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 (11نموذج رقم )

  جامعة المنوفٌة 
 كلٌة : االقتصاد المنزلً 
 قسم : المالبس والنسٌج 

 دراضًرىصُف يمرر 

 و 0229 -0202انؼبو انغبيؼً 

 بٌانات المقرر -1

 C324الرمز الكودى : 

 

 اسم المقرر :  

اقتصادٌات ومقومات صناعتى 

 المالبس والنسٌج 

الثالثة /   الفرقة / المستوى :  

 الثانً

 التخصص :

 مالبس ونسٌج

 

 عدد الوحدات الدراسٌة :  نظرى             عملى

 

 

 هدف المقرر : -1

 

 

 يكون الطالب قادرا عمى : يجب ان بنياية دراسة المقرر 
 احتياجات لتمبية المرتبطة باستخدام االقتصاد المتاحة الموارد يدير (1

 1-1  والنسيج المالبس بتخصص المرتبطة واالسر  االفراد

المرتبط باقتصاديات ومقومات  المتطور العممى التفكير يستخدم (2
  التخصص مشكالت لمواجية صناعتى المالبس والنسيج 

  واالقميمى المحمي المستوى عمى والمجتمع واالسرة بالفرد المرتبطة
1-2 

 المالبس صناعتى ومقومات باقتصاديات ةمرتبط خدمات يقدم- (3

1 - 
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 3-1والنسيج المالبس مجاالت فى والمستيمكين لممجتمع  والنسيج

 9-1 والنسيج المالبس مجال فى العالمية التجارة قواعد تابعي- (4

  المالبس مجال فى  العالمية التجارة قواعد يطبق - (5

 11-1 والنسيج

 االقتصادية االسس وفق والنسيج المالبس منتجات ريطو  - (6
 11-1 خاصة السواق والنسيج المالبس صناعتى ومقومات

 المالبس صناعة مجال فى المستفيدين مع العالقات يدير- (7
 1-1 وموظفين ومستيمكين بائعين   والنسيج

 المستهدف من تدرٌس المقرر: -8

 المعلومات والمفاهٌم: - أ
 

 

 قادرا عمى ان : بنياية دراسة المقرر يجب ان يكون الطالب
 المالبس والنسيج صناعتيلنجاح  .يحدد المقومات األساسية1-أ (1

  مثل 

 الحديثة والتقنيات االنتاج  لطرق المختمفة األنماط 
  بيا

 لقياس الحديثة الطرق والحركةو الوقت دراسة 
 االنتاج خطوط في المناولة وطرق  والحركة الوقت

 المالبس صناعة فى.   اإلنتاج خطوط وترتيب
  الجاىزة

 الصناعة  فى األساسية الجودة عناصر - 
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 احتياجات لتمبية السميم القرار اتخاذ اسس يناقش. 2-1-6-1 (2
 المرتبطة بالمالبس والنسيج والمجتمع واالسرة االفراد

المرتبطة بالمالبس المتاحة الموارد ادارة اسس يحدد 2-1-6-2 (3
  والمجتمع واالسرة االفراد احتياجات لتمبية والنسيج

ذات الصمة بصناعتى المالبس  المستيمك بحقوق يمم 2-7-1 (4
 والنسيج

 االنتاجية الخدمات تقديم اسس يعرف. 2-1-7-2 (5

 المالبس انتاج فى المستخدمة االدارة اسس يحمل 2-1-14-1 (6
 المصانع فى

 وجودتو المنتج تكمفة عمى االنتاج تاثير يناقش 2-1-15-1 (7

 

 حقوق بحماية الخاصة والتشريعات القوانين يمخص2-1-17-1 (8
 المالبس تصنيع مجال فى المنتج

 حقوق بحماية الخاصة والتشريعات القوانين يبين 2-1-17-2 (9
 المالبس تصنيع مجال فى المستيمك

 المالبس مجال فى الدولية االتفاقيات يعدد 3--2-1-17 (11
 والنسيج

 
 

 المهارات الذهنٌة : - ب
  

 بنياية دراسة المقرر يجب ان يكون الطالب قادرا عمى ان : 
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 بالمالبس المرتبطة لممشاكل المثمى الحمول يختار2-2-7-1 (1
  واالقتصاد التطبيق عمى المبنى التحميمي التفكير باستخدام والنسيج

1 

 بالمالبس المرتبطة لممشاكل المثمى الحمول يختار 2-2-7-2 (2
 وادارة االخالق عمى المبني التحميمي التفكير باستخدام والنسيج

 2  المخاطر

 البشرية الموارد ادارة عمى المؤثرة العوامل يحمل 2-2-14-1 (3
 3  المالبس مجال فى المينى والتطوير العمل باىداف المرتبطة

 والجدولة االنتاج خطط عمى المؤثرة العوامل يحمل 2-2-14-2 (4
 4   الميني والتطوير العمل باىداف المرتبطة السمعي والمخزون

 تسويق عمى المؤثرة والمستيمك السوق عوامل يقدر 2-2-15-1 (5
 5   الشراء وقرارات المالبس

 امنة عمل  بيئة تحقيق فى تسيم التى العوامل يحمل 2-2-16-1 (6
 6  المالبس مجال فى

 عمل بيئة تحقيق في تسيم متنوعة طرق يقترح -2-2-16-3 (7
 7 أمنو

  توافرىا الواجب والشروط العمل مكان  يحمل -2-2-16-4 (8

 8  . فيو
 

المهنٌة المهارات  -جـ

 الخاصة بالمقرر 
 بنياية دراسة المقرر يجب ان يكون الطالب قادرا عمى ان : 

 الموارد الستخدام السميمة االدارة مبادىء يطبق 8-1 -2-3 (1
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 االقتصادية االسس وفق  السوق احتياجات ضوء فى  المتاحة
 والنسيج المالبس صناعتى ومقومات

  المتاحة الموارد الستخدام السميمة االدارة اسس يطبق 2-3-8-2 (2
 ومقومات االقتصادية االسس وفق  السوق احتياجات ضوء فى

 مثل  والنسيج المالبس صناعتى
         االداء جودة عمى لموقوف المتاحة المعمومات 

   لممنتج المتوقع
o .العمل اداء  ضبط 

o تبعا ويسر بسيولة األنتاج صاالت تطوير 
 العمالء لمتغيرات

o بسيولة التشغيل لصاالت المعمومة توصيل 
  ويسر

o  . طريق عن العامل لدى الضعف نقاط عالج 
 بدون العمال ىيكمة إلعادة  والتدريب المحاكاة

 -العمل قياس باستخدام المنتج او لممصنع توقف

o االنتاج وجودة العمل قوانين بين التوازن تحقيق   

 االقتصادية االسس وفق  المتاحة الخاصة موارده يدير 2-3-1-2 (3
 والنسيج المالبس صناعتى ومقومات

 فى امنة عمل بيئة خمق فى تسيم التى العوامل يحقق -2-3-5 (4
 المالبس صناعتى ومقومات االقتصادية االسس وفق  العمل مجال

 والنسيج

 وفق  البيئة وسالمة المن  االالزمة المعارف يطبق 2-3-6-1 (5
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 والنسيج المالبس صناعتى ومقومات االقتصادية االسس

 وسالمة المن الالزمة والممارسات الميارات يطبق 2-3-6-2 (6
 المالبس صناعتى ومقومات االقتصادية االسس وفق  البيئة

 والنسيج

 المالبس لمشروعات الجدوى دراسات اعداد يمارس  2-3-7 (7
 ومقومات االقتصادية االسس وفق  االنتاجية  الصغيرة والنسيج

 والنسيج المالبس صناعتى

  . 
 

 ذات المالية والبيانات الرياضية المفاىيم توظيف يتقن2-3-16 (8
 المالبس مجال فى والتوزيع والمراقبة بالتخطيط الصمة

 
 

 بنياية دراسة المقرر يجب ان يكون الطالب قادرا عمى ان  7-1-1المهارات العامة  - د
 

 وفق  المالبس لصناعة الفنية المشكالت حل فى يساىم  2-4-4 (1
 والنسيج المالبس صناعتى ومقومات االقتصادية االسس

 والنسيج المالبس مجال فى العممي التطور يتابع 2-4-5-1 (2
 المرتبط باقتصاديات ومقومات صناعتى المالبس والنسيج

 والنسيج المالبس مجال فى التكنولوجى التطور يتابع 2-4-5-2 (3
 المرتبط باقتصاديات ومقومات صناعتى المالبس والنسيج
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 يفرداد انًمرر انُظرٌ األضجىع محتوى المقرر:  -3

رؼرَف يصُغ انًالثص ، يغ رىضُح انؼىايم األضبضُخ انزٍ  األول

 نهب رأصُر ػهً اخزُبر يىلغ انًصُغ ،

 ًَىرط نهزخطُظ انؼبو نًصُغ يالثص ويصُغ ررَكى. انضبًَ

األَزبعُخ رؼرَف اَِزبعُخ ، ورىضُح أهى انؼىايم انزٍ رحذد  انضبنش

ورؤصر ػهُهب فٍ يصبَغ انًالثص انغبهسح . ، يمبَُص 

األَزبعُخ ،انؼىايم انزٍ رؤصر ضهجب ػهً رحطٍُ األَزبعُخ فٍ 

 صُبػخ انًالثص انغبهسح.

رؼرَف دراضخ انغذوٌ فٍ صُبػخ انًالثص انغبهسح،و  انراثغ

رىضُح أهًُخ دراضخ انغذوي نهًشروػبد  ، انخطىاد 

غذوي+ طهت ػًم دراضخ عذوي ػٍ احذ انؼبيخ نذراضبد ان

 انًشروػبد انًهجطُخ انصغُرح او انكجُرح 

رخطُظ ويزبثؼخ اإلَزبط فٍ يصبَغ انًالثص انغبهسح _ يفهىو  انخبيص

يراحم انزخطُظ  -رخطُظ اإلَزبط _ أهًُخ رخطُظ اإلَزبط 

 ويزبثؼخ اإلَزبط.

انزؼرَفبد انزؼرف ػهً اهًُخ دراضخ انىلذ وانحركخ واهى  انطبدش

 انخبصخ ثهب واضجبة دراضزهب وانُزبئظ انًزررجخ ػهً دراضزهب

اخزجبر رحرَري نًُزصف انفصم انذراضً  نهىلىف ػهً  انطبثغ

يطزىي انطالة ويؼذل االضزُؼبة نذَهى + يُبلشخ رمرَر 

 دراضخ انغذوي انزً رى ػًههب فً يحبضرح ضبثمخ

وزيٍ االَزبط واداء انؼبيم انحطبثبد انخبصخ ثبكىاد انحُبكخ  انضبيٍ

رجؼب نهطرق انحذَضخ فً االَزبط يغ يؼرفخ انًهف انفًُ واهًُزه 

 فً انصُبػخ
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انطرق انًطزخذيخ نذراضخ انىلذ وانحركخ ضىاء انطبػخ  انزبضغ

واهى انغذاول   (GSD)انًُمبرُخ او انطرق انحذَضخ يضم 

 انًطزخذيخ ثهب

فً انصُبػخ ػهً احذ انًُزغبد  (GSD)دراضخ رطجُك ال  انؼبشر

وػًم انحطبثبد انخبصخ ثه نًؼرفخ يذي انزؼذَم فً ولذ 

االَزبط + ػًم رمرَر ػٍ رطجُك رنك ػهً احذ انًشروػبد 

 انصغُرح 

انحبدي 

 ػشر

انًُبونخ فً صُبػخ انًالثص انغبهسح واهًُزهب واَىاػهب+ 

رمرَر ػٍ والغ انًُبونخ فً يصبَغ انًالثص انغبهسح واحذس 

 يب ظهر يُهب 

انضبًَ  

 ػشر

دراضخ لىاٍَُ انؼًم انًُىط ثهب رُظُى انؼاللخ ثٍُ انؼبيم 

وصبحت انؼًم وثُئخ انؼًم يٍ لىاٍَُ األعبزاد واالعىر 

 انمىاٍَُ انزً َص ػهُهب انمبَىٌوغُرهب يٍ 

انضبس 

 ػشر

انزؼرف ػهً اهى االرفبلُبد انذونُخ فً يغبل صُبػزً 

 انًالثص انغبهسح وانُطُظ 

انراثغ 

 ػشر

 ايزحبٌ رحرَرٌ ألػًبل انطُخ 

 محاضرات نظرٌة  - أضبنُت انزؼهُى وانزؼهى -5

 عروض تقدٌمٌة -

 زٌارات مٌدانٌة لمصانع المالبس الجاهزة  -

 العصف الذهنى -

 بحوث وتقارٌر -

المناقشة والحوار من خالل ندوات مع متخصصٌن فى المجال من خالل  -

 الواقع العملى

 التعلٌم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج
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أضبنُت انزؼهُى وانزؼهى  -6

نهطالة روي انمذراد 

 انًحذودح

 محاضرات نظرٌة  -

 عروض تقدٌمٌة

 زٌارات مٌدانٌة مكثفة لمصانع المالبس الجاهزة  -

 التعلم بالمحاكاة -

 المناقشة والحوار -

 التعلٌم التعاونً  -

 التعلٌم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج

 تقوٌم الطـــالب :   -7

 

 المستخدمةاألسالٌب  - أ
 

 

 اعمال السنة -1

 

 تطبٌقى للطالب قٌٌم ت -1

 متحان نهاٌة العام النظري   ا -8

 التوقٌت - ب
 

 التقٌم األول            اسبوعً 

 التقٌم الثانً           األسبوع السابع 

 التقٌم الثالث           األسبوع الرابع عشر

 التقٌٌم الرابع          ضمن الخطة االستراتٌجٌة بالكلٌة 

 أعمال السنة          عشرون درجة (  - توزٌع الدرجات -جـ
 حضور ) خمس درجات ( 

 امتحان اعمال سنة ) خمس درجات ( 
 ابحاث ) خمس درجات ( 
 تقارٌر ) خمس درجات ( 

 أمتحان تحرٌري     ثمانون درجة فقط الغٌر (  -
 المجموع            ) مائة درجة فقط (  -
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 / أ.د/ ضهب يحًذ حًذي  ػجذ انرازق   يُطك انًمرر

 رشذي ػُذرئُص يغهص انمطى انؼهًً :  أ.د/

 قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع : -3
 

 1313المحاضرات التى تدرس للطلبة  مذكرات - أ

 1313كتب خاصة بالقسم كتب ملزمة - ب

سٌجما الكلمة السحرٌة لحل مشاكل الصناعة ) تألٌف : بهاء الدٌن  3. 1 كتب مقترحة -جـ
 1313 اسماعٌل رأفت 

 رئٌس مجلس ادارة الشركة المصرٌة للترٌكو والجاهز ( 

دورٌات علمٌة أو  -د
 نشرات ... الخ

 م  1313 –العدد الثالث  – 13مجلد  –مجلة االقتصاد المنزلى 


