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  (21نموذج رقم ) 

 المنوفية جامعة
  االقتصاد المنزليكمية 

  قسم المالبس والنسيج 
 

 توصيف مقرر دراسي
1229-1212العام الجامعي  -   

 بيانات المقرر -2
 / الثانيالفرقة / الرابعة   المالبس تسويق  اسم المقرر : C424 الرمز الكودى :

 
 التخصص :

 المالبس والنسيج
          (..عممي )  (       3) الدراسية :  نظرى عدد الوحدات 

 
 

 يهدف المقرر الحالي - هدف المقرر : -1
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يدير الموارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد  واالسر المرتبطة  -2
 2-2 من  خالل تسويق المالبسبتخصص المالبس والنسيج 

 تخصص العممى المتطور لمواجهة مشكالت يستخدم التفكير  1
المرتبطة بالفرد واالسرة والمجتمع عمى المستوى تسويق المالبس و 
 1-2  المحمي واالقميمى

لممجتمع والمستهمكين فى تسويق المالبس يقدم خدمات -3
 3-2مجاالت المالبس والنسيج

 
 
 9-2 تابع قواعد التجارة العالمية فى مجال المالبس والنسيجي-4
 ى مجال المالبسف يطبق قواعد التجارة العالمية  -5
 22-2 والنسيج 
 يطور منتجات المالبس والنسيج السواق -6
 22-2 وفق اليات التسويق  خاصة 
مع المستفيدين فى مجال صناعة التسويقية  يدير العالقات -7

 23-2 المالبس والنسيج   بائعين ومستهمكين وموظفين
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 المستهدف من تدريس المقرر: -3
                                              

 المعمومات والمفاهيم: - أ
 
 
 
 

دور الرسىيك فى ذنميح  و معنى الرسىيك  على رعزفي. 2أ. (1

 الدول الناميح  

 عناصز النشاط الرسىيقى رعزف على ي. 4أ. (2

االسلىب المناسة  و االهداف الرسىيقيحرعزف على ي 5أ. (3

 لرنميح الصادراخ

 
لتمبية احتياجات  التسويقى  يناقش اسس اتخاذ القرار السميم (4

 2-6-2-1 االفراد واالسرة والمجتمع
 

يحدد اسس ادارة الموارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد  (5
 1-6-2-1التسويقية  واالسرة والمجتمع

 2-7-1 يمم بحقوق المستهمك-3 (6
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 1-7-2-1 التسويقية يعرف اسس تقديم الخدمات  (7
يمخص القوانين والتشريعات الخاصة بحماية حقوق -6 (8

 2-27-2-1 المنتج فى مجال تصنيع المالبس
يبين القوانين والتشريعات الخاصة بحماية حقوق المستهمك  7 (9

 1-27-2-21ع المالبسفى مجال تصني
 المالبستسويق يعدد االتفاقيات الدولية فى مجال  8 (22

 3-27-2-1 والنسيج
 

 
 : المهارات الذهنية - ب
 
 

المشاكل والصعوبات التى تقابل شركات ومصانع  يحمل (2
   المالبس الجاهزة فى مصر

الصعوبات التى تواجة صادراتنا فى االسواق  يصنف (1
    االوروبية

 اساليب تنمية الصادرات لممالبس الجاهزة  يخطط (3
-1-1 وتستويقها الموضتة يتنبا باالتجاهات المستتقبمية فتى   (4

21-2 
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 يتنبا باالتجاهات المستقبمية فى اسواق -1 (5
  1-21-1-1 المالبس

لمتتتتتعثرة عمتتتتتى تستتتتتويق يقتتتتتدر عوامتتتتتل الستتتتتوق والمستتتتتتهمك ا 3 (6
 2-25-1-1 المالبس وقرارات الشراء

يقتتتتدر عوامتتتتل الستتتتوق والمستتتتتهمك المتتتتعثرة عمتتتتى تستتتتويق  -4 (7
 1-25-1-1 النسيج وقرارات الشراء

 
المهارات المهنية  -جت

 : الخاصة بالمقرر
 
 

  دراسح السىق جيدي .1. (1

 عناصز المشيج الرسىيقى للمالتس الجاهشج  ينىع .2ج. (2

  راسح العميل والمسرهلك النهائى يجيد د.3ج. (3

السياسقققاخ الرسقققىيقيح القققالس  اذثاعهقققا فقققى  ينسقققك .4ج. (4

 ذصميم وذنفيذ العينح
مشتتتتتروعات تستتتتتويق ل  اعتتتتتداد دراستتتتتات الجتتتتتدوى يمتتتتتارس (5

 7-3-1 المالبس والنسيج الصغيرة  االنتاجية
الستتخدام المتوارد  لمتستويق بق مبادىء االدارة الستميمةيط (6

 2-8-3-1 المتاحة  فى ضوء احتياجات السوق
الستتتخدام المتتوارد لمتستتويق  يطبتتق استتس االدارة الستتميمة  (7

 1-8-3-1 المتاحة  فى ضوء احتياجات السوق
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 المهارات العامة : - د
 
 

 تسويقال  فى شارك فى قيادة وتحفيز العامميني 1-4-2 (2
المالبس  تسويق يتابع التطور العممي فى مجال 1-4-5-2 (1

 والنسيج
 تسويق يتابع التطور التكنولوجى فى مجال 1-4-5-1 (3

 المالبس والنسيج
 محتوى المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموضوعات األسبوع
2 
 

 مفهوم التسويق - تعريف التسويق -معنى التسويق 
 

1 
دور التسويق في تنمية االقتصاد مشاكل التسويق في 

 اشكال الدخول في االسواق الدولية  -الدول النامية  
 

3 
كيفية تحديد االهداف   -عناصر النشاط التسويقى 

 االهداف التسويقية واهمية السوق  -التسويقية 
 

4 
المزيج التسويقى والعوامل التى تعثر عمى المزيج 

 التسويقى 
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5 
 اصر التسويق الممبسى عن
 

6 
دراسة السوق المحمى والعالمى واساليب تقسيم السوق 

 ودراسة العمل والمستهمك النهائى
 امتحان نصفى . 7

8 

مقومات تصميم وتنفيذ   -مقومات المشروع الصناعى  
العينة في مجال صناعة المالبس الجاهزة ودورها في 

 ى العممية التسويقية لمسوق المحمى والعالم
 

9 
السياسات التسويقية الالزم اتباعها في تصميم وتنفيذ 

 العينة في صناعة المالبس الجاهزة 
 

22 
المشاكل  -اهمية صناعة المالبس الجاهزة  -

والصعوبات التى تقابل شركات ومصانع المالبس 
 الجاهزة في مصر
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22 
الصعوبات التى تواجة صادراتنا في االسواق  -

ب الرئيسية التى تعوق صادرات االسبا -االوروبية 
 صناعة المالبس الجاهزة المصرية

  اساليب تنمية الصادرات لممالبس الجاهزة  - 21

23 
 -منشات التوزيع وانواعها استراتيجية التسعير 

االعالن واهدافة واثرة  عمى  -استراتيجية الترويج  
 العممية التسويقية 

  العرض المنهجي لممقرر 24
  نظرى نهاية الفصل  امتحان 25

 
 أساليب التعميم والتعمم -5
 
 
 

  محاضرات نظرية 
 العصف الذهني 
 بحوث وتقارير 
  العروض التقديمية 
المناقشة والحوار من خالل ندوات مع متخصصين في المجال  -

 من خالل الواقع العممي



 

 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 ضمبن الجىدة وحدة

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

الرصحيح تمعزفح مديز وحدج ضمان الجىدجالمزاجعح وذمد   

 

444 

 

 الرعليم عه تعد والرعلم المثاشز والرعلم المدمج-
تعمم أساليب التعميم وال -6

لمطالب ذوى القدرات 
 المحدودة

 

استراتيجيات التدريس المباشر -  
المحاكاة -  
الحقائب التعميمية -  
الفيديو التعميمي -  
الرعليم عه تعد والرعلم المثاشز والرعلم المدمج-  

 تقويم الطتتتالب :   -7
 

 األساليب المستخدمة - أ
 
 

 اعمال سنة -2
 اعمال سنة اختبار نصفي -1
 ام النظري     امتحان نهاية الع -3

 التوقيت - ب
 
 

 التقييم األول            اسبوعي 
 التقييم الثاني           األسبوع السابع

  االسبوع االخير   التقييم الثالث   
 

 82 امتحان نهاية العام      توزيع الدرجات -جت
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 12    أعمال السنة          
 -التطبيقى                  

 222          المجموع        
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 مذكرات - أ
 

مذكرة ورقية يقوم بوضعها السادة أعضاء هيئة التدريس القائمين 
 1229 القسم. ابالتدريس والتي يقره

 
 ال يوجد كتب ممزمة - ب
 - كتب مقترحة -جت
دوريات عممية أو  -د

 نشرات ... الخ
 المجال .أبحاث الماجستير والدكتوراه في  –

        :  د.ممدوح احمد مبروك منسق المقرر       
                       

        
 رشدي عيدرئيس القسم العممي : ا.د /                                                            


