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 خبيعخ انًُىفُخ
اللزصبد انًُشنٍكهُخ ا  
انًالثض وانُظُحلظى   

 

 

Menoufia University 

Faculty :-   Home Economics 

Dept. clothing and textile 

 

 انًالثض وانُظُح : انمظى           االلزصبد انًُشنٍ : انكهُخ                   انًُىفُـــــــــخ -:اندبيعخ

 أطبطُخ يعهىيبد (أ)

  دثهىو ركُىنىخُب انًالثض )اَزبج ورصُُع يالثض(اسم البرنامج:  (1
 أحادي                  طبيعة البرنامج:   (2
 القسم المسئول عن البرنامج: المالبس والنسيج (3
 8/2119/تاريخ اعتماد توصيف البرنام          2119-8 تاريخ إقرار البرنامج: (4

 يزخصصخ يعهىيبد (ة) 

 انعبيخ نهجزَبيح:األهذاف  -1

2-  
انٍ رأهُم انذارص نُكىٌ  َهذف ثزَبيح دثهىو ركُىنىخُب انًالثض )اَزبج ورصُُع يالثض(

 -لبدرا عهٍ :

 

انًعبسف انًتخظظت  انتي اكتسبيب ين يًبسستو انًينيت في يدبل تطبيك تحذيذ ً –1

 انًالبس ً اننسيح .

 .اداسة انًششًعبث انًهبسيو ًفمب ألسبنيب االداسة انحذيثت –2
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انٌسبئم  ببستخذاوضًن فشيك عًم انمذسة عهي حم انًشكالث ًاتخبر انمشاساث  –3

 .انًالبس اندبىزة ًطنبعتيدبل تظًيى  انتكنٌنٌخيب انحذيثت في

 . انحذيثت  ًضع انخطط ً انبشايح انًنبسبت نحم انًشكالث ًفمب نهتطٌساث انتكنٌنٌخيت –4

االنتزاو بتطبيك اننظى ً انتششيعبث ً انحفبظ عهي انبيئت في طنبعت انًالبس اندبىزة ين –5

 .خالل االستغالل االيثم نهًٌاسد انًتبحت يع انتظشف بنزاىت ً يظذاليت 

 .تهبيت احتيبخبث سٌق انعًم ًتنًيت انًدتًع ين خالل انتعهى انًستًش ًتطٌيش انزاث-6

ًاستخالص انًعهٌيبث ًتطبيك انًنيح انعهًي في كتببت االًساق انبحثيت في يدبل تدًيع  -7

 انتبج ًتظنيع انًالبس .
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 ( نهجزَبيحILO'Sانًخزخبد انزعهًُُخ انًظزهذفخ ) -3

 Knowledge and Understanding انًعزفخ وانفهى  - أ

 ثبَزهبء انذراطه َدت أٌ َكىٌ انخزَح لبدر عهً أٌ :

 (ILO'Sمخرجات التعمم المستهدفة لمبرنامج ) المعايير القومية األكاديمية المرجعية

 بمجال المتعمقة األساسيات و النظريات -1
بممارسته  العالقة ذات المجاالت في وكذا التعمم

 المهنية.

 انتاجمجاؿ بيعرؼ النظريات األساسية المتعمقة   -1/1
  مالبسالوتصنيع 

 في تصميـ واألطر الفنية و العممية يصؼ   -1/2
 الجاىزة انتاج وتصنيع المالبس

يحدد انواع اآلالت و الماكينات المستخدمة في -1/3
 تصنيع المالبس الجاىزة 

الممارسات المينية في مجاؿ التصميـ و  يمخص  -1/4
الطباعة ورسـ الباتروف الصناعي وانعكاس ذلؾ عمى 

 االعالف و التسويؽ لممالبس الجاىزة 
 لمممارسة القانونية و األخالقية المبادئ -2

 التخصص  مجال في المهنية
 

المعايير األخالقية و القواعد القانونية  يطبؽ - -2/1
   وتصنيع المالبس انتاجمجاؿ لمممارسة المينية في 

 
 الممارسة في الجودة أساسيات و مبادئ  -3

 التخصص  مجال في المهنية
 

زمة لتسويؽ المالبس الاىـ الشروط ال يعيف -3/1
 الجاىزة.

تقنيات تصنيع وانتاج بالجممة وافضؿ طرؽ  طبؽي -3/2
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 االعالف عنيا.
 الممبسيوالخامات المناسبة لمتصميمات  يختار-3/3

 المختمفة وتقنيات تنفيذىا .
 مبادئ و أساسيات طباعة األقمشة. يطبؽ -3/4
 

 المهنية الممارسة بين المتبادل التأثير -4
 البيئة عمي وانعكاسها

طرؽ ووسائؿ السالمة الصحية و المينية  ستخدـي -4/1
 المتبعة في مصانع المالبس الجاىزة .

 طرؽ الطباعة المختمفة والمتوافقة بيئيا .يوضح  -4/2
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 Intellectual Skills       انًهبراد انذهُُخ –ة 

 

 :أٌ  ثبَزهبء انذراطه َدت أٌ َكىٌ انخزَح لبدراً عهً 

 (ILO'Sيخزخبد انزعهى انًظزهذفخ نهجزَبيح ) األكاديمية المرجعيةالمعايير القومية 

تحديد وتحميل المشاكل في مجال  -1
 ألولوياتهاالتخصص وترتيبها وفقا 

المشكالت في مجاؿ تصميـ وتصنيع  يتعرؼ عمي  -1/1
 .وانتاج المالبس الجاىزة 

المشكالت الخاصػة بػادارة المشػروعات  يتعرؼ عمي -1/2
 التسويؽ .واالعالف و 

 المشكالت وفقا ألىميتيا . ينظـ -1/3
 عدم مع المتخصصة المشاكل حل -2

 المعطيات بعض توافر
تصنيع وانتاج المعمومات المتحصؿ عمييا مف  يحمؿ 2/1

 .المناسبة  المالبس ويقترح الحموؿ
 الخطط و البرامج المناسبة لحؿ المشكالت . ينظـ-2/2

و المواضيع القراءة التحميمية لألبحاث  -3
 ذات العالقة بالتخصص

دراسات عممية حوؿ مشاكؿ تصميـ وطباعة  يصوغ -3/1
 وصناعة المالبس الجاىزة .

اوراؽ العمػػػؿ و االبحػػػاث العمميػػػة فػػػي مجػػػاؿ  يتػػػابع -3/2
 صناعة وتسويؽ المالبس الجاىزة .

 
ممارسػػة المينػػة فػػي مجػػاؿ تصػػنيع مخػػاطر يتجنػػب  -4/1 المهنية الممارسات في المخاطر تقييم -4
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 وصباغة وصناعة المالبس الجاىزة التخصص مجال في
المخػػػاطر الناتجػػػة عػػػف سػػػوع ادارة مشػػػروعات  غيػػػري -4/2

 المالبس. 

مػػػػػػػف خػػػػػػالؿ تحميػػػػػػػؿ المخػػػػػػاطر كيفيػػػػػػػة طػػػػػػػرؽ قػػػػػػرر ي 4/3
 التشخيص والعالج ووضع برنامج اصالحي مناسب.

ضوء  في المهنية القرارات اتخاذ - -5
 المعمومات المتاحة

دراسػػة جػػدوا مناسػػبة لممشػػاريع المختمفػػة فػػي  يصػػوغ 5/1 
 مجاؿ صناعة المالبس الجاىزة .

افضػػػػؿ البػػػدائؿ فػػػػي عمػػػؿ تصػػػػميمات  يفاضػػػؿ بػػػيف -5/2
 وباترونات صناعية مسايرة لمموضة .

انػػواع النسػػيج المتطػػورة وطػػرؽ توظيفيػػا  يتعػػرؼ عمػػي-5/3
 المالبس الجاىزة وفقا لمتكنولوجيا الحديثة .في انتاج 

يمػػػػػارس التفكيػػػػػر االبتكػػػػػارو فػػػػػي مواجيػػػػػة المواقػػػػػؼ  -5/4
 االدارية و المينية المختمفة .

 



 

 

 انهُئخ انمىيُخ نضًبٌ خىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 وحذح ضًبٌ اندىدح

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

----- 

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

  

7 

 

 Professional Skillsانًهبراد انًهُُخ  - ة

 

 :أٌ  َدت أٌ َكىٌ انخزَح لبدراً عهً

 

 (ILO'Sمخرجات التعمم المستهدفة لمبرنامج ) المعايير القومية األكاديمية المرجعية

 مجال في المهنية المهارات تطبيق -1
 التخصص

المينية األساسية والحديثة في مجاؿ الميارات  نفذي  -1/1
 .تصنيع المالبس الجاىزة 

 تصميـ األزياع الصناعيالتقنيات الحديثة في  نفذي 1/2
 .واآلالت والماكينات

 العممية في مجاؿ الطباعة.ينفذ التجارب  1/3
اساليب االدارة الحديثة في ادارة المشروعات  يجيد -1/4

 الممبسيو .

 المهنية التقارير تقييم و كتابة -2

 الخاصة بصناعة المالبس الجاىزة  البيانات  ينظـ  2/1
تصنيع النتائج ويكتب التقاريػر الفنية في مجاؿ  يشرح-2/2

التخاذ القرارات  باستخداـ الحاسوبالمالبس الجاىزة 
 .المناسبة
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 General and Transferable Skills  انًهبراد انعبيخ وانًُزمهه - د

 :أٌ  َدت أٌ َكىٌ انخزَح لبدراً عهً
 

 (ILO'Sمخرجات التعمم المستهدفة لمبرنامج ) المعايير القومية األكاديمية المرجعية

 انًخزهفخ ثأَىاعه انفعبل انزىاصم -1

عمى التواصؿ الفعاؿ بأنواعو المختمفو ) حضور  يشارؾ  -1/1
حمقات نقاشية( و بشكؿ فعاؿ ومع نوعيات متباينو مف  -ندوات 

واصحاب المصانع وتجار المالبس   العمالعالفئات) لقاعات مع 
 ( .الجاىزة والموزعيف

 ثًب انًعهىيبد ركُىنىخُب اطزخذاو -2

 انًهُُخ انًًبرطخ َخذو

تكنولوجيا المعمومات وقواعد البيانات يساىـ فى استخداـ   -2/1
بمجاؿ و العمـو المرتبطة تصنيع المالبس الجاىزة فى مجاؿ 

 التخصص .

 احزُبخبره ورحذَذ انذارٍ انزمُُى -3

 انشخصُخ انزعهًُُخ

ًا و يحديد احتياجاتو يذاتو أكاديميًا و مين يساىـ فى تقييـ  -3/1
تصنيع التعميميو الشخصية  لمواكبو التطورات العمميو فى مجاؿ 

 المالبس الجاىزة.

 نهحصىل انًخزهفخ انًصبدر اطزخذاو -4

 انًعبرف و انًعهىيبد عهً

 –مصادر المعرفة المختمفة )الدوريات  يشارؾ فى استخداـ   -4/1
الكتب .....( لمحصوؿ  –المجالت  –قواعد البيانات  –الرسائؿ 

تصنيع المالبس عمي المعمومات والمعارؼ التى تخدـ مجاؿ 
 .الجاىزة
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 . انىلذ إدارحو  فزَك فٍ انعًم -5

ضمف  فريؽ عمؿ بما يرفع مف مستوا  يبادر الى العمؿ ي -5/1
 . األداع فى مجاؿ تصنيع المالبس الجاىزة

يدير الوقت بكفاعة في اثناع التجارب العممية والحمقات  -5/2
 النقاشية  

لُبدح انفزَك فٍ طُبلبد يهُُخ يأنىفخ  -6

. 

قيادة فريؽ العمؿ واتخاذ القرارات الالزمة  يساىـ فى  -6/1
  واختيار البدائؿ في مجاؿ التخصص

 انًظزًز و انذارٍ انزعهى - 7
 تعميـ و تنميو ذاتو أكاديميًا و مينيًا و استمراريتويشارؾ فى  -7/1
 في تنمية الميارات والمعارؼ في مجاؿ تصنيع المالبس الجاىزة. 

 

 

 

 

 -:يىاصفبد انخزَح

 

 

انًعبسف انًتخظظت انتي اكتسبيب في يدبل انًالبس ً اننسيح في يًبسستو انًينيت     تطبيك -1

 نسٌق انعًم .

 

 تحذيذ انًشكالث انًينيت ًالتشاذ حهٌل نيب ً اتخبر انمشاس في ضٌء انًعهٌيبث انًتبحت . -2

 

 

 يستخذو انٌسبئم انتكنٌنٌخيت انحذيثت في تظًيى ًتظنيع انًالبس . -3
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 انتٌاطم يعيى ين خالل اداسة انًششًعبث انًهبسيو . ليبدة فشيك انعًم ً -4

 

 

 انتٌاطم انفعبل يع فشيك انعًم ًليبدتو ين خالل انعًم انًيني انًنظٌيي . -5

 

 تٌظيف انًٌاسد انًتبحت بكفبءة في حم انًشكالث انتي تٌاخيو في يدبل انتخظض . -6

 

 

يت تٌظيف انًٌاسد انًتبحت ًعي انخشيح بذًسه في تنًيت انًدتًع ً انحفبظ عهى انبيئت ًايكبن -7

 بكفبءة .

 

 انتظشف بًب يعكس االنتزاو ً اننزاىت ً انًظذاليت ًلٌاعذ انًينت ًتمبم انًسبئهت ً انًحبسبت . -8

 

 

 .انتنًيت انزاتيت ً االكبديًيت ًانًينيت في ضٌء انتعهى انًستًش -9

 

 المعايير األكاديمية: -3

الصادرة مف الييئة  NARS االقتصاد المنزليالمعايير القومية األكاديمية القياسية المرجعية لقطاع 
( ومعايير مشتقة منيا بما يخدـ خريجي 2009القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد )إصدار 
 المنزلي القتصادبكمية ا المالبس والنسيجلقسـ  دبمـو تكنولوجيا المالبس )انتاج وتصنيع مالبس(

 .2017/..../.....طبقا لموافقة مجمس القسـ بتاريخ  ARSجامعة المنوفية 

 العالمات المرجعية: -4
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 ال يوجد
 

 ويكىَبد انجزَبيح: هيكل -5

 
 0عبو خبيعي ًاحذيذح انجزَبيح :   -أ 

 

 هُكم انجزَبيح : - ت
عاـ  فصمييف دراسييف لمدةلكي يحصؿ الطالب عمي درجة الدبمػوـ يجب اف يدرس  

فى الفصؿ  وحدة دراسية  14وحدة دراسية موزعة عمى اساس  21باجمالى  جامعي واحد
وحدات دراسية  7ساعات عممى   ، و 10ساعات نظرو  و 9الدراسى االوؿ  مكونة مف 

ويكوف تحديد ساعات عممية  4ساعات نظرية و 5فى الفصؿ الدراسى الثانى مكونة مف 
طة مجمس قسـ المالبس والنسيج وموافقة مجمس المحتوو العممي لمقررات الدراسة بواس

 الكمية.

 

 َُطـجك اليظزىَبد انجزَبيح ) فٍ َظبو انظبعبد انًعزًذح ( :   -ج

 

 

 

 

 يمزراد انجزَبيح: -د

 انفصم انذراطٍ األول
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 اسم المقرر م
 عدد الساعات أسبوعيا

 الوحدات عممي نظري

 2 2 1 طباعة 1
 3 2 2 تصميـ أزياع )صناعي( 2
 4 4 2 نماذج )تصميـ ورسـ باتروف صناعي( 3
 3 2 2 آالت وماكينات متقدـ 4
 2 -- 2 نسيج 5
 14 10 9 المجموع الكمي 

 انفصم انذراطٍ انثبٍَ

 اسم المقرر م
 عدد الساعات أسبوعيا

 الوحدات عممي نظري

 1 -- 1 تسويؽ)مالبس جاىزة( 1
 1 -- 1 ادارة مشروعات )مالبس( 2
 4 4 2 تصميـ وانتاج مالبس جاىزة بالجممة 3
 1 -- 1 اعالف 4
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 7 4 5 المجموع الكمي 
 

مرفق ممفات توصيف       محتويات المقررات: -5
 المقررات

 متطمبات االلتحاق بالبرنامج -6

 -:تكنولوجيا المالبس )انتاج وتصنيع مالبس( دبمومةيشترط لتسجيل الطالب لدرجة 
درجة البكالوريوس فرع التخصص مف كمية االقتصاد أف يكوف الطالب حاصؿ عمي  1

 المنزلي.
 أو عمي درجة معادلة ليا مف معيد عممي أو كمية معترؼ بيا مف الجامعة. 2
 أف يقدـ موافقة الجية التي يعمؿ بيا. 3

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج -7

 
 متطمبات منح الدرجة:

 
 ما يمي:وتصنيع مالبس(تكنولوجيا المالبس )انتاج يشترط لمنح درجة  



 

 

 انهُئخ انمىيُخ نضًبٌ خىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 وحذح ضًبٌ اندىدح

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

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 لمدة ال تقؿ عف عاـ الطالبانتظاـ -1
 بمتوسط تقدير عاـ ال يقؿ عف "مقبوؿ". دراستيااجتيازه لممقررات الدراسية التي تـ -2

 
 طرق وقواعد تقييم الممتحقين بالبرنامج: -8

 طرق وقواعد تقييم الممتحقين بالبرنامج:
 

المستيدفةما تقيسو مف المخرجات التعميمية  الطريقة  
 بعض الميارات العامة-الميارات الذىنية - المعمومات والمفاىيـ نظرو نيائي   -1
 اعماؿ سنة -2
 

 جميع الميارات

 جميع الميارات نيائي   تطبيقى-4
  
 
 مخرجات التعميم المستهدفة الوسيمة أو الطريقة م
األوراؽ البحثية والتقارير  1

 العممية
والذىنية والمينية والعممية والميارات العامة ميارات المعرفة والفيـ 

 واالتصاؿ
ميارات المعرفة والفيـ والذىنية والمينية والعممية والميارات العامة  حمقات البحث والمناقشة 2



 

 

 انهُئخ انمىيُخ نضًبٌ خىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 وحذح ضًبٌ اندىدح

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

----- 

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

  

15 

 

 واالتصاؿ
اعماؿ سنة  امتحاف  3

 منتصؼ الفصؿ الدراسي
 ميارات المعرفة والفيـ والذىنية والمينية والعممية

 

 

 االيزحبَبدَظبو 
 

تجرا االمتحانات في مقررات الدراسات العميا تحريريًا وعمميًا وشفييًا، ويعقد االمتحاف  - أ
 لكؿ مقرر في نياية الفصؿ الدراسي. ثالث ساعاتالتحريرو لمدة 

( درجة كمية لكؿ مقرر، 100يتـ تصحيح امتحانات مقررات الدراسات العميا عمى أساس ) - ب
 التالي:وتحسب التقديرات عمى النحو 

 ممتاز 100إلى  90مف 
 جيد جداً  90إلى أقؿ مف  80مف 
 جيد 80إلى أقؿ مف  70مف 
 مقبوؿ 70إلى أقؿ مف  60مف 

 .% مف مجموع الدرجات60ويكوف راسبا مف يحصؿ عمي أقؿ مف  - د
مجمس الدراسات العميا والبحوث بناعا عمي اقتراح مف مجمس الكمية ومجمس القسـ موعد يحدد 

ات الدبموـ فرصة واحدة العادة االمتحاف في مواد الرسوب االمتحانات ويمنح الراسب في مقرر 



 

 

 انهُئخ انمىيُخ نضًبٌ خىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 وحذح ضًبٌ اندىدح

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

----- 
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أو العاـ الدراسي الثاني بنظاـ في حالة رسوب الطالب في مقرر أو مقرريف في دور نوفمبر 
 الفصميف في حالة رسوبو في أكثر مف مقرريف.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 طزق رمىَى انجزَبيح: -

 التقويموسائل  المقيم
طالب الدراسات العميا  -1

 الممتحقيف بالبرنامج
 المؤتمر العممي لمقسـ -حمقات النقاش -استبيانات الطالب

 ندوات –ورش عمؿ  -استبيانات الطالب الخريجوف -2
لقاعات واجتماعات مع ممثمي شركات قطاع األعماؿ والقطاع  المستفيدوف -3

 الخاص والقطاع الحكومي والييئات والمراكز البحثية 
 تقارير المراجعة الداخمية لمبرنامج والمقررات المراجعوف الداخميوف -4
 تقارير المقيـ الخارجي  المراجعوف الخارجيوف -5

 

 انًظئىل عٍ انجزَبيح )يُظك انجزَبيح(:

 غبسٌ              هذي أ.د.
 2121-2112  انزبرَخ:                                                         انزىلُع:

 


