚي إٌب١ِخاٌزؼشف ػٍٝ     -

ٌزغ٠ٛمٝا رؤصش ػٍٝ اٌّض٠ظ اٌّض٠ظ اٌزغ٠ٛمٝ ٚاٌؼٛاًِ اٌزٝ دساعخ   -  

ر١ّٕخ اٌمذسح اٌّٙبس٠خ ٌٍطٍجخ ٚاٌطبٌجبد ػٍٝ اٌزشى١ً اٌغّبٌٟ ٌخبِبد  .5

 . اٌج١ئخ

ٌّخزٍفخ فٝ رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش ِغبي اٌّالثظ رٛظ١ف خبِبد اٌج١ئخ ا .6

 . ٌٕغ١ظ ثّب ٠شرمٟ ثبٌغٛأت اٌٛظ١ف١خ ٚاٌغّب١ٌخ ٌٙزا اٌزخظضٚا

 

ُ ٚرٕف١ز خبِبد رظ١ّ

 اٌج١ئخ 

C425 

اعزخذاَ االعب١ٌت اٌزظ١ٕؼ١خ اٌّزؼبسف ػ١ٍٙب فٝ اٌغٛق اٌّؾٍٝ  -

 .ٚاٌؼبٌّٝ

ٓ اٌطبٌت ِٓ ؽً اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ اٌّزٛاعذح فٟ ِظبٔغ ١رّى -

 .ّالثظ اٌغب٘ضح ثغ١ّغ ألغبِٙب اٌ

 االؽزىبن اٌّجبششح ثغٛق اٌؼًّ. -

 

 C426 ِششٚع ثؾضٝ 

 .انواع ماكٌنات الترٌكوتنمٌة وعً الطالب فً التعرف على 
 للخامات المختلفة.على .التعرف 0/0
 .لألقمشة  خواصالتعرف على .0/3
 .مراحل االنتاجالمشكالت والصعوبات التى تواجه التعرف على .0/4

 C427 اٌزش٠ىٛ 

 

()طجمب نًب هى يزكىس ثبنالئحخ    

)يٍ انالئحخ( يزطهجبد االنزحبق ثبنجشَبيح:  -6  

 

 ٌ٠ٛٔخ ٟ اٌؾظٛي ػٍٟ اٌضب٠شزشؽ ٌم١ذ اٌطبٌت ٌٍؾظٛي ػٍٟ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ االلزظبد إٌّض

 اٌؼٍَٛ ٚشؼجخ اٌش٠بػخ ٌإلٌزؾبق ثبٌى١ٍخ . اٌؼبِخ شؼجخ

 ػٍٟ ا١ٌٍغبٔظ أٚ اٌجىبٌٛس٠ٛط أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب فٟ و١ٍبد أٚ ِؼب٘ذ أخشٞ ٠ٚغٛص لجٛي اٌطالة اٌؾبط١ٍ ٓ

 اعٟ شؼت أخشٞ فٟ راد اٌى١ٍخ ٚفمب ٌٍششٚؽ اٌزٟ ٠ؾذد٘ب ِغٍظ اٌى١ٍخ فٟ ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذس أٚ ألغبَ أٚ

  َؽجمب ٌمشاس اٌزشؼ١ت اٌزٜ رّذ اٌّٛافمخ ػ١ٍٗ فٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ اٌغٍغخ اٌضبٌضخ ػشش ِٓ ػب

ؽ١ش رّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ رشؼ١ت اٌطٍجخ فٝ الغبَ اٌى١ٍخ رجؼب ٌٍٕغت  31/9/2020زبس٠خ ث 2020/2023

 ثذا٠خ ِٓ اٌفشلخ اٌضب١ٔخ  ثبٌى١ٍخ ٚ٘ٝ اٌغٕخ اٌّؾذدح ٌجذا٠خ اٌزخظض ٚاٌجشاِظ اٌّخزٍفخ فٝ اٌى١ٍخ  اٌزب١ٌخ 

 .. %10ٚػٍَٛ األؽؼّخ  لغُ اٌزغز٠خ  .3

 %10لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  .2

 %20ٌٝ ٚارٍزشث١خ لغُ اإللزظبد إٌّض .1

 %20لغُ اداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد  .4
 انجشَبيح: انًُظًخ العزكًبلانمىاػذ  -7

  ِْٛذح اٌذساعخ ٌٍؾظٛي ػٍٟ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ االلزظبد إٌّضٌٟ أسثؼخ عٕٛاد عبِؼ١خ ٚرى

 ٌٟ ِشؽٍز١ٓ :اٌذساعخ ػٍٟ أعبط ٔظبَ اٌفظ١ٍٓ اٌذساع١١ٓ ٚرٕمغُ إ

 األٌٟٚ دساعخ ػبِخ .اٌّشؽٍخ األٌٟٚ : اٌفشلخ  .3

 ؼخ دساعخ رخظظ١خ اٌضبٌضخ ٚ اٌشاث ً اٌفشق اٌضب١ٔخ ٚاٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ : ٚرشّ .2
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 ٠ٚغٛص ٌٍطبٌت أْ ٠طبٌت اٌزؾ٠ًٛ ِٓ رخظض ألخش خالي أعجٛػ١ٓ ِٓ ثذء اٌذساعخ . -

ع١ٕٓ اٌذساعخ ٚفظٌٛٙب اٌذساع١خ ٚػذد  رج١ٓ اٌغذاٚي ثبٌالئؾخ اٌّمشاساد اٌذساع١خ ِٛصػخ ػٍٟ -

د زٌه رٛص٠غ اٌذسعبٌىً ِمشس دساعٟ ٚوٌغبػبد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚ اٌٛؽذاد اٌّخظظخ ا

ٌالِزؾبْ اٌزؾش٠شٞ إٌٙبئٟ ٚ اٌزطج١مٟ ٚأػّبي اٌغٕخ ٌىً ِمشس دساعٟ ٠ٚمشس ِغٍظ اٌى١ٍخ 

بَ اٌّخزظخ ٠ٚشاػٟ رط٠ٛش اٌّؾزٛٞ اٌؼٍّٟ اٌزٞ ٠ذسط فٟ وً ِمشس ٚاٌزٞ ٠ؾذدٖ ِغبٌظ األلغ

 ٍطالة.فك ِب رمزؼٟ ثٗ ػ١ٍّخ رؾغ١ٓ االداء اٌؼٍّٟ ٌ٘زا اٌّؾزٛٞ ٚ

ٟ ػشع ِغبٌظ االلغبَ اٌّزخظظخ ٔظبَ اٌزذس٠ت ٌطالة اٌفشق ظ اٌى١ٍخ ثٕبء ػ٠ٍؾذد ِغٍ -

رٌه رؾذ إششاف ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚفٟ اٌضب١ٔخ ٚ اٌضبٌضخ رجؼب ٌّب٘ٛ ِٛػؼ ثغذاٚي خطخ اٌذساعخ ٠ٕٚفز 

ٌزذس٠ت ثٕغبػ ٌت شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط اال ثؼذ اعز١بص فزشح اؽذٚد االِىب١ٔبد اٌّزبؽخ ٚال ٠ّٕؼ اٌطب

%( ِٓ 40ثبٌّؤعغخ فٟ االششاف ػٍٟ اٌزذس٠ت ٠ٚىْٛ ٌٗ اٌؾك فٟ )ُ٘ ِششف اٌزذس٠ت ٠ٚغب

%( ِٓ اٌذسعخ ٌؼؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّششف ِٚغزٛٞ 60دسعخ (،) 50اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍزذس٠ت )

 ( فمشح ة ِٓ اٌالئؾخ .33بدح )إٌغبػ ٚ اٌزمذ٠ش فٟ اٌزذس٠ت ٚفمب ٌٍّ دسعبد

فظً )أػّبي اٌغٕخ( ٚ اٌزٟ رؼّٓ ٌٍّمشس ألػّبي آٌِ اٌذسعخ اٌى١ٍخ %( 20رخظض ) -

اِزؾبٔبد رؾش٠ش٠خ ٚ ثؾٛس ٚ رطج١مبد ٚ اٌزٟ ٠ؤد٠ٙب اٌطبٌت ؽغت ِمزؼ١بد اٌذساعخ ٠ٚؼمذ 

٠ظ اٌّمشس ف١ٗ ٚوزٌه فٟ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ اٌزٞ ٠ٕزٟٙ رذساالِزؾبْ اٌزؾش٠شٞ إٌٙبئٟ ٌٍّمشس 

ي ثبالئؾخ ٠ٚشزشؽ ٌذخٛي اٌطبٌت بثمخ ٚفمب ٌٍغذاٚٙب ِٓ األػٛاَ اٌغفٟ اٌّمشساد اٌّزخٍف ف١

%( ٌّٚغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٟ ؽٍت 55اِزؾبْ اٌّمشس أْ ٠ىْٛ ِغزٛف١ب ٔغجخ ؽؼٛس ال رمً ػٓ )

فٟ اٌّمشساد اٌزٟ ٌُ  شاسا ثؾشِبْ اٌطبٌت ِٓ اٌزمذَ ٌالِزؾبِْغبٌظ األلغبَ اٌّخزظخ أْ ٠ظذس ل

جب فٟ ٘زٖ اٌّمشساد اال ارا لذَ ػزس ٠ؼزجش اٌطبٌت ساعس ٚفٟ ٘زح اٌؾبٌخ ٠غزٛف ف١ٙب ٔغجخ اٌؾؼٛ

 ٠مجٍٗ ِغٍظ اٌى١ٍخ ف١ؼزجش غبئجب ثؼزس.

اٌّخزٍفخ ِٛطٛػخ  ٠مَٛ ؽٍجخ اٌفشلخ إٌٙبئ١خ ثئػذاد ِششٚع اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚرؾذد ِغبٌظ األلغبَ -

٘ٛ  زؾبْ اٌزؾش٠شٞ وّبال ٠غبٚص اسثغ أعبث١غ ثؼذ االٔزٙبء ِٓ االِ ٚرخظض ٌٗ فزشح إػبف١خ

خطؾ اٌذساعخ وّب رؾذد ِغبٌظ األلغبَ اٌّخزظخ خطخ اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ اٌغ٠ٕٛخ ِٛػؼ ثغذاٚي 

ضبٌضخ ٚرزٌٟٛ األلغبَ وّب رزٌٟٛ اٌى١ٍخ خالي ِغبٌظ االلغبَ رٕظ١ُ سؽٍخ ػ١ٍّخ ٌغ١ّغ ؽالة اٌفشلخ اٌ

اٌمغُ  ٌزخظض اٌزٟ ٠ؾذد٘ب%( ِٓ أػّبي اٌغٕخ ٌّبدح ا20الة ٠ٚخظض ٌٙب )رم١١ُ رمبس٠ش اٌط

 ِغٍظ اٌى١ٍخ .٠ٚؼزّذ٘ب 

٠ٕمً اٌطبٌت ِٓ اٌفشلخ اٌّم١ذ ثٙب إٌٟ اٌفشلخ اٌزب١ٌخ إرا ٔغؼ فٟ ع١ّغ اٌّمشساد أٚ وبْ ساعجب ف١ّب   -

ٞ اٌطبٌت اإلِزؾبْ فشلخ أدٟٔ ٚفٟ ٘زح اٌؾبٌخ األخ١شح ٠ؤد ال ٠ض٠ذ ػٓ ِمشس٠ٓ ِٓ فشلزٗ أٚ ِٓ

فٟ ِٓ ٔغجخ اٌؾؼٛس ؽالة ت فٟ ِمشسارٗ ٠ٚؼف اٌذساعٟ اٌزٞ سعف١ّب سعت ف١ٗ ِغ ؽالة اٌظ

اٌزخٍف وّب ٠غّؼ ٌٍطبٌت اٌشاعت فٟ ِمشساد اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ ٚ اٌؾبعت األٌٟ ثبالٔزمبي إٌٟ 

فشلخ إٌٙبئ١خ اٌشاعج١١ٓ مشس٠ٓ اٌّشبس ا١ٌّٙب عبثمب أِب ؽالة اٌاٌفشلخ األػٍٟ ٚرٌه ثبالػبفخ إٌٟ اٌّ

فٟ شٙش ع١جزّجش ؽجمب ٌمشاس ٚصاسٞ سلُ سعجٛا ؾْٕٛ ف١ّب شس٠ٓ دساع١١ٓ ف١ّزف١ّب ال ٠ض٠ذ ػٓ ِم

ٚارا رىشس سعٛثُٙ اِزؾٕٛا ف١ّب سعجٛا فٟ شٙش ع١جزّجش ِٓ اٌؼبَ  25/33/2003ثزبس٠خ  3654

 بػ فٟ ِٛاد اٌزخٍف .اٌزٞ ١ٍ٠ٗ ٚ٘ىزا ٌؾ١ٓ إٌغ

سعجٛا ف١ٗ ِٓ ٚي ٚ اٌضبٟٔ ف١ّب بلْٛ اإلػبدح اإلِزؾبْ فٟ اٌفظً اٌذساعٟ األ٠ؤدٞ اٌطالة اٌج -

 د فشلزُٙ ثبإلػبفخ إٌٟ ِٛاد اٌزخٍف .ِٛا
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إرا رؼّٓ االِزؾبْ فٟ اؽذ اٌّمشساد اخزجبس رؾش٠ش٠ب ٚ أخش شف٠ٛب أٚ ػ١ٍّب فئْ رمذ٠ش اٌطبٌت  -

أػّبي اٌغٕخ . ٠ٚؼزجش اٌطبٌت  –ٚ اٌزطج١مٟ  –ِغّٛع رمذ٠شاد اٌزؾش٠شٞ فٟ ٘زا اٌّمشس رىْٛ 

 رشطذ ٌٗ دسعخ االِزؾبْ اٌزطج١مٟ اٌخبطخ ئجب فٟ اٌّمشس ٚالِزؾبْ اٌزؾش٠شٞ غباٌغبئت فٟ اال

 ثٕٙب٠خ اٌؼبَ ٚرؾفع ٌٗ دسعخ أػّبي اٌغٕخ .

د ٚ اػّبي اٌغٕخ ٚرٌه رخظض ٌىً ِبدح دسعبد و١ٍخ رٛصع ث١ٓ االِزؾبْ اٌزؾش٠شٞ ٚ اٌزطج١مب-

 ّٛاد ثغبػز١ٓ ٌىًإٌٙبئٟ ٌىبفخ اٌ شفمخ ثبٌالئؾخ ٚرزؾذد ِذح االِزؾبْ اٌزؾش٠شٞٚفمب ٌٍغذاٚي اٌّ

 ِبدح 

 ٠مذس ٔغبػ اٌطبٌت فٟ أٞ ِٓ اٌّمشساد أٚ فٟ اٌزمذ٠ش اٌؼبَ ثأؽذ اٌزمذ٠شاد  -

 

 ( فأوضش ِٓ ِغّٛع اٌذسعبد.55ِٓ )  ِّزبص% 

 ِغّٛع اٌذسعبد.%( 55ً ِٓ )%( إٌٟ أل55ِٓ ) ع١ذ عذا ِٓ 

 ( ِٓ ِغّٛع اٌذسعبد.55%( إٌٟ ألً ِٓ )65)ِٓ   ع١ذ% 

 ِ ِغّٛع اٌذسعبد.%( 65ٌٟ ألً ِٓ )%( إ50ِٓ )  مجٛي ِٓ 

 أِب سعٛة اٌطبٌت ف١مذس ثأؽذ اٌزمذ٠ش٠ٓ األص١ٓ :

 ِغّٛع اٌذسعبد. %(50%( إٌٟ ألً ِٓ )10ِٓ ) ػؼ١ف ِٓ 

 اٌذسعبد.%( ِٓ ِغّٛع 10ألً ِٓ ) ػؼ١ف عذا 

 ٍ ثبنجشَبيح:طشق ولىاػذ رمُُى انًهزحمُ -8

 
 خ انًغزهذفخانًخشخبد انزؼهًُُيب رمُغه يٍ  انطشَمخ

 نزمُُى انًؼبسف و انمذساد انزهُُخ انزٍ إكزغجهب انطالة اإلخزجبساد انُظشَخ -3

 نزمُُى انًهبساد انًهُُخ انزٍ إكزغجهب انطالة اإلخزجبساد انزطجُمُخ  -2

اج انًؼهىيبد فٍ نزهُُخ ) يذٌ لذسح انطبنت ػهٍ إعزخشنزمُُى انًؼبسف و انمذساد ا األثحبس انؼهًُخ  -1

 (حذ يدبالد انًمشسأ

 نزمُُى انًؼبسف و انًهبساد انزهُُخ و انًهُُخ انزٍ إكزغبثهب انطالة  ركهُفبد  -4

 نزمُُى َىارح انزؼهى انًهبسَخ انزً اكزغجهب انطبنت  انًششوػبد -5

انزذسَت انًُذاٍَ  -6

 )انضَبساد انًُذاَُخ (

 طالةانزٍ إكزغجهب ان وانًهبساد انزهُُخ زمُُى انًؼبسف و انًهبساد انًهُُخ ن

 

 طشق رمىَى انجشَبيح: -9

 

 انؼُُخ   انىعُهخ انمبئى ثبنزمىَى

  اعزًبسح اعزجُبٌ  طالة  انفشلخ انُهبئُخ -3

  اعزًبسح اعزجُبٌ  انخشَدىٌ -2

  اعزًبسح اعزجُبٌ  صحبة األػًبلأ -1

 يح ًَىرج رمُُى انجشَب أو يًزحٍ خبسخً يمُى خبسخً -4

 نهُئخ انزي اصذسره ا

 

   أخشيطشق  -5
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 انًغئىل ػٍ انجشَبيح                 انزىلُغ                     انزبسَخ

 


