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 برنامج المالبس والنسيج ومصفوفات توصيؼ
 
 
 
 
 

4242/423; 
 
 

 كمية االقتصاد المنزلى
 / قسـ المالبس والنسيج
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 دييمت
  مصفوفات

تحقيؽ اىداؼ البرنامج ) المواصفات العامة لمخريج( و 
مف برنامج قسـ المالبس  لمخرجات التعميمية المستيدفةا

لممعايير تصاد المنزلى جامعة المنوفية والنسيج بكمية االق
 الصادرة مف الييئة القومية لضماف جودة التعميـ االكاديمية
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 لبرنامج البكالوريوس مع المعايير القياسية لخريج برنامج االكاديميةالمعايير  تحقيؽ مصفوفة   

 )بكالوريوس المالبس والنسيج  
 جامعة المنوفية

 كميةاالقتصاد المنزلى   
 قسـ  المالبس والنسيج

 
 لخريج برنامج  )بكالوريوس المالبس والنسيجلبرنامج البكالوريوس مع المعايير القياسية  االكاديميةمطابقة المعايير 

والمواصفات العامو لخريج برنامج -االكاديميةالمعايير 
 البكالوريوس

  مواصفات خريج برنامج البكالوريوس " المالبس والنسيج" -المعايير القياسية و 

 خريج برنامج البكالوريوس يجب أن يكون قادرًا عمى :
 

لتمبية احتياجات إدارة الموارد المتاحة 1.1 -1 (1
 .األفراد واألسر

 
اســتخدام التفكيــر العممــي المتطــور  -2.1 (2

لمواجيــة مشــكالت التخصــص المرتبطــة بــالفرد 
واألسرة والمجتمع عمى المستوى المحمى 

 .واإلقميمي
تقديم خدمات لممجتمع والمستيمكين في  -3.1 (3

 مجاالت االقتصاد المنزلي
 مع اآلخريناالتصال الفعال  -4.1 (4
استخدام األدوات والخامات وفقا لمتكنولوجيا  -5.1 (5

 . الحديثة في مجال التخصص
 
 . القيادة والعمؿ في فريؽ -6.1 (8

 خريج برنامج بكالوريوس المالبس والنسيج يجب أن :
 

يدير الموارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد  واالسر المرتبطة  3-3
 بتخصص المالبس والنسيج 

 
يستخدـ التفكير العممى المتطور لمواجية مشكالت التخصص   3-4

  المرتبطة بالفرد واالسرة والمجتمع عمى المستوى المحمي واالقميمى

 
 والنسيجيقدـ خدمات لممجتمع والمستيمكيف فى مجاالت المالبس  3-5

 
 يتصؿ بفعالية مع االخريف  3-6
يستخدـ االدوات والخامات وفقا لمتكنولوجيا الحديثة فى مجاؿ  3-6

 المالبس والنسيج

 
 يقود ويعمؿ فى فريؽ 3-7
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تنمية مياراتو و تبنى اسموب لمتعمـ  -9.3 (9

 .وتنمية القدرات ذاتيا مدى الحياة
 

 
تفيـ المسؤوليات المينية واألخالقية  -3.: (:

 .والمجتمعيةواالعتبارات الثقافية 
 

متابعة و تطبيؽ قواعد التجارة العالمية فى مجاؿ  (;
 . المالبس والنسيج

 
 

تطوير منتجات المالبس والنسيج ألسواؽ  -4.3 ;
خاصة مستيدفة لمقابمة توقعػات التكمفػة والجودة 

 ))الخامات ، األداء والجماؿ
 

تطبيؽ عمميات التصميـ والتنفيذ ٕوانتاج  -5.3 32
 .المالبس والنسجيات لتمبية احتياجات المستيمكيف

 
 

إدارة العالقات مع المستفيديف في مجاؿ  -6.3 33
صناعة المالبس والنسيج ) البائعيف ، المستيمكيف 

 ) ، الموظفيف

 

 يتبنى اسموب لمتعمـ وتنمية مياراتو وتنمية قدراتو ذاتيا مدي الحياة 3-9
 
 
 
 
 واالعتبارات الثقافية والمجتمعيةيتفيـ المسئوليات المينية واالخالقية  :-3
 
 
 يتابع قواعد التجارة العالمية فى مجاؿ المالبس والنسيج ;-3
 فى مجاؿ المالبس والنسيج يطبؽ قواعد التجارة العالمية  3-32
 
 
 
يطور منتجات المالبس والنسيج السواؽ خاصة مستيدفة لمقابمة  3-33

 التكمفة والجودة فى الخامات واالداء والجماؿ
 
 
يطبؽ عمميات التصميـ والتنفيذ وانتاج المالبس والنسجيات لتمبية  3-34

 احتياجات المستيمكيف
 
 
 
يدير العالقات مع المستفيديف فى مجاؿ صناعة المالبس والنسيج    3-35

 بائعيف ومستيمكيف وموظفيف
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التعميمية المستيدفة لبرنامج المخرجات  معالعامة لبرنامج البكالوريوس االكاديميةمطابقة المعايير 
 لخريج برنامج  بكالوريوس  المالبس والنسيج  البكالوريوس "  المالبس والنسيج"

المعايير القياسية لبرنامج  العامة لبرنامج البكالوريوس االكاديميةالمعايير 
البكالوريوس  المالبس 

 والنسيج

تيدفة لخريج المخرجات التعميمية المس
 برنامج البكالوريوس  المالبس والنسيج

 المػػعرفة والفيػػػػػػػػػـ -3
 يجب أف يكوف الخريج عمى فيـ وداريو بكؿ مف :

حقوق ومسئوليات األخرين والسموكيات التى  .1
 تساىم في دعم العالقات اإليجابية بين األفراد 

 
 

المصطمحات العممية والتكنولوجية المرتبطة  .2
 بالتخصص واساسيات تطبيق الحاسوب 

 
 
 
 

اإلعتبارات تفيم المسئوليات المينية واألخالقية و  .3
 ةالثقافية والمجتمعي

 

 

 يجب أف يكوف الخريج قادرًا عمى أف :
يحدد حقوؽ ومسئوليات االخريف   3- 4-3.3 .3

 االفرادالتى تساىـ فى دعـ العالقات االيجابية بيف 

يوضح السموكيات التى تساىـ فى  3-3-4 4 .4
 دعـ العالقات االيجابية بيف االفراد

يذكر  المصطمحات العممية  4-3-4-3 .5
 والتكنولوجية المرتبطة بتخصص المالبس والنسيج 

يوضح المصطمحات العممية 4-3-4-4 .6
التكنولوجية المرتبطة باساسيات تطبيقات 

 الحاسوب

المسئوليات المينية يشرح   4-3-5-3 .7
 واالخالقية

 يشرح االعتبارات الثقافية والمجتمعية  4-3-5-4 .8
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األساليب والطرق المالئمة لتعمم مجاالت  .4
 اإلقتصاد المنزلى وفقا إلحتياجات المتعممين 

 
 
 
 
 
 
 

أنظمة الجودة وقواعد ممارسة المينة ومتطمبات  .5
 السالمة والقضايا البيئية 

 
 

 
 

دارة الموارد المتاحة لتمبية 6 .اسس اتخاذ القرار السميم وا 
 احتياجات األفراد واألسرة والمجتمع 

 
 
 
 

 اسس تقديم الخدمات واإللمام بحقوق المستيمك  .6

 

يحدد االساليب  المالئمة لتعمـ  4-3-6-3 .9
 مجاالت المالبس  وفقا الحتياجات المتعمميف 

 

يصؼ الطرؽ المالئمة لتعمـ مجاالت  4-3-6-4 .:
 النسيج وفقا الحتياجات المتعمميف 

 

الجودة وقواعد يناقش انظمة  4-3-7-3 .;
 ممارسة المينة

يشرح متطمبات السالمة   4-3-7-4 .32
 والقضايا البيئية

 

. يناقش اسس اتخاذ القرار 4-3-8-3 .33
 السميـ لتمبية احتياجات االفراد واالسرة والمجتمع

يحدد اسس ادارة الموارد  4-3-8-4 .34
 المتاحة لتمبية احتياجات االفراد واالسرة والمجتمع

 

 المستيمؾ يمـ بحقوؽ 4-9-3 .35
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 التواصل الفعال . .7
 
 

 تصنيف خصائص األلياف , الخيوط والمنسوجات  .9
 
 
 
 
 

. عوامل مالءمة النسيج لالستخدامات والتطبيقات  11
 الخاصة بمجاالت اإلنتاج المختمفة .

 
 
 
 
 
 

. عالقة المالبس والمكمالت بالمؤثرات التاريخية , 11
 الثقافية , اإلقتصادية والعوامل البيئية .

 

 . يعرؼ اسس تقديـ الخدمات 4-3-9-4 .36
 
 

 . يناقش التواصؿ الفعاؿ:-4-3 .37
 

يشرح اسس تصنيؼ  3-;-4-3 .38
 االلياؼ الخيوط والمنسوجات

.يوضح خصائص االلياؼ  4-;-4-3 .39
 الخيوط والمنسوجات

 

يشرح عوامؿ مالئمة  3-32-3. -4 .:3
النسيج لالستخدامات الخاصة بمجاالت االنتاج 

 المختمفة

. يوضح عوامؿ مالئمة 4-3-32-4 .;3
النسيج لمتطبيقات الخاصة بمجاالت االنتاج 

 المختمفة .

يعدد عالقة المالبس   4-3-33-3 .42
والمكمالت بالمؤثرات التاريخية الثقافية االقتصادية  
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التصميم المستخدمة في تصميم . عناصر واسس 12
 األزياء

 
 
 
 
 

 . استخدام التكنولجيا في تصميم وانتاج المالبس13
 
 
 
 
 

 . اسس اإلدارة وتقنيات انتاج المالبس في المصانع14
 
 
 
 
 

. 

. يحدد عالقة المالبس  4-3-33-4 .43
 والمكمالت  بالعوامؿ البيئية

. يشرح عناصر التصميـ 4-3-34-3 .44
 المستخدمة فى تصميـ االزياء

اسس التصميـ  يشرح -4-3-34-4 .45
 المستخدمة فى تصميـ االزياء.

 

يناقش دورالتكنولوجيا فى  4-3-35-3 .46
 . تصميـ المالبس 

يناقش دور التكنولوجيا  4-3-35-4 .47
 فى انتاج المالبس

 

يمخص اسس االدارة  4-3-36-3 .48
 المستخدمة فى انتاج المالبس فى المصانع

يناقش تقنيات انتاج 4-3-36-4 .49
 المالبس فى المصانع
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. تأثير اإلنتاج وانظمة مراقبة الجودة في المالبس عمى 15

 تكمفة المنتج وجودتو
 
 
 
 
 
 

إلنتاج المالبس لالفراد ذوى . األساليب التقنية 16
 اإلحتياجات الخاصة

 
 
 
 

. القوانين والتشريعات الخاصة بحماية حقوق المنتج 17
  والمستيمك في مجال تصنيع المالبس والنسيج

 
يناقش تاثير االنتاج عمى  4-3-37-3 .:4

 تكمفة المنتج وجودتو

تاثير انظمة مراقبة  يعمؿ4-3-37-4 .;4
 الجودة عمى تكمفة المنتج وجودتو

 
 

يناقش االساليب التقنية  -4-3-38 .52
 النتاج المالبس لالفراد ذوى االحتياجات الخاصة

 

يمخص القوانيف والتشريعات 4-3-39-3 .53
الخاصة بحماية حقوؽ المنتج فى مجاؿ تصنيع 

 المالبس
يوضح القوانيف والتشريعات 4-3-39-4 .54

الخاصة بحماية حقوؽ المستيمؾ فى مجاؿ 
 تصنيع المالبس

يعدد االتفاقيات الدولية  5--4-3-39 .55
 فى مجاؿ المالبس والنسيج 
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المعايير القياسية لبرنامج   لبرنامج البكالوريوسالعامة  االكاديميةالمعايير 
 البكالوريوس   المالبس والنسيج

المخرجات التعميمية 
المستيدفة لخريج برنامج 

البكالوريوس  المالبس 
 والنسيج

 الميارات الذىنية -4
 يجب أف يكوف الخريج قادراعمى :

 
العمل  يدمج العمميات المتعمقة بالتفكير واالتصال والقيادة بمحيط .1

 والمجتمع

 
 

يقيم العوامل التى تؤثر في نمو الفرد وتنمية الجوانب ذات  .2
 الصمة بفيم الذات والشخصية 

 
يصنف اسس صنع القرار واالتصال والعالقات المتبادلة بين  .3

 االفراد 

 

 .يطورعناصر التفكير النقدى واالبتكارى والمنطقى .4
 
 . يخطط مشاريع البحوث5

تعميمية لتنمية المعارف المرتبطة بمجال يخطط لبيئة -6
 التخصص

 يجب أف يكوف الخريج قادرًا عمى أف 
 3مجاؿ   المالبس والنسيج يحمؿ المعمومات في   4/3/3/ 4

 يدمج العمميات المتعمقة بالتفكير واالتصال 2-2-1-1 .1
 بمحيط العمل والمجتمع  

 

 يدمج العمميات المتعمقة بالقيادة بمحيط  2-1-2. 2 .2
 العمل والمجتمع

 يقيم العوامل التى تؤثر فى نمو الفرد  2-2-2-1 .3

 يقيم العوامل المتصمة بتمية الجوانب  2-2-2-2 .4
 ذات الصمة بفيم الذات والشخصية

 .يحمل عممية صناعة القرار2-2-3-1 .5

 يخطط العالقات المتبادلة بين االفراد2-2-3-2 .6

 يطور عناصر التفكير النقدى 2-2-4-1 .7

 يطور عناصر التفكير االبتكاري والعاطفى 2-2-4-2 .8

 يخطط مشاريع البحوث 2-2-5 .9
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.يختار الحمــول المثمــى لممشــاكل المرتبطــة بمجــال التخصــص عمــي 7
أســاس تفكيــر تحميمي يأخذ في االعتبار إمكانية التطبيق, واالقتصاد 

دارة المخاطر  واألخالق وا 
 
 
 
 
 

األلياف , النسيج يحمل اثر العموم والتكنولوجيا عمى انتاج  .4
 وتصميم المالبس والنسيج

 

 يحمل العوامل الدولية المؤثرة عمى صناعة النسيج والمالبس . .5

 

يقيم منتجات النسيج ومدى مالءمتيا لالستخدامات المتنوعة  .6
 لممالبس

 

 

. يترجم  األفكار واألساليب المتوافقة لحمول التصميم في مجال المالبس 7
 والنسيج .

 المعارفيخطط لبيئة تعميمية منتجة لتمية  2-2-6 .11
 المرتبطة بمجال المالبس والنسيج 
 

 يحمل الحمول المثمى لممشاكل المرتبطة2-2-7-1 .11
 بالمالبس والنسيج باستخدام التفكير التحميمي المبنى  

 عمى التطبيق واالقتصاد

 يحمل الحمول المثمى لممشاكل المرتبطة  2-2-7-2 .12
 عمىبالمالبس والنسيج باستخدام التفكير التحميمي المبني 

 االخالق وادارة المخاطر 

 يحمل اثر العموم والتكنولوجيا عمى انتاج  2-2-8-1 .13
  االلياف والنسيج

 يحمل اثر العموم والتكنولوجيا عمى تصميم  2-2-8-2 .14
 المالبس والنسيج

 
 

 يحمل العوامل الدولية المؤثرة عمى صناعة  2-2-9-1 .15
 النسيج

 يحمل العوامل الدولية المؤثرة عمى صناعة   2-2-9-2 .16
 المالبس .17

 يقيم منتجات النسيج ومدى مالءمتيا  2-2-11 .18
 لالستخدامات المتنوعة لممالبس
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 باالتجاىات المستقبمية في الموضة واسواق المالبس .يتنبأ  .7

 

 

 

 

. يحمل اساليب االنتاج المناسبة لممنتجات الممبسية , الجودة , التكمفة 8
 والمعدات .

 
 
 
 
 

يحدد العوامل المؤثرة عمى ادارة الموارد البشرية ,خطط االنتاج . -9
والتطوير الميني الجدولة والمخزون السمعى  المرتبطة باىداف العمل 

 في مجال التخصص

 
 
 

يقدر عوامل السوق والمستيمك المؤثرة عمى تسويق المالبس -11
 والنسيج وقرارات الشراء .

 

 

 ينظم االفكار واالساليب المتوافقة لحمول 2-2-11-1 .19
 التصميم فى مجال المالبس 

 ينظم االفكار واالساليب المتوافقة لحمول 2-2-11-2 .21
 التصميم فى مجال النسيج 

 يتنبا باالتجاىات المستقبمية فى الموضة 2-2-12-1 .21

 يتنبا باالتجاىات المستقبمية فى اسواق  2-2-12-2 .22
 المالبس

 يحمل اساليب االنتاج المناسبة لممنتجات 2-2-13-1 .23
 الممبسية الجودة التكمفة 

 يحمل اساليب االنتاج المناسبة لممعدات 2-2-13-2 .24
 
 
 

 يحمل العوامل المؤثرة عمى ادارة الموارد 2-2-14-1 .25
 البشرية المرتبطة باىداف العمل والتطوير المينى فى 
 مجال المالبس 

 يحمل العوامل المؤثرة عمى خطط االنتاج  2-2-14-2 .26
 والجدولة والمخزون السمعي المرتبطة باىداف العمل

 والتطوير الميني  

 والمستيمك المؤثرةيصنف عوامل السوق  2-2-15-1 .27
 عمى تسويق المالبس وقرارات الشراء 
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. يحمل العوامل التى تسيم في تحقيق بيئة آمنة في مجال المالبس 11

  والنسيج .

 يصنف عوامل السوق والمستيمك المؤثرة  2-2-15-2 .28
 عمى تسويق النسيج وقرارات الشراء

 

 يحمل العوامل التى تسيم فى تحقيق بيئة 2-2-16-1 .29
 عمل امنة فى مجال المالبس  

 يحمل العوامل التى تسيم فى تحقيق بيئة   2-2-16-2 .31
 عمل امنة  فى مجال النسيج

 يقترح طرق متنوعة تسيم في تحقيق -2-2-16-3.  .31
 بيئة عمل أمنو . 
 يحمل  مكان العمل والشروط الواجب  -2-2-16-4 .32

 توافرىا فيو .

 
 

 
ا المعايير القياسية  لبرنامج البكالوريوس االكاديميةالمعايير 

لبرنامج البكالوريوس  
 المالبس والنسيج

المخرجات التعميمية المستيدفة لخريج 
 برنامج البكالوريوس  المالبس والنسيج

 الميارات المينية والعممية -5
 

 يجب أف يكوف الخريج قادرا عمى :

 

NARS)المعايير األكاديمية المرجعية )الميارات المينية و العممية 
.يمارس المواطنة السميمة ويدير موارده الخاصة المتاحة ويتحمل 1

 المسئولية في العمل وتجاه األفراد 

 يجب أف يكوف الخريج قادرًا عمى أف :
 
 

 ةيمارس  المواطنة السميم 4-5-3-3 .3
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. يطبق المبادئ العممية المناسبة لمجال التخصص في تصميم 2

 وتطوير وتحميل العناصر والنظم والعمميات 
 
 
 
 
 
 
 
التخصص . يطبق الخبرات والمعارف والميارات األساسية في مجال 3
. 
 
 
 
 
. ينفذ مشاريع البحوث باألسموب العممى السميم ويقترح المنيج الالزم 4

 لتحقيق اليدف .
 
 
 
 
 . يحقق العوامل التى تستيدف خمق بيئة عمل آمنة في مجال العمل 5
 
 
 
 

 يستخدـ  اسس ا دارة موارده الخاصة المتاحة 4-5-3-4 .4

 يتحمؿ المسئولية فى العمؿ وتجاه االفراد 4-5-3-5 .5

 يطبؽ المبادىء العممية لمجاؿ المالبس 3- 4-5-4 .6
 والنسيج فى  تصميـ وتطوير وتحميؿ العناصر

 
 

 يطبؽ المباديء العممية لمجاؿ المالبس 4-5-4-4 .7
 والنسيج فى تصميـ وتطوير  وتحميؿ النظـ والعمميات  .8

 يطبؽ الخبرات والمعارؼ فى مجاؿ المالبس 4-5-5-3 .9
 والنسيج 

 رات االساسية فى مجاؿ المالبسيطبؽ الميا 4-5-5-4 .:
 والنسيج 

 ينفذ مشاريع البحوث باالسموب العممى السميـ 4-5-6-3 .;

 ينفذ المنيج الالـز لتحقيؽ  اىداؼ 4-5-6-4 .32
 مشاريع البحوث 
 

 العوامؿ التى تسيـ فى خمؽ بيئة طبؽ ي  -4-5-7 .33
 فى مجاؿ العمؿ عمؿ امنة
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يطبق المعارف والميارات والممارسات الالزمة ألمن وسالمة  .8
 البيئة .

 
 
 

اعداد دراسات الجدوى لممشروعات االنتاجية  يشارك فى .9
 الصغيرة

 
 

يطبق مبادئ واسس اإلدارة السميمة الستخدام الموارد المتاحة  .11
 في ضوء احتياجات السوق 

 
 
 

 يطبق عناصر واسس التصميم في ابتكار منتجات ممبسية . .11

 
 
 
 

. يجرب ويطبق التقنيات الوصفية المرئية المتنوعة الحديثة لتحقيق  11
 وتصميم الموضة والنسيج .

 
 
 
 

 وسالمة البيئةيطبؽ المعارؼ االالزمة  المف  4-5-8-3 .34

 يطبؽ الميارات والممارسات الالزمة المف 4-5-8-4 .35
 وسالمة البيئة 
 

 يمارس اعداد دراسات الجدوى لمشروعات 4-5-9 .36
 والنسيج الصغيرة  االنتاجية المالبس 
 
 

 يطبؽ مبادىء االدارة السميمة الستخداـ 3-: -4-5 .37
 الموارد المتاحة  فى ضوء احتياجات السوؽ 

 ديطبؽ اسس االدارة السميمة الستخداـ الموار  4-:-4-5 .38
 المتاحة  فى ضوء احتياجات السوؽ 
 

 يطبؽ عناصر التصميـ فى ابتكار منتجات 3-;-4-5 .39
 ممبسية 

 .  يطبؽ اسس التصميـ فى ابتكار منتجات4-;-4-5 .:3
 ممبسية 

 يستخدـ  التقنيات الوصفية المرئية المتنوعة الحديثة 4-5-32-3 .;3
 الموضة والنسيجلتحقيؽ تصميـ 

 يطبؽ التقنيات الوصفية المرئية المتنوعة 4-5-32-4 .42
 لتحقيؽ تصميـ الموضة والنسيج الحديثة 
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يستخدم بكفاءة التصميم والتصنيع بمساعدة برامج الكمبيوتر  .12
(CAD,CAMفي المالبس ) 
 

يستخدم اساليب التشكيل عمى المانيكان والنموذج المسطح  .13
 إلنتاج المالبس

 

 

 

يخطط لمعمميات العامة المستخدمة في تصنيع المالبس  .14
 وتطوير النماذج .

 

 

التكنولوجيا وقياس العمل لزيادة االنتاج , خفض يطبق  .15
 التكاليف واختصار زمن التسميم لممالبس

 

 

 

 

 يستخدـ بكفاءة التصميـ بمساعدة برامج  4-5-33-3 .43
 CAD  -CAMالكومييوتر فى المالبس والنسيج  
 
 

 يستخدـ اساليب التشكيؿ عمى المانيكاف  4-5-34-3 .44
 النتاج المالبس

 يستخدـ اساليب النموذج المسطح النتاج 4-5-34-4 .45
 المالبس

 

 ينفذالعمميات العامة المستخدمة فى 4-5-35-3 .46
 تصنيع المالبس 

 ينفذ العمميات العامة المستخدمة فى تطوير4-5-35-4 .47
 النماذج

 

 يطبؽ التكنولوجيا وقياس العمؿ 4-5-36-3 .48
 لزيادة االنتاج  

 يطبؽ التكنولوجيا وقياس العمؿ  4-5-36-4 .49
 لخفض التكاليؼ

 يطبؽ التكنولوجيا وقياس العمؿ 4-5-36-5 .:4
 الختصار زمف التسميـ لممالبس 
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 اختيار المكمالت المالئمة لممالبس لتحقيق األناقة . .16
 
 

يوظف المفــاىيم الرياضية والبيانات المــالية ذات الصمة  .17
 بالتخطيط, المراقبة والتوزيع في مجال المالبس

 
برات االتصاالت المينية لتنمية الكفاءات في دراسة خ . يستخدم 18

  المالبس والنسيج

 

 يتقف اختيار المكمالت المالئمة لممالبس  4-5-37 .;4
 لتحقيؽ االناقة 

 
 يتقف توظيؼ المفاىيـ الرياضية والبيانات المالية4-5-38 .52

 ذات الصمة بالتخطيط والمراقبة والتوزيع فى مجاؿ المالبس 

 يتقف استخداـ خبرات االتصاالت المينية3-  4-5-39 .53
 لتنمية الكفاءات فى دراسة المالبس 

 يتقف استخداـ خبرات االتصاالت المينية لتنمية :4-5-3 .54
 الكفاءات فى دراسة النسيج 

       
 

 
 

المعايير القياسية لبرنامج   لبرنامج البكالوريوس االكاديميةالمعايير 
البكالوريوس  المالبس 

 والنسيج

المخرجات التعميمية المستيدفة 
لخريج برنامج البكالوريوس  المالبس 

 والنسيج
 الميارات العامة والمنتقمة -6

 يجب أف يكوف الخريج قادراعمى :
 

 . قيادة وتحفيز العاممين .1
 تكنولوجيا المعمومات بشكل جيد. استخدام 2
 
. استخدام المغة العربية واحدى المغات األجنبية بشكل جيد في 3

 يجب أف يكوف الخريج قادرًا عمى أف :
 

 تحفيز وقيادة العامميفيساىـ فى   4-6-3
 تكنولوجيا المعمومات بشكؿ جيد يشارؾ فى استخداـ 6-4-.4
 
 يساىـ فى اتقاف المغة العربية بشكؿ جيد  4-6-5-3
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 مجاالت التخصص .
 
 
 . يساىم في حل المشكالت الفنية لصناعة المالبس .4
 . يتابع التطور العممى والتكنولوجى في مجال المالبس والنسيج ,5
 
 
 
 لألسرة والمجتمع .. يشارك في رفع الوعى الممبسى 6
 
 

يساىـ فى اتقاف احدى المغات االجنبية بشكؿ جيد فى  4-6-5-4
 مجاؿ المالبس والنسيج

 
 يساىـ فى حؿ المشكالت الفنية لصناعة المالبس  4-6-6
 يتابع التطور العممي فى مجاؿ المالبس والنسيج 4-6-7-3
 يتابع التطور التكنولوجى فى مجاؿ المالبس والنسيج 4-6-7-4
 
 يشارؾ فى رفع الوعى الممبسى لالسرة  8-3—4-6
  الممبسى لممجتمعيشارؾ فى رفع الوعى  4-6-8-4

 
 ;423/ :االجراءات التصحيحية لتوصيؼ البرنامج الدراسي  تاريخ اعتماد مجمس القسـ 

 ;423/:تاريخ اخر تحديث لتوصيؼ     
 التوقيع

 ;423/:تاريخ اعتماد اإلجراءات التصحيحية:                    رئيس مجمس القسـ ا.د. / رشدي عيد
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 (35موذج رقـ )ن
 

 .المنوفية :  جامعة
 االقتصاد المنزلي  : كمية
  المالبس والنسيج : قسـ

 
 
 
 

 توصيؼ برنامج المالبس والنسيج
 
 
4242/423; 

 
 

 :معمومات أساسية -
 : المالبس والنسيجاسـ البرنامج -3

 )ثنائى(                       )مشترؾ(                       √:     )أحادى(     طبيعة البرنامج -4
 :    المالبس والنسيجالقسـ المسئوؿ عف البرنامج

 (  ;423  : موافقة مجمس الكمية عمى اقرار توصيؼ البرنامج بتاريخ )      :تاريخ اقرار البرنامج
 

 معمومات متخصصة -ب
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  العامة لمبرنامج:األىداؼ 

 
 يجب عمى خريج  برنامج المالبس والنسيج اف :

 

 يدير الموارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد  واالسر المرتبطة بتخصص المالبس والنسيج 3-3
المرتبطة بالفرد واالسرة والمجتمع عمى التفكير العممى المتطور لمواجية مشكالت التخصص   يستخدـ 3-4

 المحمي واالقميمىالمستوى 
 يقدـ خدمات لممجتمع والمستيمكيف فى مجاالت المالبس والنسيج  3-5

 يتصؿ بفعالية مع االخريف  3-6
 يستخدـ االدوات والخامات وفقا لمتكنولوجيا الحديثة فى مجاؿ المالبس والنسيج  3-7

 يقود ويعمؿ فى فريؽ  3-8
 وتنمية قدراتو ذاتيا مدي الحياةيتبنى اسموب لمتعمـ وتنمية مياراتو  3-9
 يتفيـ المسئوليات المينية واالخالقية واالعتبارات الثقافية والمجتمعية :-3

 يتابع قواعد التجارة العالمية فى مجاؿ المالبس والنسيج ;-3
 فى مجاؿ المالبس والنسيج يطبؽ قواعد التجارة العالمية  3-32

السواؽ خاصة مستيدفة لمقابمة التكمفة والجودة فى الخامات واالداء يطور منتجات المالبس والنسيج  3-33
 والجماؿ

 يطبؽ عمميات التصميـ والتنفيذ وانتاج المالبس والنسجيات لتمبية احتياجات المستيمكيف 3-34
 يدير العالقات مع المستفيديف فى مجاؿ صناعة المالبس والنسيج   بائعيف ومستيمكيف وموظفيف 3-35
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 المخرجات التعميمية المستيدفة مف البرنامج: -
 المعرفة والفيـ:.  4/3
 يجب اف يكوف يكتسب خريج برنامج المالبس والنسيج المعرفة والفيـ لمنقاط التالية 

 ( نواتج المعرفة والفيـ ILOSنواتج التعمـ المستيدفة )
 39و 38وصفحة رقـ  6و  5المعايير القياسية لييئة ضماف الجودة واالعتماد صفحة رقـ فى ضوء 
 التى تساىـ فى دعـ العالقات االيجابية بيف االفراد حقوؽ ومسئوليات االخريف  يحدد 3- 4-3.3 .56

 يوضح السموكيات التى تساىـ فى دعـ العالقات االيجابية بيف االفراد 3-3-4 4 .57

 المرتبطة بتخصص المالبس والنسيج  والتكنولوجية المصطمحات العممية  يذكر 4-3-4-3 .58

 اساسيات تطبيقات الحاسوببالتكنولوجية المرتبطة  العممية ح المصطمحاتيوض4-3-4-4 .59

 المسئوليات المينية واالخالقية يشرح  4-3-5-3 .:5

  االعتبارات الثقافية والمجتمعية يشرح 4-3-5-4 .;5

  وفقا الحتياجات المتعمميف ئمة لتعمـ مجاالت المالبس المال  ساليب يحدد اال 4-3-6-3 .62

  وفقا الحتياجات المتعمميف ئمة لتعمـ مجاالت النسيجيصؼ الطرؽ المال  4-3-6-4 .63

 انظمة الجودة وقواعد ممارسة المينة ناقشي 4-3-7-3 .64

 يشرح متطمبات السالمة والقضايا البيئية  4-3-7-4 .65

 لتمبية احتياجات االفراد واالسرة والمجتمع اسس اتخاذ القرار السميـ . يناقش4-3-8-3 .66

 حدد اسس ادارة الموارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد واالسرة والمجتمعي 4-3-8-4 .67
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 يمـ بحقوؽ المستيمؾ 4-9-3 .68

  . يعرؼ اسس تقديـ الخدمات4-3-9-4 .69

 التواصؿ الفعاؿ ناقش. ي:-4-3 .:6

 تصنيؼ االلياؼ الخيوط والمنسوجاتيشرح اسس  3-;-4-3 .;6

 يوضح خصائص االلياؼ الخيوط والمنسوجات. 4-;-4-3 .72

 عوامؿ مالئمة النسيج لالستخدامات الخاصة بمجاالت االنتاج المختمفة يشرح 3-32-3. -4 .73

 . يوضح عوامؿ مالئمة النسيج لمتطبيقات الخاصة بمجاالت االنتاج المختمفة. 4-3-32-4 .74

 .  عالقة المالبس  والمكمالت بالمؤثرات التاريخية الثقافية االقتصادية يعدد 4-3-33-3 .75

 يحدد عالقة المالبس والمكمالت  بالعوامؿ البيئية . 4-3-33-4 .76

 عناصر التصميـ المستخدمة فى تصميـ االزياء يشرح .4-3-34-3 .77

 .اسس التصميـ المستخدمة فى تصميـ االزياء يشرح -4-3-34-4 .78

 . التكنولوجيا فى تصميـ المالبس دور  يناقش 4-3-35-3 .79

 التكنولوجيا فى انتاج المالبس ناقش دوري 4-3-35-4 .:7

 اسس االدارة المستخدمة فى انتاج المالبس فى المصانع يمخص 4-3-36-3 .;7

 تقنيات انتاج المالبس فى المصانع يناقش4-3-36-4 .82
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 تاثير االنتاج عمى تكمفة المنتج وجودتو يناقش 4-3-37-3 .83

 تاثير انظمة مراقبة الجودة عمى تكمفة المنتج وجودتو يعمؿ4-3-37-4 .84

 االساليب التقنية النتاج المالبس لالفراد ذوى االحتياجات الخاصةيناقش  -4-3-38 .85

يمخص القوانيف والتشريعات الخاصة بحماية حقوؽ المنتج فى مجاؿ تصنيع 4-3-39-3 .86
 المالبس

القوانيف والتشريعات الخاصة بحماية حقوؽ المستيمؾ فى مجاؿ تصنيع  يوضح4-3-39-4 .87
 المالبس

 يعدد االتفاقيات الدولية فى مجاؿ المالبس والنسيج  5--4-3-39 .88

 
 
 الذىنية :ميارات ال - 2/2
 ان بنياية البرنامج يجب ان يكون الخريج قادرا عمي  

 ( نواتج الميارات الذىنية ILOSنواتج التعمـ المستيدفة )
 ;3 -:3وصفحة رقـ  8  -7المعايير القياسية لييئة ضماف جودة التعميـ واالعتماد صفحة  رقـ   و فى ضوء 

 
  دمج العمميات المتعمقة بالتفكير واالتصال بمحيط العمل والمجتمعي 2-2-1-1 .33

 والمجتمع العمميات المتعمقة بالقيادة بمحيط العمليدمج  2-1-2. 2 .34

 قيم العوامل التى تؤثر فى نمو الفرد ي 2-2-2-1 .35

 يقيم العوامل المتصمة بتمية الجوانب ذات الصمة بفيم الذات والشخصية 2-2-2-2 .36
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 يحمل عممية صناعة القرار.2-2-3-1 .37

 يخطط العالقات المتبادلة بين االفراد2-2-3-2 .38

 يطور عناصر التفكير النقدى 2-2-4-1 .39

 عناصر التفكير االبتكاري والعاطفىيطور  2-2-4-2 .41

 يخطط مشاريع البحوث 2-2-5 .41

 يخطط لبيئة تعميمية منتجة لتمية المعارف المرتبطة بمجال المالبس والنسيج 2-2-6 .42

الحمول المثمى لممشاكل المرتبطة بالمالبس والنسيج باستخدام التفكير التحميمي  يحمل2-2-7-1 .43
 المبنى عمى التطبيق واالقتصاد

الحمول المثمى لممشاكل المرتبطة بالمالبس والنسيج باستخدام التفكير التحميمي  يحمل 2-2-7-2 .44
 المبني عمى االخالق وادارة المخاطر

  يحمل اثر العموم والتكنولوجيا عمى انتاج االلياف والنسيج 2-2-8-1 .45

 يحمل اثر العموم والتكنولوجيا عمى تصميم المالبس والنسيج 2-2-8-2 .46

 يحمل العوامل الدولية المؤثرة عمى صناعة النسيج 2-2-9-1 .47

 يحمل العوامل الدولية المؤثرة عمى صناعة المالبس  2-2-9-2 .48

 يقيم منتجات النسيج ومدى مالءمتيا لالستخدامات المتنوعة لممالبس 2-2-11 .49

 االفكار واالساليب المتوافقة لحمول التصميم فى مجال المالبسينظم  2-2-11-1 .51
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 االفكار واالساليب المتوافقة لحمول التصميم فى مجال النسيجينظم  2-2-11-2 .51

 يتنبا باالتجاىات المستقبمية فى الموضة 2-2-12-1 .52

 يتنبا باالتجاىات المستقبمية فى اسواق المالبس 2-2-12-2 .53

 التكمفة الجودة يحمل اساليب االنتاج المناسبة لممنتجات الممبسية 2-2-13-1 .54

 يحمل اساليب االنتاج المناسبة لممعدات 2-2-13-2 .55

يحمل العوامل المؤثرة عمى ادارة الموارد البشرية المرتبطة باىداف العمل والتطوير  2-2-14-1 .56
 المينى فى مجال المالبس

يحمل العوامل المؤثرة عمى خطط االنتاج والجدولة والمخزون السمعي المرتبطة باىداف  2-2-14-2 .57
 العمل والتطوير الميني 

 عوامل السوق والمستيمك المؤثرة عمى تسويق المالبس وقرارات الشراء يصنف 2-2-15-1 .58

 عوامل السوق والمستيمك المؤثرة عمى تسويق النسيج وقرارات الشراء يصنف 2-2-15-2 .59

 يحمل العوامل التى تسيم فى تحقيق بيئة  عمل امنة فى مجال المالبس 2-2-16-1 .61

 يحمل العوامل التى تسيم فى تحقيق بيئة  عمل امنة  فى مجال النسيج 2-2-16-2 .61

 يقترح طرق متنوعة تسيم في تحقيق بيئة عمل أمنو . -2-2-16-3 . .62
 مكان العمل والشروط الواجب توافرىا فيو .  يحمل -2-2-16-4 .63

 
 عممية:ال مينية والميارات ال - 4/5
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 بنياية البرنامج يجب اف يكوف الخريج قادرا عمى اف

 ( نواتج الميارات العمميةILOSنواتج التعمـ المستيدفة )
 :3- 39 -7-6المعايير القياسية لييئة ضماف جودة التعميـ واالعتماد صفحات رقـ  فى ضوء 
 

 المواطنة السميمة  يمارس 4-5-3-3 .55

 موارده الخاصة المتاحةرة يستخدـ  اسس ا دا 4-5-3-4 .56

 يتحمؿ المسئولية فى العمؿ وتجاه االفراد 4-5-3-5 .57

المالبس والنسيج فى  تصميـ وتطوير وتحميؿ يطبؽ المبادىء العممية لمجاؿ 3- 4-5-4 .58
 العناصر

يطبؽ المباديء العممية لمجاؿ المالبس والنسيج فى تصميـ وتطوير  وتحميؿ النظـ  4-5-4-4 .59
 والعمميات

 يطبؽ الخبرات والمعارؼ فى مجاؿ المالبس والنسيج 4-5-5-3 .:5

 يطبؽ الميارات االساسية فى مجاؿ المالبس والنسيج 4-5-5-4 .;5

 ينفذ مشاريع البحوث باالسموب العممى السميـ 4-5-6-3 .62

 ـز لتحقيؽ  اىداؼ مشاريع البحوثالمنيج الال  ينفذ 4-5-6-4 .63

 العوامؿ التى تسيـ فى خمؽ بيئة عمؿ امنة فى مجاؿ العمؿيضبط   -4-5-7 .64
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 يطبؽ المعارؼ االالزمة  المف وسالمة البيئة 4-5-8-3 .65

 والممارسات الالزمة المف وسالمة البيئةيطبؽ الميارات  4-5-8-4 .66

 اعداد دراسات الجدوى لمشروعات المالبس والنسيج الصغيرة  االنتاجيةيمارس  4-5-9 .67

 يطبؽ مبادىء االدارة السميمة الستخداـ الموارد المتاحة  فى ضوء احتياجات السوؽ 3-: -4-5 .68

 المتاحة  فى ضوء احتياجات السوؽيطبؽ اسس االدارة السميمة الستخداـ الموارد  4-:-4-5 .69

 يطبؽ عناصر التصميـ فى ابتكار منتجات ممبسية 3-;-4-5 .:6

 يطبؽ اسس التصميـ فى ابتكار منتجات ممبسية . 4-;-4-5 .;6

التقنيات الوصفية المرئية المتنوعة الحديثة لتحقيؽ تصميـ الموضة  يستخدـ  4-5-32-3 .72
 والنسيج

 لمرئية المتنوعة الحديثة لتحقيؽ تصميـ الموضة والنسيجيطبؽ التقنيات الوصفية ا 4-5-32-4 .73

 CADوتر فى المالبس والنسيج ييستخدـ بكفاءة التصميـ بمساعدة برامج الكومي  4-5-33-3 .74
 -CAM 

 يستخدـ اساليب التشكيؿ عمى المانيكاف النتاج المالبس 4-5-34-3 .75

 يستخدـ اساليب النموذج المسطح النتاج المالبس 4-5-34-4 .76

 مميات العامة المستخدمة فى تصنيع المالبسينفذالع 4-5-35-3 .77

 العمميات العامة المستخدمة فى تطوير النماذج ينفذ4-5-35-4 .78
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 يطبؽ التكنولوجيا وقياس العمؿ لزيادة االنتاج  4-5-36-3 .79

 يطبؽ التكنولوجيا وقياس العمؿ لخفض التكاليؼ 4-5-36-4 .:7

 العمؿ الختصار زمف التسميـ لممالبسيطبؽ التكنولوجيا وقياس  4-5-36-5 .;7

 يتقف اختيار المكمالت المالئمة لممالبس لتحقيؽ االناقة  4-5-37 .82

يتقف توظيؼ المفاىيـ الرياضية والبيانات المالية ذات الصمة بالتخطيط والمراقبة 4-5-38 .83
 والتوزيع فى مجاؿ المالبس

 يتقف استخداـ خبرات االتصاالت المينية لتنمية الكفاءات فى دراسة المالبس3-  4-5-93 .84

 يتقف استخداـ خبرات االتصاالت المينية لتنمية الكفاءات فى دراسة النسيج 4-5-39-4 .85

 
 
 
 : و القابمة لمنقلعامة الميارات ال -. 2/4
 

 بنياية البرنامج  يكون الخريج قادرا عمى ان
 ( نواتج الميارات العامة واالنتقاليةILOSالمستيدفة )نواتج التعمـ 

  ;3- 8مشتقة مف المعايير القياسية لييئة ضماف جودة التعميـ واالعتماد صفحات 
 العامميف تحفيز وقيادةيساىـ فى   4-6-3
 تكنولوجيا المعمومات بشكؿ جيد يشارؾ فى استخداـ 6-4-.4
 بشكؿ جيد المغة العربيةيساىـ فى اتقاف   4-6-5-3
 احدى المغات االجنبية بشكؿ جيد فى مجاؿ المالبس والنسيج يساىـ فى اتقاف 4-6-5-4
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 يساىـ فى حؿ المشكالت الفنية لصناعة المالبس  4-6-6
 يتابع التطور العممي فى مجاؿ المالبس والنسيج 4-6-7-3
 يتابع التطور التكنولوجى فى مجاؿ المالبس والنسيج 4-6-7-4
 يشارؾ فى رفع الوعى الممبسى لالسرة  8-3—4-6
 يشارؾ فى رفع الوعى الممبسى لممجتمع 4-6-8-4

 
 المعايير االكاديمية القياسية لبرنامج المالبس والنسيج 

 
 مواصفات خريج برنامج المالبس والنسيج  .3 
 

 يكون خريج برنامج المالبس والنسيج قادرا عمي :  باإلضافة إلى المواصفات العامة لخريج االقتصاد المنزلى
 

 .إدارة الموارد المتاحة لتمبية احتياجات األفراد واألسر1.1 12
اســتخدام التفكيــر العممــي المتطــور لمواجيــة مشــكالت التخصــص المرتبطــة بــالفرد واألسرة والمجتمع عمى  -2.1 13

 .المستوى المحمى واإلقميمي
 خدمات لممجتمع والمستيمكين في مجاالت االقتصاد المنزليتقديم  -3.1 14
 االتصال الفعال مع اآلخرين -4.1 15
 . استخدام األدوات والخامات وفقا لمتكنولوجيا الحديثة في مجال التخصص -5.1 16
 . القيادة والعمل في فريق -6.1 17
 .تنمية مياراتو و تبنى اسموب لمتعمم وتنمية القدرات ذاتيا مدى الحياة -7.1 18
 .تفيم المسؤوليات المينية واألخالقية واالعتبارات الثقافية والمجتمعية -8.1 19

a. متابعة و تطبيق قواعد التجارة العالمية فى مجال المالبس والنسيج . 
تطوير منتجات المالبس والنسيج ألسواق خاصة مستيدفة لمقابمة توقعـات التكمفـة والجودة )الخامات , األداء  -2.1 21
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 )والجمال
 .تطبيق عمميات التصميم والتنفيذ  وانتاج المالبس والنسجيات لتمبية احتياجات المستيمكين -3.1 21
 ) إدارة العالقات مع المستفيدين في مجال صناعة المالبس والنسيج ) البائعين , المستيمكين , الموظفين -4.1 22

 
  المعايير األكاديمية لمبرنامج: -4
 

تـ تبني المعايير األكاديمية القياسية )قطاع كميات االقتصاد المنزلي ( التي أصدرتيا الييئة القومية لضماف جودة 
 وىى عمى النحو التالى  :( ;422التعميـ واالعتماد )يناير

 
 

NARS)المعايير األكاديمية المرجعية  )المعرفة والفيـ 
 . حقوق ومسئوليات األخرين والسموكيات التى تساىم في دعم العالقات اإليجابية بين األفراد 1
 .  المصطمحات العممية والتكنولوجية المرتبطة بالتخصص واساسيات تطبيق الحاسوب 2
 . تفيم المسئوليات المينية واألخالقية واإلعتبارات الثقافية والمجتمعية .3
 . األساليب والطرق المالئمة لتعمم مجاالت اإلقتصاد المنزلى وفقا إلحتياجات المتعممين 4
 . أنظمة الجودة وقواعد ممارسة المينة ومتطمبات السالمة والقضايا البيئية 5
دارة الموارد المتاحة لتمبية احتياجات األفراد واألسرة والمجتمع 6  .اسس اتخاذ القرار السميم وا 
 تقديم الخدمات واإللمام بحقوق المستيمك  . اسس7
 . التواصل الفعال .8
 تصنيف خصائص األلياف , الخيوط والمنسوجات  .9

 . عوامل مالءمة النسيج لالستخدامات والتطبيقات الخاصة بمجاالت اإلنتاج المختمفة . 11
 صادية والعوامل البيئية .. عالقة المالبس والمكمالت بالمؤثرات التاريخية , الثقافية , اإلقت11
 . عناصر واسس التصميم المستخدمة في تصميم األزياء12
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 . استخدام التكنولجيا في تصميم وانتاج المالبس13
 . اسس اإلدارة وتقنيات انتاج المالبس في المصانع14
 . تأثير اإلنتاج وانظمة مراقبة الجودة في المالبس عمى تكمفة المنتج وجودتو15
 لتقنية إلنتاج المالبس لالفراد ذوى اإلحتياجات الخاصةاألساليب ا. 16
 . القوانين والتشريعات الخاصة بحماية حقوق المنتج والمستيمك في مجال تصنيع المالبس والنسيج17

 
NARS)المعايير األكاديمية المرجعية )الميارات الذىنية 

 والقيادة بمحيط العمل والمجتمع. يدمج العمميات المتعمقة بالتفكير واالتصال 1
 . يقيم العوامل التى تؤثر في نمو الفرد وتنمية الجوانب ذات الصمة بفيم الذات والشخصية 2
 صنع القرار واالتصال والعالقات المتبادلة بين االفراد يصنف اسس . 3
 عناصر التفكير النقدى واالبتكارى والمنطقى .يطور .4
 . يخطط مشاريع البحوث5
 . يخطط لبيئة تعميمية لتنمية المعارف المرتبطة بمجال التخصص6
الحمــول المثمــى لممشــاكل المرتبطــة بمجــال التخصــص عمــي أســاس تفكيــر تحميمي يأخذ في االعتبار إمكانية  يختار.7

دارة المخاطر  التطبيق, واالقتصاد واألخالق وا 
 عمى انتاج األلياف , النسيج وتصميم المالبس والنسيج. يحمل اثر العموم والتكنولوجيا 8
 . يحمل العوامل الدولية المؤثرة عمى صناعة النسيج والمالبس .9

 . يقيم منتجات النسيج ومدى مالءمتيا لالستخدامات المتنوعة لممالبس11
 األفكار واألساليب المتوافقة لحمول التصميم في مجال المالبس والنسيج .  يترجم. 11
 . يتنبأ باالتجاىات المستقبمية في الموضة واسواق المالبس .12
 . يحمل اساليب االنتاج المناسبة لممنتجات الممبسية , الجودة , التكمفة والمعدات .13
البشرية ,خطط االنتاج . الجدولة والمخزون السمعى  المرتبطة باىداف . يحدد العوامل المؤثرة عمى ادارة الموارد 14

 العمل والتطوير الميني في مجال التخصص
 . يقدر عوامل السوق والمستيمك المؤثرة عمى تسويق المالبس والنسيج وقرارات الشراء .15
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 . يحمل العوامل التى تسيم في تحقيق بيئة آمنة في مجال المالبس والنسيج .16
 

NARS)المعايير األكاديمية المرجعية )الميارات المينية و العممية 
 .يمارس المواطنة السميمة ويدير موارده الخاصة المتاحة ويتحمل المسئولية في العمل وتجاه األفراد 1
 . يطبق المبادئ العممية المناسبة لمجال التخصص في تصميم وتطوير وتحميل العناصر والنظم والعمميات 2
 . يطبق الخبرات والمعارف والميارات األساسية في مجال التخصص .3
 . ينفذ مشاريع البحوث باألسموب العممى السميم ويقترح المنيج الالزم لتحقيق اليدف .4
 . يحقق العوامل التى تستيدف خمق بيئة عمل آمنة في مجال العمل 5
 وسالمة البيئة . . يطبق المعارف والميارات والممارسات الالزمة ألمن6
 اعداد دراسات الجدوى لممشروعات االنتاجية الصغيرة مارس. ي7
 . يطبق مبادئ واسس اإلدارة السميمة الستخدام الموارد المتاحة في ضوء احتياجات السوق .8
 . يطبق عناصر واسس التصميم في ابتكار منتجات ممبسية .9

 المتنوعة الحديثة لتحقيق وتصميم الموضة والنسيج .. يجرب ويطبق التقنيات الوصفية المرئية  11
 ( في المالبسCAD,CAM. يستخدم بكفاءة التصميم والتصنيع بمساعدة برامج الكمبيوتر )11
 . يستخدم اساليب التشكيل عمى المانيكان والنموذج المسطح إلنتاج المالبس12
 وتطوير النماذج .. يخطط لمعمميات العامة المستخدمة في تصنيع المالبس 13
 . يطبق التكنولوجيا وقياس العمل لزيادة االنتاج , خفض التكاليف واختصار زمن التسميم لممالبس14
 . اختيار المكمالت المالئمة لممالبس لتحقيق األناقة .15
 مجال المالبس. يوظف المفــاىيم الرياضية والبيانات المــالية ذات الصمة بالتخطيط, المراقبة والتوزيع في 16
 . يستخدم خبرات االتصاالت المينية لتنمية الكفاءات في دراسة المالبس والنسيج17

 
NARS)المعايير األكاديمية المرجعية )الميارات العامة و القابمة لمنقؿ 

 . قيادة وتحفيز العاممين .1
 . استخدام تكنولوجيا المعمومات بشكل جيد2
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 واحدى المغات األجنبية بشكل جيد في مجاالت التخصص .. استخدام المغة العربية 3
 . يساىم في حل المشكالت الفنية لصناعة المالبس .4
 . يتابع التطور العممى والتكنولوجى في مجال المالبس والنسيج ,5
 . يشارك في رفع الوعى الممبسى لألسرة والمجتمع .6

 
 العالمات المرجعية -6

 
المعايير القياسية لبرنامج المالبس والنسيج  مع متطمبات المعايير القياسية لكميات االقتصاد المنزلى , تتطابق  4/1      

 الييئة القومية لضمان جودة التعميم و االعتماد
يتضمن برنامج المالبس والنسيج حل المتطمبات و المشكالت المتعمقة بمجال   المالبس والنسيج باالمكانيات   4/2

 الكميةالمتوفرة ب

      
 ىيكؿ ومكونات البرنامج: -7

   
 فصؿ دراسي / العاـ (. 4) أربعة سنوات دراسيةمدة البرنامج:   - أ

ىيكؿ البرنامج:  - ب
........................................ 

 
 اجمالى عدد الساعات 

 
 

 النسبة المئوية                                              عدد الساعات :العمـو األساسية : 
 

32 
15.8% 

عملى 130-نظري 113  

وحدة 179  
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 النسبة المئوية               عدد الساعات :                                  العمـو األنسنية :

 
 

 النسبة المئوية         عدد الساعات:                        عمـو تخصصية :              
 
 

 النسبة المئوية         عدد الساعات:                           تدريب ميدانى :             
 
 

 النسبة المئوية                                     عدد الساعات :      مشروع  :             
 
 

 النسبة المئوية        عدد الساعات  :                         تكنولوجيا المعمومات :            
 
 

 النسبة المئوية                              عدد الساعات :مواد تخصصية  تميزية : 
 
 
 التدريب الميدانى* :  

والفرقة مادة التدريب الصيفي لمفرقة الثانية فى بالتدريب الميداني  المالبس والنسيجيقوم الطالب بقسم  *
الثالثة فى داخل مصانع المالبس الجاىزة بكافة مستوياتيا  وذلك لتطبيق النواحى المعرفية والعممية التى 
واقع تمت دراستيا من خالل الواقع العممى  لمصناعة مرورا بكافة القسام الموجودة بالمصانع لمتعرف عمى ال
العممي لصناعة المالبس الجاىزة منذ بداية استالم اوامر التشغيل والموافقة عمى العمل مرورا بعمميات 

21 10.39% 

93 
46% 

21 9% 

8 4% 

11 

16 

5.5% 

7.9% 
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التخطيط والباترون واوامر القص والتشغيل ى داخل خطوط االنتاج ومتابعة خط سير العمل حتى التجييز 
لمنتج او معرة اسباب رضة او قبولو والتعبئة والتغميف وعمميات الحص والجودة والمتابعة النيائية لشحن ا

لمعمؿ ففى داخؿ  وييدف ىذا التدريب الى احداث المزج بين النواحى العممية والناحية النظرية لتاىيل الخريج
مصانع المالبس الجاىزة ويستمر ىذا التدريب لمدة ثالثة اسابيع فى  الفرقة الثانية عند نياية العاـ 

 خرى عند نياية العاـ الدراسى لمففرقة الثالثة . الدراسى  وكذلؾ ثالثة اسابيع ا
 مستويات البرنامج )فى نظاـ الساعات المعتمدة(:    ال ينطبؽ    -ج    
   
 مقررات البرنامج: -د

 الفرقة الدراسية األولي

الرقـ 
 عنواف المقرر الكودي

عدد 
الوحدا

 ت

عدد الساعات 
الفصؿ  الفرقة في األسبوع

 الدراسي
 عممي نظري

F111  المدخؿ في عمـو االقتصاد
 المنزلي

 األوؿ ياألول - 6 6

F112 األوؿ األولي 4 4 5 الكيمياء الطبيعية 
F113 األوؿ األولي - 5 5 اقتصاد 
F114 األوؿ األولي 6 5 7 عمـ االحياء الفسيولوجي 
F115 األوؿ األولي 4 4 5 الرياضة واالحصاء 
F116 األوؿ األولي - 4 4 مبادئ عمـ النفس 
F117 األوؿ األولي 4 3 4 ) مادة مستمرة (لغة انجميزية 
F118  األوؿ األولي - 3 3 مدخؿ لمجودة 
F119  عمـ األحياء العاـ )تأىيمي

شعبة رياضة (ال تضاؼ 
 األوؿ األولي - 4 4
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 لممجموع
F121 الثاني األولي 6 4 6 الكيمياء العضوية العامة 
F122 الثاني األولي - 4 4 اجتماع 
F123 الثاني األولي 6 4 6 الفف والتصميـ 
F124 الثاني األولي 4 4 5 صحة عامة وتمريض 
F125 الثاني األولي - 4 4 لغة عربية 
F126 الثاني األولي - 4 4 مبادئ تربية 
F117  الثاني األولي 4 3 4 لغة إنجميزية 
F127 ) حقوؽ إنساف )متطمب جامعة 

 لممجموع ()ال تضاؼ 
 الثاني األولي - 3 3

   44 56 67 المجموع 
 
 لفرقة الدراسية الثانيةا

الرقـ 
 الكودي

عدد  عنواف المقرر
 الوحدات

عدد الساعات 
 في األسبوع

الفرقة/المستو 
 ي

الفصؿ 
 الدراسي

 عممي نظري
C211 األوؿ الثانية 4 4 5 ماكينات 
C212  األوؿ الثانية 4 3 4 تشريح 
C213  األوؿ الثانية 6 4 6 عمـ النسيج 
C214  األوؿ الثانية 6 4 6 الصباغة 
C215  األوؿ الثانية 4 4 5 فنوف قديمة 
C216  األوؿ الثانية 4 4 5 محاسبة 
C217  األوؿ الثانية 4 3 4 لغة اجنبية تخصص 
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C221  الثاني الثانية - 6 6 تاريخ النسيج 
C222  الثاني الثانية - 5 5 تاريخ األزياء 
C223  الثاني الثانية 6 3 5 تكنولوجيا المالبس 
C224  الثاني الثانية - 4 4 التذوؽ الممبسى 
C225  تصميـ وتنفيذ

 ماذج الن
 الثاني الثانية 6 4 6

C226  احصاء وبرمجة
 خطية 

 الثاني الثانية 4 4 5

C227  الثاني الثانية 4 3 4 لغة انجميزية 
C228 الثاني الثانية - - - تدريب صيفي 

   52 49 65 المجموع 
 

 الفرقة الدراسية الثالثة

الرقـ 
عدد  عنواف المقرر الكودي

 الوحدات

عدد الساعات 
 في األسبوع

الفصؿ  الفرقة
 الدراسي

عمم نظري
 ي

C311  ) األوؿ الثالثة 4 4 5 تصميـ ازياء ) أ 
C312  األوؿ الثالثة 4 4 5 تكنولوجيا الغزؿ والنسيج 
C313  األوؿ الثالثة 8 4 7 دراسات متقدمة فى النماذج 
C314 األوؿ الثالثة 4 4 5 االت تصنيع المالبس 
C315  ) األوؿ الثالثة 8 4 7 اختيار وتنفيذ المالبس ) أ 
C316  األوؿ الثالثة 4 3 4 لغة اجنبية تخصص 
C317  األوؿ الثالثة 4 3 4 كمبيوتر 
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C321  ) األوؿ الثالثة 4 4 5 تصميـ ازياء ) ب 
C322  الثاني الثالثة 6 4 6 تصميـ منسوجات 
C323  الثاني الثالثة 4 4 5 اختبار وفحص النسيج 

C324 
اقتصاديات ومقومات صناعتى 

 الثاني الثالثة - 4 4 المالبس والنسيج 

C325  ) الثاني الثالثة 8 4 7 اختيار وتنفيذ المالبس ) ب 
C326  الثاني الثالثة 4 4 5 فف حديث 
C327  الثاني الثالثة 4 3 4 لغة انجميزية 
C328  الثاني الثالثة - - - تدريب صيفي 

   62 47 67 المجموع 
 
 

 الفرقة الدراسية الرابعة

الرقـ 
عدد  عنواف المقرر الكودي

 الوحدات

عدد الساعات 
الفصؿ  الفرقة في األسبوع

 الدراسي
 عممي نظري

C411 األوؿ الرابعة 4 4 5 النسجة اختبارات الجودة وا 
C412  األوؿ الرابعة - 5 5 تربية ممبسية 

C413 
تصميـ وتنفيذ مالبس متقدـ ) 

 األوؿ الرابعة 8 4 7 معاطؼ ( 

C414  تصميـ األزياء والتطبيقات
 األوؿ الرابعة 6 3 5 التشكيمية ) أ ( 

C415  األوؿ الرابعة - 5 5 عمـ نفس مينى 
C416  ) األوؿ الرابعة 6 4 6 مشروع بحثي ) مادة مستمرة 



 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

                                  ا

 

 وحدة ضمان الجودة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Page | 

39 

C417  األوؿ الرابعة 4 3 4 كمبيوتر 
C421  الثاني الرابعة 6 - 4 اشغاؿ فنية 
C422  الثاني الرابعة 4 4 5 العناية بالمالبس 

C423  تصميـ ازياء والتطبيقات التشكيمية
 الثاني الرابعة 6 3 5 ) ب ( 

C424  الثاني الرابعة - 5 5 تسويؽ المالبس 
C425  الثاني الرابعة 4 4 5 تصميـ وتنفيذ خامات البيئة 
C426  الثاني الرابعة 4 4 5 التريكو 
C416  الثاني الرابعة 6 4 6 مشروع بحثي 
C427  الثاني الرابعة 4 3 4 كمبيوتر 

 
 
 :والنسيج(الدراسية )قسـ المالبس محتويات المقررات  -7

 -المواد التخصصية:
 الفرقة الثانية

C211 ماكينات 
بعد دراسة ىذا المقرر يستطيع الطالب أف يتعرؼ عمى األسس التكنولوجية 

واألساسيات والنظريات العممية المستخدمة في مجاؿ الماكينات والقدرة عمى التعامؿ 
 معيا ومع العناصر المساعدة ليا

C212  تشريح 

  المعارؼ والمفاىيـ األساسية الخاصة بجميع أجزاء جسـ األنساف إكساب الطالب
 تشريحا.

  إكساب الطالب والمعارؼ المتعمقة بعمـ التشريح البشري مف عظاـ وعضالت
 ودىوف وغيرىا.

 .إكساب الطالب الميارات الخاصة برسـ العظاـ واألعضاء الداخمية بجسـ األنساف 
 ( بالطرؽ واألوضاع المختمفة.إكساب الطالب ميارة رسـ الجسـ البشري )المانيكاف 
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  إكساب الطالب بعض ميارات الرسـ مف رسـ تخطيط وٕاضافة الظؿ والنور وغيرىا
 مف أساليب المعالجة المونية المختمفة.

C213  عمـ النسيج 

  اكتساب ميارات في تحديد الخواص المميزة لاللياؼ النسجية بمختمؼ انواعيا
 الطبيعية والصناعية والمخموطة 

  اكتساب ميارات في تقنية تنفيذ انواع مختمفة مف االقمشة  مختمفة التراكيب
 ومختمفة الخامات  مختمفة االساليب التطبيقية 

 الى خيوط واقمشة خاـ ومجيزة  اكتساب ميارات في تتبع خطوات تحويؿ  الشعيرات 
   أساليب العناية باالقمشة 

C214  الصباغة 

 تنمية وعى الطالب بأىمية التعرؼ عمى مفيـو الصباغة و مراحميا 
 .التعرؼ عمي النظريات التي تفسر العالقو بيف الخامو و الصبغو 
 .التعرؼ عمي األصباغ التركيبيو 
  الطبيعيو و الصناعيو و المخموطو(التعرؼ عمى طرؽ صباغة األلياؼ المختمفو ( 
  بعد انتياء مف دراسة المقرر تتكوف لدي الطالب المعارؼ العمميو الخاصة بانواع

 الصبغات وخواصيا وعالقتيا بخامات النسيج.
  مساعدة الطالب عمى تحصيؿ قسط وافر مف المعمومات واالتجاىات التى تمكنو مف

 يةاالستفادة بيا وتوظيفيا فى حياتو العمم

C215  فنوف قديمة 

 . تزويد الطمبة والطالبات بمعمومات ثقافية عف فنوف الحضارات المختمفة .3
تنمية الوعي بأىمية التراث الفني باعتباره قيمة يجب الوعي بيا والمحافظة  .4

 . عمييا
البحث في التراث الفني الحضاري عف مخرجات إبداعية تفيد الطمبة والطالبات  .5

 . تخصصيـ في االقتصاد المنزلي والتربية في تطوير وتحديث مجاؿ
غرس قيـ االنتماء الوطني مف خالؿ االعتزاز بما قدمو المبدعوف مف الفنانيف  .6

 عبر التراث الحضاري في مجاالت الفنوف التشكيمية المختمفة
C216  ييدؼ ىذا المقرر اف يكوف الطالب عمى دراية بطرؽ المحاسبة اليومية وتسجيؿ   محاسبة
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ات فى داخؿ األعماؿ التجارية مما يتيح لو عمؿ ميزانية لممنشأة يحدد منيا البيان
 الربح والخسارة.

C217  لغة اجنبية
 تخصص 

أف يكوف لدى الخريج القدرة عمى التعرؼ عمى مصطمحات النسيج اليامة وكذلؾ 
التعرؼ عمى خصائص األقمشة فى اى ورقة توصيؼ تصؿ إليو فى مصانع النسيج 

 أو المالبس

C221  تاريخ النسيج 
تمكيف الطالب مف فيـ بعض المبادئ التاريخية المتعمقة بتطور الفنوف والمنسوجات  

 العادية والسجاد  عبر العصور في مصر   
 اكتساب  مقومات  الطابع القومي لفنوف الحضارات المختمفة  في مصر

C222  تاريخ األزياء 
نية ألزياء الشعوب عبر العصور لالستفادة أف يمـ الطالب ويدرؾ السمات الفنية والتق

منيا في االقتباسات بأنواعيا المختمفة في تصميـ األزياء وفقا التجاىات الموضة 
 الحديثة

C223  تكنولوجيا
 المالبس 

  رفع كفاءة األداء وتحسيف مستوى الخريج مف حيث القدرة التعامؿ  مع التقنيات
 الجاىزة.الحديثة فى مجاؿ  صناعة المالبس 

  التعرؼ عمي الماكينات واالت التكنولوجية المتخصصة والتي تعمؿ في مجاؿ
 صناعة المالبس الجاىزة.

 .االلماـ باالت القص والفرش وكيفية التعامؿ معيا مف منظور التكنولوجيا الحديثة 
  القدرة عمى تنفيذ بعض المالبس تبعا لألساليب المستخدمة فى مصانع المالبس

 تطورة.الجاىزة الم
  توظيؼ الماكينات المختمفة داخؿ خطوط اإلنتاج واإللماـ بكؿ ما ىو  جديد فى

 مجاؿ صناعة المالبس الجاىزة بما يتفؽ وسوؽ العمؿ.

C224  التذوؽ
 الممبسى 

 إعداد طالب يكوف لو القدرة عمى تذوؽ وحب الجماؿ. -3
 تنمية مدركات الطالب نحو الممبس. -4
 لمطالب. والممبسيتنمية الحس الفني والجمالي  -5

C225  تصميـ وتنفيذ  إكساب الطالب الميارات الفنية والمعرفية الخاصة بكيفية تصميـ وتنفيذ النماذج
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 الورقية المسطحة المستخدمة في انتاج المالبس. النماذج 
 .دراسة االسس الفنية لتدريج النماذج المختمفة 
 .دراسة بعض طرؽ انتاج المالبس المختمفة 

C226  احصاء
 وبرمجة خطية 

 معرفة الطالب بمقرر األحصاء والبرمجة الخطية والفائدة منة . -3
 إكساب الطالب معمومات كافية عف خدمة ىذا المقرر لممواد التخصصية.  -4

C227  لغة انجميزية 

تنمية الميارات المغوية لمطالب مف كتابة، وقراءة ،وتحدث واستماع  -3   
 باالنجميزية.

المقدرة عمى استيعاب موضوعات فى مجاؿ التخصص و تنمية قدرة الطالب  -4   
عمى قراءة كتب ومراجع متخصصة باالنجميزية مما يساعده مستقبميا فى النواحى 

 البحثية . 

استيعاب الطالب لقواعد المغة االنجميزية ،وتناوؿ بعض المقاالت العامة -5   
 ت التى تعينو عمى الفيـ و الدراسة والحوار . والمتخصصة بالدراسة وتقديـ المفردا

تنمية قدرة الطالب عمى الترجمة الصحيحة مف المغة االنجميزية إلى العربية  -6   
 والعكس ، وتحرى مقتضيات الشكؿ والمضموف ،وأسموب المؤلؼ . 

التعرؼ عمى الثقافات األخرى مف خالؿ دراسة العديد مف النصوص المتنوعة ، -7   
 والتمكف مف التحاور باالنجميزية وٕاحداث تبادؿ فكرى وثقافى. 

C228 تدريب صيفي 

  تدريب الطالب عمي التعامؿ مع بعض اقساـ مصانع المالبس الجاىزة ابتداء مف
 والتصميـ والعينة وقسـ الباتروف والقصاستالـ اوامر التشغيؿ وعمميات التخطيط 

 احتكاؾ الطالب بالعمؿ الميداني داخؿ مصانع المالبس الجاىزة 
 القدرة عمي التعامؿ مع اجواء العمؿ الحقيقية داخؿ المنشات الصناعية 
 تدريب الطالب عمي العمؿ بروح الفريؽ والعمؿ الجماعي 
 تطبيؽ النواحي المعرفية والعممية التي تـ دراستيا 
  تطبيؽ توجييات القائـ عمي التدريب مف داخؿ الكمية او مف داخؿ مصنع المالبس
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 الجاىزة
 

 الفرقة الثالثة

C311  تصميـ ازياء
 ) أ ( 

 ترسيخ المفاىيـ االساسية لفف وتصميـ االزياء عمميا وفنيا 
  مواجية اقتصاديات السوؽ عمى صعيد المصمـ والتصميـ 
  والتذوقي لجماليات االزياءيزيد مف الوعي المعرفي 
 تنمية قدرات الطالب الميارية في تصميـ وابتكار االزياء 
 تتبع الموضة وتحميميا محميا وعالميا وكيفية مواجيتيا 
 التعرؼ عمى اساليب العرض المختمفة 

C312 
تكنولوجيا 

الغزؿ 
 والنسيج 

 .معرفة انواع الخامات النسجية 
  تعريؼ عممية الغزؿ 
  تعريؼ نمر الخيوط والية انتاجيا 
 معرفة تقنيات انتاج الخيوط 
 .معرفة  مراحؿ لتحضير لمنسيج 
  معرفة  طرؽ النسج والياتيا 

C313 
دراسات 

متقدمة فى 
 النماذج 

 .إلماـ الطالب بالمواصفات القياسية لمجسـ المصري 
 التعرؼ عمى القياسات الجسمية 
  القياسات الجسمية.القدرة عمى فيـ العوامؿ المؤثرة عمى 
 .تدريب الطالب عمى أخذ القياسات الضابطة 
 .التعرؼ عمى أنواع النماذج وطرؽ إعدادىا 
  .استخداـ مدارس الباتروف المحمية واألجنبية 
 .إمكانية إعداد الباترونات المختمفة 
  .إمكانية إعداد نماذج األكماـ واألكواؿ 
 .القدرة عمى تنفيذ وتدريج النماذج 
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 حاسب اآللي في تدريج النماذج.استخداـ ال 

C314  االت تصنيع
 المالبس

  ييدؼ المقرر الحالي إلى تدريب الطالب عمى االت فحص و فرش وقص
 القماش 

  واسس تقسيـ ماكينات الحياكة  –معرفة التصنيؼ العممى لماكينات الحياكة 
  التعرؼ عمى  مسببات االعطاؿ وكيفية عالجيا 
   تصميـ خطوط االنتاج وترتيبيا 

C315  اختيار وتنفيذ
 المالبس ) أ ( 

 ييدؼ المقرر الي :
  رفع كفاءة أداء الطالب مف حيث القدرة عمى التعامؿ مع الطرؽ التكنولوجية

 الحديثة لعمؿ بعض الباترونات الحريمي باسموب التصنيع.
  نوع مف انواع القدرة عمى التعامؿ مع اى ورقة عمؿ تحمؿ فى طياتيا اى

 الموديالت وتوصيفيا وتنفيذىا بإستخداـ التقنيات المختمفة.
  القدرة عمي عمؿ لمتراجات المختمفة لمقطع الممبسية لموصوؿ الي اقؿ نسبة ىالؾ

 ممكف.
  مف التعامؿ مع الخامات المختمفة والموجودة بالسوؽ المحمي وكذلؾ تمكيف الطالب

 المستوردة.
  اخفاء بعض عيوب الجسـ وذلؾ عف طريؽ عمؿ تصميـ الماـ الطالب بكيفية

 النموذج المناسب لمجسـ.
 .تدريب الطالب عمي التعامؿ مع جميع انواع االقمشة سواء المنقوش منيا الوبري 
 .تدريب الطالب عمي العمؿ بروح الفريؽ 

C316  لغة اجنبية
 تخصص 

 بإنتياء المقرر يكوف الطالب قادرا عمى : 
  التعامؿ مع المصطمحات الخاصة بالمالبس فى الصناعة.معرفة كيفية 
 . السرعة فى األداء عند التعامؿ مع اوامر التشغيؿ 
  الحصوؿ عمى اعمى جودة لممنتج نتيجة الفيـ الجيد ألوامر التشغيؿ معرفة األكواد

 الخاصة بالعمالء المختمفيف 
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C317  وقوؼ الطالب عمى االمكانيات المتاحة فى الحاسب االلى وكيفية تشغيمة  -      كمبيوتر
 واإلستفادة منو.

C321  تصميـ ازياء
 ) ب ( 

 (CAD& CAMترسيخ المفاىيـ االساسية لتكنولوجيا تصميـ االزياء ) -3
التعرؼ عمى اىمية استخداـ االدوات والخامات وفقا لمتكنولوجيا الحديثة في  -4

 مجاؿ التصميـ
تنمية قدرات الطالب الميارية لتصميـ وابتكار االزياء عمى الحاسب متمشيا   -5

 مع التطور التكنولوجي في صناعة المالبس والمصنوعات الجمدية واالكسسوار.
اكساب الطالب ميارة ادارة العمؿ التصميمي كممفات الكترونية يساير نظـ  -6

والمنسوجات والصناعات االدارة االلكترونية بمصانع وشركات المالبس الجاىزة 
 الجمدية

 التعرؼ عمى اساليب العرض االلكترونية لتفعيؿ التواصؿ والتسويؽ -7

C322  تصميـ
 منسوجات 

 التعريؼ العاـ لمتصميـ وتصميـ المنسوجات 
 التعريؼ بكيفية احداث التصميمات النسجية وتصنيفاتيا 
  المختمفةتعريؼ امكانية احداث تصميمات نسجية مف الخامات النسجية 
  معرفة كيفية احداث التصميماتمف مراحؿ الغزؿ المختمفة 
 معرفة  امكانية احداث التصميمات مف المراحؿ التحضيرية لمنسيج 
 معرفة  طرؽ واساليب احداث التصميمات النسجية 

C323 
اختبار 
وفحص 
 النسيج 

 . معرفة انواع الخامات النسجية 
   تعريؼ كيفية اجراءاالختباراتالنسجية وانواعيا 
  تعريؼ انواع االختبارات لاللياؼ والخيوط 
  معرفة كيفية فحص وتحميؿ العينة 
  معرفة  كيفية وضع المواصفة التشغيمية لمراحؿ االنتاج المتتالية 
 معرفة  الحسابات اليامة لدى مراحؿ االنتاج وفقا لمطمبية المطموبة 
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اقتصاديات 
ومقومات 
صناعتى 
المالبس 
 والنسيج 

 بنياية دراسة المقرر يكوف الطالب قادرا عمى : 
   معرفة كيفية التعامؿ مع العناصر األساسية لصناعة المالبس والنسيج 
 .  السرعة فى األداء والقدرة عمى المنافسة العالمية 
  العمؿ  .الحصوؿ عمى اعمى جودة لممنتج نتيجة الفيـ الجيد لسوؽ 
   التعرؼ عمى اىمية بيئة العمؿ بالنسبة لمعامؿ 
  . معرفة  اىـ االتفاقيات الدولية  فى صناعة المالبس الجاىزة 
 

C325 
اختيار وتنفيذ 
المالبس ) ب 

 ) 

ييدؼ ىذا المقررٕالى ارفع كفاءة الطالب مف حيث القدرة عمى التعامؿ مع الطرؽ 
. المختمفة لعمؿ الباترونات والقدرة عمى التعامؿ مع اى قطعة ممبسيةرجالى 

C326  فف حديث 

  مدارس الفف الحديث المتعددة والتي مف شأنيا أف يمـ الطالب بمعمومات وافية عف
أف تكسبو بعد تذوقيا فنيًا والتمرس عمييا تطبيقًا ليكتسب سموؾ جمالي مما 
 يساىـ في تطور تخصصو كمصمـ لألزياء ومدرس مادة االقتصاد المنزلي .

  أف يطمع الطالب والطالبة عمي أحدث النظريات الجمالية المرتبطة بيذه المدارس
الحديثة مما يساىـ في إيجاد الصمة المستمرة بيف تخصصو الفني والتربوي الفنية 

 والجديد في عمـ الجماؿ والفف الحديث والتذوؽ .

C327  لغة انجميزية 

تنمية الميارات المغوية لمطالب مف كتابة، وقراءة ،وتحدث واستماع  -3   
 باالنجميزية.

المقدرة عمى استيعاب موضوعات فى مجاؿ التخصص و تنمية قدرة الطالب  -4   
عمى قراءة كتب ومراجع متخصصة باالنجميزية مما يساعده مستقبميا فى النواحى 

 البحثية . 

استيعاب الطالب لقواعد المغة االنجميزية ،وتناوؿ بعض المقاالت العامة -5   
 ت التى تعينو عمى الفيـ و الدراسة والحوار . والمتخصصة بالدراسة وتقديـ المفردا
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تنمية قدرة الطالب عمى الترجمة الصحيحة مف المغة االنجميزية إلى العربية  -6   
 والعكس ، وتحرى مقتضيات الشكؿ والمضموف ،وأسموب المؤلؼ . 

التعرؼ عمى الثقافات األخرى مف خالؿ دراسة العديد مف النصوص المتنوعة ، -7   
 ف مف التحاور باالنجميزية وٕاحداث تبادؿ فكرى وثقافى. والتمك

C328  تدريب صيفي 

 ييدؼ المقرر الي :
تدريب الطالب عمي التعامؿ مع بعض اقساـ مصانع المالبس الجاىزة ابتداء مف  .3

 االنتاج او التشغيؿ و الجودة والكي والتعبئة والتغميؼ والتخزيف ..
 مصانع المالبس الجاىزة احتكاؾ الطالب بالعمؿ الميداني داخؿ .4
 القدرة عمي التعامؿ مع اجواء العمؿ الحقيقية داخؿ المنشات الصناعية .5
 تدريب الطالب عمي العمؿ بروح الفريؽ والعمؿ الجماعي .6
 تطبيؽ النواحي المعرفية والعممية التي تـ دراستيا .7
تطبيؽ توجييات القائـ عمي التدريب مف داخؿ الكمية او مف داخؿ مصنع  .8

 س الجاىزةالمالب
 االلماـ الكامؿ بالييكؿ التنظيمي واالداري داخؿ مصانع المالبس الجاىزة .9

 الفرقة الرابعة

C411 
اختبارات 
الجودة 

 واالنسجة 

 بنياية المقرر الدراسى يكوف الطالب قادرا عمى : 
 تحديد العيوب وتصنيفيا وعمؿ تقارير لمفحص . .3
 مستويات الجودة المطموبة .القدرة عمى االتصاؿ الفعاؿ والوصوؿ الى  .4

C412  تربية ممبسية 

إعداد طالب يكوف لو القدرة عمى أف يعي ويفكر ويختار ويتذوؽ ويقتصد  -3
 ويعتني بالممبس المناسب.

اعداد طالب لديو قدر مف المعرفة يستطيع مف خالليا أف يختار ممبسو  -4
 بالصورة المناسب المعبرة عنو وعف مجتمعو.

 القدرة عمى تغيير األنماط الممبسية لممجتمع.اعداد طالب يكوف لو  -5
C413  تصميـ وتنفيذ  تنمية وعى الطالب بأىمية التعرؼ عمى استخداـ المبادئ االساسيو الختيار
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مالبس متقدـ 
 ) معاطؼ ( 

الموديؿ المناسب لمجسـ وكذلؾ طريقو الحصوؿ عمي القياسات الالزمو لرسـ 
 نموذج الجاكيت.

  عمي بناء نموذج سميـ لكؿ مف الجاكيت الحريمي والجاكيت يمتمؾ الطالب القدره
 الرجالي .

  تنميو وعي الطالب بانتقاء االقمشو المناسبو التي تتناسب والجسـ والبيئو
 والموديؿ 

 تنميو وعي الطالب بانتقاء خامات الحشو التي تتناسب وسمؾ القماش 
 قماش المستخدـ في تنميو وعي الطالب بانتقاء اقمشو البطانو التي تتناسب وال

 تنفيذ والموديؿ.
  تنميو وعي الطالب باساليب تنفيذ وتشطيب الجاكيت بطريقو سميمو وبجوده عاليو

. 
  يمتمؾ خريج قسـ المالبس والنسيج العديد مف الميارات والتقنيات المتصمة بمادة

معاطؼ ، والمساىمو في االستشارات الفنيو  –تصميـ وتنفيذ مالبس متقدمو 
 المتخصصو في ىذا المجاؿلممصانع 

C414 

تصميـ 
األزياء 

والتطبيقات 
التشكيمية ) أ 

 ) 

يستطيع الطالب االقتباس مف مصادر التصميـ المختمفة مع إكسابو ميارة تصميـ 
 وتشكيؿ التقنيات المختمفة عمى المانيكاف

C415  عمـ نفس
 مينى 

  النفس الميني تزويد الطمبة والطالبات بمعمومات سيكولوجية عف ماىية عمـ
 . وعالقتو بمجاؿ المالبس والنسيج

  التعرؼ عمى المصطمحات السيكولوجية المرتبطة ببيئة العمؿ فى مجاؿ المالبس
 . والنسيج

  تزويد الطمبة والطالبات بمعمومات وافره عف المشكالت المتعمقة ببيئة العمؿ فى
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  مجاؿ المالبس والنسيج والطرؽ السيكولوجية لحميا

C416 
ع بحثي مشرو 

) مادة 
 مستمرة ( 

 ييدؼ المقرر الي :
 التخطيط لعمؿ مشروع ممبسي متكامؿ االركاف 
 .رفع كفاءة االداء لمطالب وتحسيف مستواةداخؿ المصنع 
 .القدرة عمى التعامؿ مع مصانع المالبس الجاىزة 
 .عمؿ مشروع لبعض القطع الممبسيةباسموبصناعى 
  عمييا فى السوؽ المحمى والعالمى.استخداـ االساليب التصنيعية المتعارؼ 
  تمكيف الطالب مف حؿ المشكالت العممية المتواجدة في مصانع المالبس الجاىزة

 بجميع أقساميا .
 .االحتكاؾ المباشرة بسوؽ العمؿ 
 .الماـ الطالب ورفع كفائتو في حساب التكمفة الفعمية لممنتج 
 .تدريب الطالب عمي العمؿ بروح الفريؽ 

C417  وقوؼ الطالب عمى االمكانيات المتاحة فى الحاسب االلى وكيفية تشغيمة  -      كمبيوتر
 واإلستفادة منو.

C421  اشغاؿ فنية 

 اكتساب الطمبة والطالبات معمومات ثقافية وفنية عف المشغوالت الفنية واليدوية . 
 تنمية الميارة اليدوية لمطمبة والطالبات نحو التشكيؿ الفني المجسـ لممشغوالت 

اليدوية والفنية بما ينعكس عمي تطوير مجاؿ تخصصيـ في الموضة واألزياء 
 . وطرؽ تدريس

 العمؿ عمي تعديؿ سموؾ الطمبة والطالبات نحو احتراـ العمؿ اليدوي وتقديره. 

C422  العناية
 بالمالبس 

 التعرؼ عمى طبيعة الخامات الطبيعية والصناعية والمخمطة 
  التراكيب النسيجيةالقدرة عمى فيـ أساليب 
 .إلماـ الطالب بطريقة إجراء اختبارات الخواص الفيزيقية والميكانيكية 
 .استخداـ المثبتات المناسبة لمصبغات 
 .رفع كفاءة األداء لمطالب عند استخداـ أساليب التنظيؼ الميكانيكي لممالبس 



 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

                                  ا

 

 وحدة ضمان الجودة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Page | 

50 

  .تدريب الطالب عمى أساليب العناية بالمالبس 
  والتغميؼ المتعارؼ عمييا محميا وعالميا.استخداـ أساليب التعبئة 

 

C423 

تصميـ ازياء 
والتطبيقات 
التشكيمية ) 

 ب ( 

يعد الطالب تصميمات مف مصادر التصميـ المختمفة مع إكسابو ميارة تصميـ اف 
 وتشكيؿ فستاف سوارية لممناسبات الخاصة كمشروع نيائي

C424  تسويؽ
 المالبس 

  ييدؼ المقرر الحالي إلى اكساب الطالب كيفية تحديد االىداؼ التسويقية 
 معرفة  دور التسويؽ في تنمية االقتصاد 
  التعرؼ عمى  مشاكؿ التسويؽ في الدوؿ النامية 
 دراسة المزيج التسويقى والعوامؿ التى تؤثر عمى المزيج التسويقى 

C425  تصميـ وتنفيذ
 خامات البيئة 

  معمومات فنية وثقافية عف خامات البيئة المتنوعةتزويد الطمبة . 
 تنمية القدرة الميارية لمطمبة والطالبات عمى التشكيؿ الجمالي لخامات البيئة . 
  توظيؼ خامات البيئة المختمفة فى تطوير وتحديث مجاؿ المالبس والنسيج بما

 . يرتقي بالجوانب الوظيفية والجمالية ليذا التخصص
  البيئي لدي الطمبة والطالبات وتحقيؽ االستفادة منيا فى عمؿ غرس االنتماء

 . تكوينات جمالية وفنية تساىـ فى تكويف الجانب التذوقي لدييـ

C426  التريكو 

 .تنمية وعي الطالب في التعرؼ عمى انواع ماكينات التريكو 
 .التعرؼ عمى لمخامات المختمفة 
 . التعرؼ عمى خواص لألقمشة 
  المشكالت والصعوبات التى تواجو مراحؿ االنتاج.التعرؼ عمى 

C416  مشروع بحثي 
 ييدؼ المقرر الي :

 التخطيط لعمؿ مشروع ممبسي متكامؿ االركاف 
 .رفع كفاءة االداء لمطالب وتحسيف مستواةداخؿ المصنع 
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 .القدرة عمى التعامؿ مع مصانع المالبس الجاىزة 
  الممبسيةباسموبصناعى.عمؿ مشروع لبعض القطع 
 .استخداـ االساليب التصنيعية المتعارؼ عمييا فى السوؽ المحمى والعالمى 
  تمكيف الطالب مف حؿ المشكالت العممية المتواجدة في مصانع المالبس الجاىزة

 بجميع أقساميا .
 .االحتكاؾ المباشرة بسوؽ العمؿ 
 ممنتج.الماـ الطالب ورفع كفائتو في حساب التكمفة الفعمية ل 

 تدريب الطالب عمي العمؿ بروح الفريؽ.

C427  كمبيوتر 

  وقوؼ الطالب عمى االمكانيات المتاحة فى الحاسب االلى وكيفية تشغيمة
 واإلستفادة منو.

  ، اكساب الطالب المفاىيـ االساسية لتكنولوجيا المعمومات ومكونات الحاسب اآللى
 واشير البرامج المستخدمة فى مجات التخصص .

                                                                
 ()طبقا لما ىو مذكور بالالئحة   
 )مف الالئحة( متطمبات االلتحاؽ بالبرنامج:  -8
 

  يشترط لقيد الطالب لمحصول عمي درجة البكالوريوس في االقتصاد المنزلي الحصول عمي الثانوية العامة شعبة العموم
 الرياضة لإللتحاق بالكمية .وشعبة 

  ويجوز قبول الطالب الحاصمين عمي الميسانس أو البكالوريوس أو ما يعادليا في كميات أو معاىد أخري أو أقسام أو
 شعب أخري في ذات الكمية وفقا لمشروط التي يحددىا مجمس الكمية في بداية العام الدراسي .

 القواعد المنظمة الستكماؿ البرنامج: -9
 الدراسة لمحصول عمي درجة البكالوريوس في االقتصاد المنزلي أربعة سنوات جامعية وتكون الدراسة عمي أساس  مدة

 نظام الفصمين الدراسيين وتنقسم إلي مرحمتين :
 المرحمة األولي : الفرقة األولي دراسة عامة . .1
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 ة المرحمة الثانية : وتشمل الفرق الثانية و الثالثة و الرابعة دراسة تخصصي .2
 ويجوز لمطالب أن يطالب التحويل من تخصص ألخر خالل أسبوعين من بدء الدراسة . -
تبين الجداول بالالئحة المقرارات الدراسية موزعة عمي سنين الدراسة وفصوليا الدراسية وعدد الساعات النظرية  -

حريري النيائي و التطبيقي والعممية و الوحدات المخصصة لكل مقرر دراسي وكذلك توزيع الدرجات لالمتحان الت
وأعمال السنة لكل مقرر دراسي ويقرر مجمس الكمية المحتوي العممي الذي يدرس في كل مقرر والذي يحدده 

 مجالس األقسام المختصة ويراعي تطوير ىذا المحتوي وفق ما تقتضي بو عممية تحسين االداء العممي لمطالب.
قسام المتخصصة نظام التدريب لطالب الفرق الثانية و الثالثة يحدد مجمس الكمية بناء عمي عرض مجالس اال -

ذلك تحت إشراف ىيئة التدريس وفي حدود االمكانيات المتاحة وال تبعا لماىو موضح بجداول خطة الدراسة وينفذ 
يمنح الطالب شيادة البكالوريوس اال بعد اجتياز فترة التدريب بنجاح ويساىم مشرف التدريب بالمؤسسة في 

%( من الدرجة 61درجة (,) 51%( من الدرجة الكمية لمتدريب )41شراف عمي التدريب ويكون لو الحق في )اال
( فقرة ب من 11لعضو ىيئة التدريس المشرف ومستوي درجات النجاح و التقدير في التدريب وفقا لممادة )

 الالئحة .
السنة( و التي تضمن امتحانات تحريرية %( من الدرجة الكمية لممقرر ألعمال الفصل )أعمال 21تخصص ) -

و بحوث و تطبيقات و التي يؤدييا الطالب حسب مقتضيات الدراسة ويعقد االمتحان التحريري النيائي لممقرر في 
نياية الفصل الدراسي الذي ينتيي تدريس المقرر فيو وكذلك في المقررات المتخمف فييا من األعوام السابقة وفقا 

%( 75يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفيا نسبة حضور ال تقل عن )لمجداول باالئحة و 
ولمجمس الكمية بناء عمي طمب مجالس األقسام المختصة أن يصدر قرارا بحرمان الطالب من التقدم لالمتحان في 

لمقررات اال اذا قدم المقررات التي لم يستوف فييا نسبة الحضور وفي ىذة الحالة يعتبر الطالب راسبا في ىذه ا
 عذر يقبمو مجمس الكمية فيعتبر غائبا بعذر.

يقوم طمبة الفرقة النيائية بإعداد مشروع البكالوريوس وتحدد مجالس األقسام المختمفة موصوعة وتخصص لو  -
كما  فترة إضافية ال يجاوز اربع أسابيع بعد االنتياء من االمتحان التحريري كما ىو موضح بجداول خطط الدراسة
تحدد مجالس األقسام المختصة خطة الرحالت العممية السنوية كما تتولي الكمية خالل مجالس االقسام تنظيم 

%( من أعمال 21رحمة عممية لجميع طالب الفرقة الثالثة وتتولي األقسام تقييم تقارير الطالب ويخصص ليا )
 . السنة لمادة التخصص التي يحددىا القسم ويعتمدىا مجمس الكمية
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ينقل الطالب من الفرقة المقيد بيا إلي الفرقة التالية إذا نجح في جميع المقررات أو كان راسبا فيما  ال يزيد عن  -
مقررين من فرقتو أو من فرقة أدني وفي ىذة الحالة األخيرة يؤدي الطالب اإلمتحان فيما رسب فيو مع طالب 

الحضور طالب التخمف كما يسمح لمطالب الراسب في الصف الدراسي الذي رسب في مقرراتو ويعفي من نسبة 
مقررات المغة االنجميزية و الحاسب األلي باالنتقال إلي الفرقة األعمي وذلك باالضافة إلي المقررين المشار الييما 

مبر رسبوا في شير سيبتسابقا أما طالب الفرقة النيائية الراسبيين فيما ال يزيد عن مقررين دراسيين فيمتحنون فيما 
واذا تكرر رسوبيم امتحنوا فيما رسبوا في شير سيبتمبر من  27/11/2111بتاريخ  1674طبقا لقرار وزاري رقم 

 العام الذي يميو وىكذا لحين النجاح في مواد التخمف .
يؤدي الطالب الباقون اإلعادة اإلمتحان في الفصل الدراسي األول و الثاني فيما رسبوا فيو من مواد فرقتيم  -
 إلضافة إلي مواد التخمف .با
إذا تضمن االمتحان في احد المقررات اختبار تحريريا و أخر شفويا أو عمميا فإن تقدير الطالب في ىذا المقرر  -

أعمال السنة . ويعتبر الطالب الغائب في االمتحان التحريري  –و التطبيقي  –تكون مجموع تقديرات التحريري 
 رجة االمتحان التطبيقي الخاصة بنياية العام وتحفظ لو درجة أعمال السنة .غائبا في المقرر وال ترصد لو د

تخصص لكل مادة درجات كمية توزع بين االمتحان التحريري و التطبيقات و اعمال السنة وذلك وفقا لمجداول -
 المرفقة بالالئحة وتتحدد مدة االمتحان التحريري النيائي لكافة المواد بساعتين لكل مادة 

 در نجاح الطالب في أي من المقررات أو في التقدير العام بأحد التقديرات يق -
 

 ( فأكثر من مجموع الدرجات.85من )  ممتاز% 
 ( من مجموع الدرجات.85%( إلي أقل من )75من ) جيد جدا% 
 ( من مجموع الدرجات.75%( إلي أقل من )65من )  جيد% 
  الدرجات.%( من مجموع 65%( إلي أقل من )51من )  مقبول 

 أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين األثين :
 ( من مجموع الدرجات.51%( إلي أقل من )31من ) ضعيف% 
 ( من مجموع الدرجات.31أقل من ) ضعيف جدا% 
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 طرؽ وقواعد تقييـ الممتحقيف بالبرنامج: -:
 

 ما تقيسو مف المخرجات التعميمية المستيدفة الطريقة
 لتقييـ المعارؼ و القدرات الذىنية التي إكتسبيا الطالب اإلختبارات النظرية -3
 التي إكتسبيا الطالب والعامة لتقييـ الميارات المينية اإلختبارات التطبيقية  -4
ألبحاث اعماؿ سنة اا -5

 العممية 
في لتقييـ المعارؼ و القدرات الذىنية ) مدي قدرة الطالب عمي إستخراج المعمومات 

 أحد مجاالت المقرر(
 التي إكتسابيا الطالب  والعامة لتقييـ المعارؼ و الميارات الذىنية و المينية تكميفات اعماؿ سنة  -6
اعماؿ سنة  -7

 المشروعات
 التى اكتسبيا الطالب والعامة و  لتقييـ نواتج التعمـ الميارية 

التدريب الميداني  -8
 )الزيارات الميدانية (

 التي إكتسبيا الطالب والعامة والميارات الذىنية لتقييـ المعارؼ و الميارات المينية 

 
 طرؽ تقويـ البرنامج: -;
 

 العينة   الوسيمة القائـ بالتقويـ
يتـ توزيع االستبيانات   استمارة استبياف  طالب  الفرقة النيائية -1

ورقيا والكترونيا عمى 
 جميع المستيدفيف

 استمارة استبياف  الخريجون -2
 استمارة استبياف  أصحاب األعمال -3
 نموذج تقييـ البرنامج  مقيم خارجى أو ممتحن خارجى -4
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 الذى اصدرتو الييئة 
 

 المسئوؿ عف البرنامج               
 التوقيع          

 ;423-4242التاريخ             رئيس القسـ ا رشدى عيد
 


