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 طالب قسم المالبس والنسيج ......  وبناتي أبنائي 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . 

 وكل عام وانتم بخير ،،

يسعدنا انضمامكم لقسم المالبس والنسيج بالكلية والذي يعد من االقسام الهامة في 

 والصناعة .تأهيل الخريج في مجالي التعليم 

القسم الوسائل المعرفية والتكنولوجية المؤهلة لتدعيم صناعة المالبس  حيث يوفر 

 الجاهزة لخدمة سوق العمل .

 تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح....

 رئيس قسم املالبس والنسيج 
 ا.د/ اسالم عبد املنعم 

 



 
وتعميق االنتماء الوطني من اإلسهام في البناء الثقافي والمعرفي والخلقي لإلنسان  

لتحقيق  المرجعية  للمعايير  وفقا  ومجتمعية  وبحثية  تعليمية  خدمات  تقديم  خالل 

التنمية المستدامة للبيئة الريفية والصناعية وكسب ثقة المجتمع بما  يحقق للجامعة 

 ميزة تنافسية محليا وإقليميا 

 

انشطتها  خالل  من  والقومي  المحلي  المجتمع  وتنمية  االنسان  بناء  في  االسهام 

التعليمية والبحثية والتربوية وخدماتها المجتمعية في المجاالت ذات الصلة بالتغذية  

وعلوم االطعمة ، والمالبس والنسيج ، واالقتصاد المنزلي والتربية ، وادارة المنزل  

 ير التميز والجودة القومية والمؤسسات ، وبما يتفق ومعاي

 
المستوي   المنوفية في ان تحتل الصدارة علي  المنزلي جامعة  تطمح كلية االقتصاد 

وفي   والقومي  المحلي  لمجتمعها  وخدمة  وبحثا  وتعليما  تعلما  واالقليمي  القومي 

 مستوي اساتذتها وعامليها وخريجيها 

  



 

لسنة    (37)رقم    الجمهوريبالقرار     المنوفيةجامعة    –  المنزلي  االقتصادكلية    أنشئت

بعض    1989 قرار    أحكامبتعديل  على  بناءا  وذلك   الجامعات  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

حيث تمنح    11/8/1988بتاريخ     209بجلسته رقم     (15 )المجلس األعلى للجامعات رقم  

 :    اآلتية درجة البكالوريوس في التخصصات 

 .  التغذية وعلوم األطعمة .1

 المالبس والنسيج .  .2

 والتربية .    المنزلي  االقتصاد .3

البكالوريوس   ❖ على  للحصول  الدراسة  على    أربع مدة  الدراسة  وتكون    أساسسنوات 

 نظام الفصليين الدراسيين . 

بالمبنى الواقع بجوار كلية الزراعة  1990 /1989 الجامعيبدأت الدراسة بالكلية بالعام  ❖

 بمدينة شبين الكوم .  الشرقيوكلية التربية بالبر 

الالئحة   إصدار بشأن     1996 / 9 / 2 بتاريخ     (1921)رقم    الوزاريكما صدر القرار   ❖

بكلية   المنوفية    –  المنزلي  االقتصادالداخلية  درجة    –جامعة  الكلية  تمنح  حيث 

 تية :  البكالوريوس في التخصصات األ

 التغذية وعلوم األطعمة .  .1

 المالبس والنسيج .  .2

 والتربية .   المنزلي  االقتصاد .3

 قسم ادارة المنزل والمؤسسات . .4

تم انشاء مبنى خاص بالكلية بجوار اإلدارة العامة للشئون الطبية بالبر الشرقى بمدينة  ❖

 .  2002 / 2001اسة من العام الجامعى شبين الكوم وبدأت به الدر

❖    ..... الجامعى  العام  من  بداية  بالكلية  الخاص  الطابع  ذات  اإلنتاجية  الوحدة  انشاء  تم 

 وذلك لخدمة المجتمع والكلية والجامعة في ذات الوقت  

وغير   ❖ للمتخصصين  الخاصة  الدورات  لعمل  بالكلية  العامة  الخدمة  وحدة  انشاء  تم 

 المتخصصين   

  



 
المنافسة فى سوق  و  العلمي   على البحث   خريج قادر  إعداديسعى قسم المالبس والنسيج الى  

تقديم خالل  من  و  العمل  والبحثيةاالنشطة  التعليمية  والمعارف    الخدمات  العلوم  المتضمنة 

القومية  بما يتوافق والمعايير األكاديمية    والمهارات المتخصصة المرتبطة بمتغيرات الصناعة

   .  والعالمية

    
العام    يعد هو    والرئيسيالهدف  والنسيج  المالبس  من  لقسم  وفنية  علمية  كوادر  إعداد 

علميا   مؤهلة  ريالجنسيين  العلمية     ا ومها  النظريات  حيث  وتصنيعها    لألليافمن  النسجية 

األزياء    والبنائي  النسجيوتركيبها   تصميم  بمجال  يهتم  كما  الصباغة  حيث  من  وتجهيزاتها 

تحقيق ومواكبة  مع    والتشكيل على المانيكان  الراقية  الحياكة  إتقانومدى    والموضة وتطورها

  إنتاج فى مجال صناعة المالبس والنسيج  بما تشمله من تقنيات    التكنولوجي التقدم والتطور  

 . والتسويق واإلدارةالمالبس والجودة 

 
االقليمية   والجامعات  بالكليات  المناظرة  االقسام  بين  للتميز  والنسيج  المالبس  قسم  يطمح 

 وفنون المالبس والمنسوجات والعالمية بما يحقق الريادة في علوم 

 

  



 

 الوظيفة  اإلسم م
 تاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب اس د أ.د/ رشدى على احمد عي 1

 استاذ أ.د/ اشرف محمود احمد هاشم  2

 استاذ أ.د/ نشأت نصر الرفاعى البربرى 3

 استاذ موسى ابو احمد سيد فاضل ايهاب /د.أ 4

 والنسيج  المالبس قسم ورئيس  استاذ حسين هللا عبد المنعم عبد اسالم / د.أ 5

 استاذ ه أ.د/ عال يوسف عبد الال 6

 استاذ أ.د/ امل بسيونى عطية عابدين  7

 استاذ أ.د/ رشا عبد الرحمن محمد النحاس 8

 استاذ  النعسان محمد احمد ايهاب /د. أ 9

 استاذ       توفيق  الرؤوف عبد   نشوة /د .أ 10

 استاذ  الغنى  عبد   سامي محمد  هدى  / د.  أ 11

 استاذ  مرسى  محمود محمد مدحت / د.  أ 12

 استاذ  الرازق  عبد   محمد حمدي محمد سها  /د .أ 13

 استاذ  اسمهان اسماعيل محمد النجار  أ.د/  14

 استاذ  احمد احمد العشماوى  ساليد/ .أ 15

 الجودة وحدة  ومدير متفرغاستاذ  د / خالد محى الدين محمد حسن  أ. 16

 استاذ  سالى محمد فوزى الوراقى أ.د/  17

 استاذ  أ.م.د/ منى حمدى على الفرماوى  18

 استاذ مساعد  حسين  هللا  عبد المنعم عبد هللا عبد / دأ.م. 19

 استاذ مساعد  فوده  محمود كمال سحر / دأ.م. 20

 استاذ مساعد  السيد  محمود امين   سكينة /  دأ.م. 21

 استاذ مساعد  مبروك  احمد  ممدوح  / د. م.أ 22

 استاذ مساعد  الوهاب  عبد  محمد  سناء  /  دأ.م. 23

 استاذ مساعد  العزيز  عبد   مصطفى شيماء  /  دأ.م. 24

 استاذ مساعد                             للا  عطا رمزى  أحمد  /  دأ.م. 25

 استاذ مساعد  شريف  ذكى   سعيد فوزى /  دأ.م. 26

 استاذ مساعد  هيكل  يوسف  حسنى رانيا /  دأ.م. 27

 استاذ مساعد  السيد  عبده محمد نهى /  دأ.م. 28

 استاذ مساعد  حجاج  محمد الحميد عبد محمد  /  دأ.م. 29

االسود  متولى ابراهيم ماجده  /  دأ.م. 30  استاذ مساعد  

 استاذ مساعد  الفيشاوى شاكر عادل رحاب /دأ.م. 31

 استاذ مساعد  د/ صافيناز محمد النبوى أ.م. 32

 استاذ مساعد  د/ ايمان رأفت فريد ابو السعودأ.م. 33

 مدرس د/ ايريني إسحاق عبده شنوده  34

 مدرس ايناس موسى محمد موسى  /د 35

 مدرس عيد   ابو المعطى  عبد  السيد اسماء  / د 36

 مدرس هللا  عبد محمد محمود زينب /د 37

 مدرس ساره عادل عزت مكاوى  /د 38

 مدرس  زيد  احمد  جمال  شيماء  / د 39

 مدرس مساعد غالب  حواش بهجت  محمد محمود  دينا / م.م 40

 مدرس مساعد م.م /سماح عصام عبد المولى االمام 41

 مدرس مساعد م.م /إسالم عصام صالح حمدى البرعى  42

 مدرس مساعد السيد م.م/ أسماء عادل محمد  43

 مدرس مساعد م/ سناء صالح زهران حسين م. 44

 معيده م/ هاجر رفعت  45

  



                                                                

 

 مواد الفرقة األوىل  
عدد  عنوان المقرر  الرقم الكودي 

 الوحدات 
 الفصل الدراسي  الفرقة/المستوي  عدد الساعات في األسبوع 

 عملي  نظري 
F111  األول األولي - 4 4 المدخل في علوم االقتصاد المنزلي 

F112  األول األولي 2 2 3 الكيمياء الطبيعية 

F113  األول األولي - 3 3 اقتصاد 

F114  األول األولي 4 3 5 علم االحياء الفسيولوجي 

F115  األول األولي 2 2 3 الرياضة واالحصاء 

F116  األول األولي - 2 2 مبادئ علم النفس 

F127 األول األولي 2 1 2 لغة انجليزية 

علم األحياء العام )تأهيلي شعبة رياضة   
 (ال تضاف للمجموع 

 األول األولي - 2 2

F121  الثاني  األولي 4 2 4 الكيمياء العضوية العامة 

F122  الثاني  األولي - 2 2 اجتماع 

F123  الثاني  األولي 4 2 4 الفن والتصميم 

F124  الثاني  األولي 2 2 3 صحة عامة وتمريض 

F125  الثاني  األولي - 2 2 لغة عربية 

F126 الثاني  األولي - 2 2 مبادئ تربية 

F127  الثاني  األولي 2 1 2 لغة إنجليزية 

 حقوق إنسان )متطلب جامعة (  
 )ال تضاف للمجموع (

 الثاني  األولي - 2 2

   22 34 45 المجموع  

 

  



 مواد الفرقة الثانية  
الرقم 

 الكودي 
 عنوان المقرر 

عدد 

 الوحدات

عدد الساعات في 

 الفرقة/المستوي  األسبوع 
الفصل 

 عملي  نظري  الدراسي
C211  األول  الثانية  2 2 3 ماكينات 

C212  األول  الثانية  2 1 2 تشريح 

C213  األول  الثانية  4 2 4 علم النسيج 

C214 األول  الثانية  4 2 4 الصباغة 

C215  األول  الثانية  2 2 3 فنون قديمة 

C216  األول  الثانية  2 2 3 محاسبة 

C217  األول  الثانية  2 1 2 لغة اجنبية تخصص 

C221 الثاني الثانية  - 4 4 تاريخ النسيج 

C222  الثاني الثانية  - 3 3 تاريخ األزياء 

C223  الثاني الثانية  4 1 3 تكنولوجيا المالبس 

C224  الثاني الثانية  - 2 2 التذوق الملبسى 

C225  الثاني الثانية  4 2 4 تصميم وتنفيذ النكماذج 

C226  الثاني الثانية  2 2 3 احصاء وبرمجة خطية 

C227  الثاني الثانية  2 1 2 لغة انجليزية 

C228  الثاني الثانية  تدريب لمدة ثالثة اسابيع  تدريب صيفي 

   30 27 43 المجموع  

 

  



 مواد الفرقة الثالثة 
الرقم 

 الكودي
 عنوان المقرر

عدد 

 الوحدات

عدد الساعات  

 في األسبوع
 الفرقة

 المستوي /

الفصل  

 الدراسي
 عملي  نظري 

C311 ) األول  الثالثة 2 2 3 تصميم ازياء ) أ 

C312  األول  الثالثة 2 2 3 تكنولوجيا الغزل والنسيج 

C313  األول  الثالثة 6 2 5 دراسات متقدمة فى النماذج 

C314  األول  الثالثة 2 2 3 االت تصنيع المالبس 

C315 ) األول  الثالثة 6 2 5 اختيار وتنفيذ المالبس ) أ 

C316  األول  الثالثة 2 1 2 لغة اجنبية تخصص 

C317  األول  الثالثة 2 1 2 كمبيوتر 

C321  ) األول  الثالثة 2 2 3 تصميم ازياء ) ب 

C322  الثاني الثالثة 4 2 4 تصميم منسوجات 

C323  الثاني الثالثة 2 2 3 اختبار وفحص النسيج 

C324  اقتصاديات ومقومات صناعتى

 المالبس والنسيج
 الثاني الثالثة - 2 2

C325 ) الثاني الثالثة 6 2 5 اختيار وتنفيذ المالبس ) ب 

C326  الثاني الثالثة 2 2 3 فن حديث 

C327  الثاني الثالثة 2 1 2 لغة انجليزية 

C328  الثاني الثالثة تدريب لمدة أربعة أسابيع   تدريب صيفي 

   40 25 45 المجموع  

   
  



 الرابعة  مواد الفرقة  

الرقم 

 الكودي
 عنوان المقرر

عدد 

 الوحدات

عدد الساعات  

 األسبوعفي 
 الفرقة

 المستوي /

الفصل  

 الدراسي
 عملي  نظري 

C411   األول  الرابعة 2 2 3 اختبارات الجودة واالنسجة 

C412   األول  الرابعة - 3 3 تربية ملبسية 

C413  ) األول  الرابعة 6 2 5 تصميم وتنفيذ مالبس متقدم ) معاطف 

C414  تصميم األزياء والتطبيقات التشكيلية ) أ

 ) 

 األول  الرابعة 4 1 3

C415   األول  الرابعة - 3 3 علم نفس مهنى 

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

C417   األول  الرابعة 2 1 2 كمبيوتر 

C421   الثاني الرابعة 4 - 2 اشغال فنية 

C422  الثاني الرابعة 2 2 3 العناية بالمالبس 

C423   ) الثاني الرابعة 4 1 3 تصميم ازياء والتطبيقات التشكيلية ) ب 

C424  الثاني الرابعة - 3 3 تسويق المالبس 

C425   الثاني الرابعة 2 2 3 تصميم وتنفيذ خامات البيئة 

C426   الثاني الرابعة 2 2 3 التريكو 

C416   الثاني الرابعة 4 2 4 مشروع بحثي 

C427   الثاني الرابعة 2 1 2 كمبيوتر 

   38 27 46 المجموع   

 

  



 

اصدرتها الهيئة القومية  بناءا على تبنى القسم للمعايير االكاديمية القياسية ) قطاع كليات األقتصاد المنزلى ( التى

 ( والتى تم من خاللها وضع معايير البرنامج الخاصة بالقسم 2009لضمان جودة التعليم واالعتماد ) يناير  

 

 مصمم ازياء  فى بيوت الموضة  وكذلك فى  تصميم األزياء للسينما والمسرح سواء التاريخية او الحديثة .  ❖

 البس الجاهزة .معد للباترونات والعينات  فى مصانع الم ❖

 مشرفين خط انتاج فى مصانع المالبس الجاهزة . ❖

 مراقب جودة فى مكاتب الجودة و فى مصانع المالبس والنسيج . ❖

 تسويق منتجات المالبس والنسيج . ❖

 التدريس بالمؤسسات التعليمية .   ❖

 
 يشارك القسم فى خدمة المجتمع عن طريق :  ❖

يشارك فيها األساتذة  والتيالبيئة والمجتمع (   )خدمةتتبع قطاع    والتيبتنمية المجتمع  اإلرشادية الخاصةالقوافل   ❖

فى  والعملية  العلمية  الخبرات  نقل  بهدف  وتخصصه  مجاله  فى  كل  والنسيج  المالبس  قسم  من  المتخصصين 

مبسطة   مالجئ    إلىصورة  كانت  سواء  الخدمة  لتلك  قوافل   أوالمتلقين  او  خارجه  او  التخصص  من  مدارس 

)  إرشادية رقم  ملحق  فى  ونجد  والقرى  المؤسسات  من  عدد  فى  المرأة  مهارات  لتلك 1لتنمية  األمثلة  بعض   )

 تناولوها .  التيواألساتذة المشاركين فيها والموضوعات  إليهاذهبت  إلىالقوافل والجهات 

 أو الخاصة بالجامعة    يات بالطلاركة من خالل خدمات الوحدة اإلنتاجية ذات الطابع الخاص فى عمل بعض  المش ❖

 ( . 2غيرها بهدف المشاركة المجتمعية . ) ملحق رقم  

العامة   ❖ الخدمة  مركز  من   إنتاج  )وحدةيقوم  العديد  بعمل   ) األلى  بالحاسب  الباترون  ورسم  لتصميم  المالبس 

ل التدريبية  المانيكان  الدورات  على  والتشكيل  الباترون  ورسم  التصميم  على  المتخصصين  وغير  لمتخصصين 

 قامت الوحدة بتنفيذها .  التي( بعض الدورات 3والتطريز ونجد فى ملحق رقم )

من   ❖ األساتذة  بعض  بين  مشاركة  والتعاون  المعرفة  زيادة  بهدف  وذلك  الكلية  خارج  األنشطة  بعض  فى  القسم 

 ( بعض األمثلة لذلك .  4ويوضح الملحق رقم ) جية . القسم والجهات الخار

 


