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  (21نموذج رقم )

 جامعة المنوفٌة 
 كلٌة : االقتصاد المنزلً 
 قسم : المالبس والنسٌج 

 دراسٍتىصيف مقرر 
 بٌانات المقرر -2

 الرمز الكودى : 
 

  دبلومه  الفرقة / المستوى :  إدارة مشروعات مالبس

 التخصص :

 مالبس ونسٌج

 

 عملى             عدد الوحدات الدراسٌة :  نظرى                

 

 هدف المقرر : -1

 

 

 الطالب قادرا علً ان : نبنهاٌة المقرر ٌكو

 .يلم بالعناصر األساسية إلقامة وإدارة مشروع مالبس جاهزة تواكب متطلبات السوق المحلي والدولي  -1

 يتقن عناصر االدارة واساليبها. -2

 

 المستهدف من تدرٌس المقرر: -3

المعلومات  - أ

 :والمفاهيم
 

 الطالب قادرا علً ان : نبنهاٌة المقرر ٌكو

 . المشروعات إدارةٌذكر النظرٌات واالساسٌات والمعارف المتخصصة المتعلقة بمجال  .2أ.

 الجاهزة.مجال المالبس  فً المختلفة ٌحدد أنواع اإلدارات1أ.

 فى كل مرحله من مراحل التصنٌع.ٌشرح األسالٌب والتكنولوجٌا الحدٌثة الالزمة إلدارة المشروعات  3أ.

 .لمالبس الجاهزةامشروعات  إدارةٌحدد المعاٌٌر األخالقٌة والقواعد القانونٌة للممارسة المهنٌة فً مجال  .4أ.
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المهارات  - ب
 الذهنٌة :

 الطالب قادرا علً ان : نبنهاٌة المقرر ٌكو

 الجاهزه .ٌقترح دراسة جدوى مناسبة للمشارٌع المختلفة فً صناعة المالبس   .2ب.

 . المالبس وادارة المشروعاتبإنتاج  ٌحلل المشكالت الخاص .1ب.

 .المشروعات إدارة مجال فً المهنٌة الممارسة وتحسٌن المشاكل حل فً تساعد التً القرارت تخذٌ  3-ب

 

المهارات  -جـ

المهنٌة الخاصة 

 بالمقرر :

 الطالب قادرا علً ان : نبنهاٌة المقرر ٌكو

 المشروعات  إدارة ٌطبق المهارات المهنٌة التقلٌدٌة والحدٌثة فً مجال .2ج.

 ٌجهز التقارٌر الفنٌة التً تساعد فً اتخاذ القرارات المناسبة فً مجال النسٌج وتصنٌع المالبس1ج.

 دراسات الجدوى واألسالٌب الحدٌثة فً مجال ادارة المشروعات فً مجال المالبس الجاهزةٌطبق  3ج.

 

 

المهارات  - د
 العامة :

 الطالب قادرا علً ان : نبنهاٌة المقرر ٌكو

حلقات نقاشٌة( وبشكل فعال ومع نوعٌات متباٌنة  –ندوات  –ٌتدرب على التواصل الفعال بأنواعه المختلفة )مؤتمرات  2د.

 الموزعٌن(-تجار المالبس الجاهزة  -أصحاب المصانع  -الفئات المستفٌدة )العمالءمن 

ٌثمن الوقت وٌحسن ادارته بما ٌضمن انجاز الواجبات وااللتزامات المهنٌة فً الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة فً  1د.

 .تصنٌع وإنتاج المالبس الجاهزة

وٌطور ذاته أكادٌمٌا ومهنٌا وٌحدد احتٌاجاته التعلمٌة من خالل االطالع المستمر علً كل ما هو جدٌد فً مجال  ٌقٌم -3د

 التخصص

 ٌشارك بفاعلٌة فً إٌجاد الحلول المناسبة والمقترحات لرفع مستوى األداء فً مجال المالبس والنسٌج. 4-د

ً رفع مستوى الجودة واإلنتاج بالمصانع من خالل التقٌٌم المستمر ٌساهم باستخدام المهارات والتكنولوجٌة الحدٌثة ف 5د

 لمستوى األداء بالمصانع المالبس الجاهزة

محتوى  -4

 المقرر:

 مفرداد المقرر الىظرٌ األسجىع

 مقومات صناعة المالبس الجاهزة األول

 عناصر اإلنتاج المختلفة الثبوً

 دراسة السوق المحلٌة والدولٌة الثبلج
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 دراسة الجدوي الراثغ

 دراسة التخطٌط داخل مصانع المالبس الجاهزة الخبمس

 دراسة خطوط اإلنتاج داخل مصانع المالبس الجاهزة السبدس

 االختجبر الىصفٍ السبثغ

 مفهوم الجودة الشاملة والجوانب األساسٌة المرتبطة بها الثبمه

 0999أٌزو  –نظم الجودة المختلفة المستخدمة فً صناعة المالبس والنسٌج )االستجابة السرٌعة  التبسغ

 ال مخزون....( –إعادة الهندرة  -JITتكملة نظم الجودة ) الؼبشر

 أنظمة جودة اإلنتاج وتطبٌقها الحبدي ػشر

 الجاهزةالتدرٌب علً وضع برنامج للجودة داخل مصانع المالبس  الثبوً  ػشر

 التدرٌب علً وضع برنامج للجودة داخل مصانع المالبس الجاهزة تابع الثبث ػشر

 االمتحان التحريري الراثغ ػشر

أسبليت التؼليم  -5

 والتؼلم

 data showاستخدام ال أ. -2

 الحوار والنقاش مع الطلبة -1

 طرح العنوان الرئٌسً للمحاضرة والتجمٌع ثم الحوار والنقاش -3

 حول موضوعات المنهج والعصف الذهنًورشة عمل  -4

طلب مشروع ٌشترك فٌه جمع الطالب علً هٌئة مجموعات ٌتم فٌه تطبٌق جمٌع موضوعات المقرر ومناقشته  -5

 علً هٌئة سمٌنار
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أسبليت التؼليم  -6

والتؼلم للطالة روي 

 القذراد المحذودح

 طلب مشروع ٌشترك فٌه جمع الطالب علً هٌئة مجموعات ٌتم فٌه تطبٌق جمٌع 

 موضوعات المقرر ومناقشته علً هٌئة سمٌنار

 عمل مذكرة باألفكار الرئٌسٌة للمنهج.أ.5

 تحدٌد نقط رئٌسٌة للبحث فٌها مع محاولة تحدٌد المراجع الرئٌسة للرجوع لها.ب.5

 

 تقويم الطـــالب : -7

 األسالٌب - أ
 المستخدمة

 

 

 القدره علي استيعاب المعلومة وتحصيلها لقياس    عمل ورش عمل -1

 القدره علي عمل بحث العلمي لقياس    أبحاث حول نقاط بحثية في نظم االدارة المختلفة -2

 قدرة الطالبة علي استخالص  لقياس    تجهيز المادة العلمية الخاصة بموضوع المحاضرة -3

 المراجع الحديثةالمعلومة العلمية من 

 قدرة علي التحصيل العلمي وتطبيق ماتم تحصيله لقياس    االختبارات التحريرية  -4

 

 التوقٌت - ب
 

 التقٌم األول            اسبوعً 

 لسابع التقٌم الثانً           األسبوع ا

 التقٌم الثالث           األسبوع الرابع عشر

 ) عشرون درجة ( تقسم كالتالى   %19    أعمال السنة       - توزٌع الدرجات -جـ

  ) تقارٌر  ) خمس درجات 

  ) امتحان اعمال سنة ) خمس درجات 

  ) حضور والتزام  ) خمس درجات 

  خمس درجات (    داخل المصنع لوضع برنامج جودةمشروع بحثى( 
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رفبػٍالؼلمً :  أ.د/ وشأد وصر ال رئيس مجلس القسم

 ) ثمانون درجة (  %09أمتحان تحرٌري      -

 ة ( ) مائة درج  %299المجموع             -

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 المحاضرات التى تدرس للطلبة  مذكرات - أ

 تخطٌط االنتاج والمالبس د/ سهام ذكى  كتب ملزمة - ب

  الحاسب االلى فىصناعة المالبس  د/ سوسن عبد اللطٌف 

 المالبس الجاهزة  د/ زٌنب عبد الحفٌظ  كتب مقترحة -جـ

دورٌات علمٌة أو  -د

 ... الخنشرات 
  Journal Textile –مجال التخصص  مثل ) مجلة التصمٌم  فًالدورٌات العلمٌة 



 الهٌئة القومٌة لضمان الجودة واالعتماد  
 
 


