
 

 انٓيئخ انمٕييخ ننًبٌ خٕدح انزؼهيى ٔاالػزًبد

      

 ا

 
 وحذج ضًاٌ اندىدج
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 جامعة : المنوفية 

 كمية : االقتصاد المنزلى 

 قسم : المالبس والنسيج 

  (21نموذج رقم ) 
 

 دساسًيقشس تىصيف

 و 0209-0202انعاو اندايعً  -
 

 تياَاخ انًقشس -1

/  انثبنثخ:  انفشقح / انًستىي  انًالثظ االد رقُيغ : اسى انًقشس C314 : انشيز انكىدي

 االٔل

 

 : انتخصص

 انُغيحانًالثظ ٔ

          ػًهي            ػذد انٕزذاد انذساعيخ :  َظشٖ 

 
 

 ْذف انًمشس : -2

 

 

 

  -انًقشس يدة اٌ يكىٌ انطانة قادسا عهً اٌ: فً َهايح دساسح

االخ تصُيع انًشتثطح ت يذيش انًىاسد انًتاحح 0-0

نتهثيح احتياخاخ االفشاد  واالسش انًشتثطح  انًالتس

 (0)  ُسيح تتخصص انًالتس وان

 

انًشتثطح تاالخ تصُيع يستخذو االدواخ وانخاياخ   0-5

وفقا نهتكُىنىخيا انحذيثح فً يدال انًالتس انًالتس 

 (0)  وانُسيح

 

 (3) يقىد ويعًم فً فشيق  0-6

2 2 2 



 

 انٓيئخ انمٕييخ ننًبٌ خٕدح انزؼهيى ٔاالػزًبد

      

 ا

 
 وحذج ضًاٌ اندىدج
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عًهياخ االخ تصُيع انًالتس تاستخذاو  يطثق  0-00

انتصًيى وانتُفيز واَتاج انًالتس وانُسدياخ نتهثيح 

 (4) اخاخ انًستههكيٍاحتي

 

 
 

 

 

 انًغزٓذف يٍ رذسيظ انًمشس: -3

 انًعهىياخ وانًفاهيى: - أ

 

 

 

 

 

  -تُهايح تذسيس انًقشس يكىٌ انطانة قادسا عهي أٌ: (0

 ربسيخ يبكيُخ انسيبكخ  زكشي (2

  انزقُيف انؼهًٗ نهًبكيُبد يٕمر (3

 اعظ رمغيى يبكيُبد انسيبكخ  يؾشذ.  (4

 يمٕيبد رقُيغ انؼيُخ ٔدٔسح فٗ رسذيذ انؼًهيبد يزكش (5

 انزقُيؼيخ

انخطٕاد انالصو  ارجبػٓب نزسٕيم انمًبػ انٗ يالثظ  يؾشذ (6

  خبْضح 

 

انًشرجطخ ثبالد رقُيغ يُبلؼ دٔسانزكُٕنٕخيب  2-1-13-1 (7

 فٗ رقًيى انًالثظ انًالثظ 

a. . 1 

الد رقُيغ انًشرجطخ ثب يُبلؼ دٔس انزكُٕنٕخيب 2-1-13-2 (8

 2 فٗ اَزبج انًالثظ انًالثظ

 

انًشرجطخ ثبالد يُبلؼ رمُيبد اَزبج انًالثظ 2-1-14-2 (9



 

 انٓيئخ انمٕييخ ننًبٌ خٕدح انزؼهيى ٔاالػزًبد

      

 ا

 
 وحذج ضًاٌ اندىدج
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 4  فٗ انًقبَغرقُيغ انًالثظ 

 

  

 : انًهاساخ انزهُيح - ب

 
 

  -انًقشس يكىٌ انطانة قادسا عهي أٌ: تُهايح تذسيس

انخطللٕاد انللالصو  ارجبػٓللب نزسٕيللم انمًللبػ انللٗ يالثللظ  يسهللم (1

 خبْضح 

 خطٕه االَزبج ٔرشريجٓبانًُبعت نزقًيى ان يخطو (2

 ندٕدح في رخطيو االَزبج يزطهجبد ا يسهم (3

 االؽكبل انسذيثخ نهزشريت انذاخهٗ نهًقُغ يخطو  (4

 

 

انًشرجطخ ثبالد رقُيغ يسهم اعبنيت االَزبج  2-2-13-1 (5

 انًُبعجخ نهًُزدبد انًهجغيخ اندٕدح انزكهفخانًالثظ 

 

 يسهم اعبنيت االَزبج انًُبعجخ نهًؼذاد 2-2-13-2 (6

 

 

 انًشرجطخ ثبالد رقُيغ انًالثظ يسهم انؼٕايم 2-2-16-1 (7

 ثيئخ  ػًم ايُخ فٗ يدبل انًالثظانزٗ رغٓى فٗ رسميك 

 

يشرجطخ ثبالد رقُيغ  يمزشذ هشق يزُٕػخ  -2-2-16-3.  (8

 رغٓى في رسميك ثيئخ ػًم أيُّ .انًالثظ 

 

 

يسهم  يكبٌ انؼًم ٔانؾشٔه انٕاخت رٕافشْب  -2-2-16-4 (9

 .انًشرجطخ ثبالد رقُيغ انًالثظفيّ 

 
 



 

 انٓيئخ انمٕييخ ننًبٌ خٕدح انزؼهيى ٔاالػزًبد

      

 ا

 
 وحذج ضًاٌ اندىدج
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انًهاساخ انًهُيح  -خـ

 : انخاصح تانًقشس

 

 

 سيظ انًمشس يكٌٕ انطبنت لبدسا ػهي أٌ:ثُٓبيخ رذ

  

 خطٕه االَزبج ٔرشريجٓب نانزقًيى االيثم  يُفز يجبدٖء .2ج. (1

َزللبج ٔاعللجبثٓب يغللججبد االػطللبل فللي خطللٕه اال يللُظى .3ج. (2

 ٔكيفيخ ػالخٓب 

انخطٕاد انالصو  ارجبػٓب نزسٕيم انمًبػ انٗ  يطجك.4ج. (3

 يالثظ خبْضح

 

يٍ خالل يؾشٔػبد  يًبسط انًٕاهُخ انغهيًخ 2-3-1-1 (4

 انًالثظ االَزبخيخ

 

 يخطو نهؼًهيبد انؼبيخ انًغزخذيخ فٗ رقُيغ 2-3-13-1 (5

a. انًشرجطخ ثبالد رقُيغ انًالثظ   انًالثظ   

 

انًشرجطخ ثبالد رقُيغ يطجك انزكُٕنٕخيب  2-3-14-1 (6

    انؼًم نضيبدح االَزبجٔليبط انًالثظ 

 

انًشرجطخ ثبالد رقُيغ يطجك انزكُٕنٕخيب  2-3-14-2 (7

    ٔليبط انؼًم نخفل انزكبنيفانًالثظ 

 

انًشرجطخ ثبالد رقُيغ يطجك انزكُٕنٕخيب  2-3-14-3 (8

    ٔليبط انؼًم الخزقبس صيٍ انزغهيى نهًالثظانًالثظ 

 

ًبنيخ راد يزمٍ رٕظيف انًفبْيى انشيبميخ ٔانجيبَبد ان2-3-16 (9

انًشرجطخ ثبالد رقُيغ  انقهخ ثبنزخطيو ٔانًشالجخ ٔانزٕصيغ

   فٗ يدبل انًالثظ انًالثظ

 



 

 انٓيئخ انمٕييخ ننًبٌ خٕدح انزؼهيى ٔاالػزًبد

      

 ا

 
 وحذج ضًاٌ اندىدج
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 انًهاساخ انعايح : - د

 
 

 -ثُٓبيخ رذسيظ انًمشس يكٌٕ انطبنت لبدسا ػهي أٌ:

 

فٗ يدبل االد   انؼبيهيٍ يغبْى فٗ رسفيض ٔليبدح 2-4-1 (1

 رقُيغ انًالثظ 

 نفُيخ نقُبػخ انًالثظيغبْى فٗ زم انًؾكالد ا  2-4-4 (2

 2   انًشرجطخ ثبالد رقُيغ انًالثظ

 

انًشرجطخ ثبالد رقُيغ يزبثغ انزطٕس انؼهًي  2-4-5-1 (3

 3  فٗ يدبل انًالثظ ٔانُغيحانًالثظ 

 

 

انًشرجطخ ثبالد رقُيغ  يزبثغ انزطٕس انزكُٕنٕخٗ 2-4-5-2 (4

 4  فٗ يدبل انًالثظ ٔانُغيح انًالثظ

 
 

 يسزٕٖ انًمشس:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًٕمٕػبد األعجٕع

1 
 

 االد انسيبكخ انقُبػيخ -ربسيخ يبكيُخ انسيبكخ ٔرطٕسْب

2 

اعظ رمغيى يبكيُبد  -انزقُيف انؼهًٗ نًبكيُبد انسيبكخ 

 انسيبكخ

يمٕيبد رقًيى انؼيُخ ٔدٔسح في رسذيذ انؼًهيبد  3

 انزقُيؼيخ

 انزخطيو في يدبل فُبػخ انًالثظ اندبْضح  4

 ئدخ في يدبل فُبػخ انًالثظ اندبْضح انزُظيى َٔزب 5

6 

انخطٕاد انالصو ارجبػٓب نزسٕيم انمًبػ انٗ يالثظ 

انزخطيو ٔانشعى ٔاالدٔاد ٔانًٕاد انًغزخذيخ  -  حخبْض

  انالصيخ نخ يذٔيب ٔانيب



 

 انٓيئخ انمٕييخ ننًبٌ خٕدح انزؼهيى ٔاالػزًبد

      

 ا

 
 وحذج ضًاٌ اندىدج
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 ايزسبٌ َقفٗ . 7

8 

يزطهجبد رخطيو انؼاليبد في يدبل فُبػخ انًالثظ 

يزطهجبد اندٕدح  - ـيزطهجبد اندٕدح في انم - اندبْضح

 في رخطيو االَزبج

9 

 االد فسـ انمًبػ ٔفبئذرٓب في يدبل فُبػخ انًالثظ  -

فشػ انمًبػ ٔاالالد انًغزخذيخ في ػًهيخ فشػ  - 

 انمًبػ

 لـ انمًبػ ٔاالالد انًغزخذيخ في ػًهيخ انمـ  -

إَاع انًمقبد انًغزخذيخ في ػًهيخ انمـ ٔكيفيخ 

 اعزخذايٓب

01 
االَزبج ٔرشريجٓب رقًيى خطٕه   

  يفٕٓو خطٕه االَزبج ٔكفبءح خو االَزبج -

00 
االؽكبل  -انزخطيو انذاخهٗ نهًقُغ ٔاْذافخ ٔيضايبح

 انسذيثخ نهزشريت انذاخهٗ نهًقُغ

يغججبد االػطبل في خطٕه االَزبج ٔاعجبثٓب ٔكيفيخ  02

 ػالخٓب

 انؼشك انًُٓدي نهًمشس 03

رطجيمٗ ( نزمييى انًٓبساد ايزسبٌ َٓبيخ انفقم انذساعٗ ) 04

 انزٗ اكزغجٓب انطبنت

 َظشٖ ايزسبٌ َٓبيخ انفقم  05
 

أسانية انتعهيى  -5

 وانتعهى

 

 

 يسبمشح َظشيخ  .1

 انسٕاس.ًُبلؾخ ٔان .2

 ػقف رُْي .3

 رمبسيش ٔثسٕس .4

 انزؼهى انزاري .5



 

 انٓيئخ انمٕييخ ننًبٌ خٕدح انزؼهيى ٔاالػزًبد

      

 ا

 
 وحذج ضًاٌ اندىدج
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 انجيبٌ انؼًهي .6 

 انزؼهيى ػٍ ثؼذ ٔانزؼهى انًجبؽش ٔانزؼهى انًذيح .7

أسانية انتعهيى  -6

تعهى نهطالب روي وان

 انقذساخ انًحذودج

 

 

 

 اعزشاريديبد انزذسيظ انًجبؽش .1

 اعزشاريديبد انزذسيظ االيدبثٗ انفؼبل .2

 اعزشاريديبد انزذسيظ انؼالخٗ .3

 انسمبئت انزؼهيًيخ  .4

 انفيذيٕ انزؼهيًي .5

 انزؼهيى انزؼبَٔي. .6

 انزؼهيى ػٍ ثؼذ ٔانزؼهى انًجبؽش ٔانزؼهى انًذيح .7

 تقىيى انطـــالب :   -7

 
 عبنيت انًغزخذيخاأل - أ

 

 

 اػًبل عُخ 0 األػًبل انقفيخ -1

 اػًبل عُخ ايزسبٌ َقفٗ  -2

 )رطجيمٗ ( ايزسبٌ  -3

 ) َظشٖ ( ايزسبٌ   -4

 

 انزٕليذ - ة

 
 

 اعجٕع انغبثغ( 1رمييى )

 ػؾشانشاثغ اعجٕع ( 2رمييى )

 ( االعجٕع االخيش3رمييى )
 

 رٕصيغ انذسخبد -خـ

 

 

 

 دسخخ 40    رسشيشٖ ايزسبٌ َٓبيخ انؼبو  

 دسخخ 30    ًبل انغُخ          أػ

 دسخخ 30انزطجيمٗ                  

 دسخخ 100          انًدًٕع        

 قائًح انكتة انذساسيح وانًشاخع : -8

 

يزكشح ٔسليخ يمٕو ثٕمؼٓب انغبدح أػنبء ْيئخ انزذسيظ انمبئًيٍ  يزكشاد - أ



 

 انٓيئخ انمٕييخ ننًبٌ خٕدح انزؼهيى ٔاالػزًبد

      

 ا

 
 وحذج ضًاٌ اندىدج
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 انمغى. بثبنزذسيظ ٔانزي يمشْ 

 
 

 2018 ؼنٕ ْيئخ انزذسيظ يشفك كزبة خبؿ ث  - كزت يهضيخ - ة

 كزت يمزشزخ -خـ

 

داس  –ػهيخ ػبثذيٍ  –"انًذخم نذساعخ انُغيح ٔانًالثظ "  -

 و2016انمبْشح  –انفكش انؼشثٗ 

دٔسيبد ػهًيخ أٔ  -د

 َؾشاد ... انخ

 أثسبس انًبخغزيش ٔانذكزٕساِ في انًدبل . –

       

        :  د.يًذٔذ ازًذ يجشٔن يُغك انًمشس     

        

   سؽذٖ ػيذأ.د/  سئيظ يدهظ انمغى انؼهًٗ :                                                     

  

 

 


