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 .إدارة اإلنتاج بمصانع
المالبس
الجاهزة
 .إدارة اإلنتاج
اثناء
مرحلة التعشيق
وعمل المارك
(حسب نوع
نوع
االنتاج –
اإلنتاج اثناء
إدارة
مرحلة
حسبالفرد
العملية االنتاجية
مراجعة
إدارة اإلنتاج أثناء عملية القص

9
51






إدارة اإلنتاج أثناء مرحلة
إختبارالحياكة
منتصف الفصل الدراسى
ادارة االنتاج اثناء مرحلهالتشطيب
ادارةاالنتاج اثناء مرحله
إدارة اإلنتاج
التشطيبأثناء مرحلة الكى
إدارة اإلنتاج أثناء مرحلة التغليف
والتخزين
إدارة اإلنتاج أثناء
مرحلة التغليف
والتخزين
تابع تكملة المراحل.
اختبار نهاية الفصل الدراسي
محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

إجراء بحوث

مشاريع تطبيقية

تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف وواجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي

اختبار عملي

مباشر

اختبار شفوي

المباشر
الغير
الذاتي

المالحظة

55

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

51

أ )3-يذير الشروط األساسية
المرتبطة بصناعة المالبس .

51

أ )2-يحدد نظريات التصنيع
وا نتاج والمواصفات
المرتبطة بالمنتج والمتعلقة
بنظام الجودة.

51

أ )1-يعررررف ييفيرررة إدارة ا نتررراج
أثناء مراحل ا نتاج المختلفة .

51

أ -املعرفة والفهم :
التعليم
التعليم
التعلم
التعلم

التجريبي

والتعلم التفاعلي
الختامي

المقابالت

الموضوعات في األسبوع
استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

التقويم الشخصي للطالب

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية التعليم
التقويم

ملف اإلنجاز

مصفوفة مقرر :

ادارة انتاج مالبس
 -4كود /

- 1111
الفرقة  :األولي
-

الفصل الدراس ي الثاني

التقويم البنائي أو التكويني

أساليب وطرق التقييم

أو النهائي

مصفوفة مقرر :

ب )1-يحل المشاكل الخاصة
بالإلنتاج التى تتفق مع
متطلبات المنتج سواء
اقتصادية أو فنية .
ب )2-يحلل البيانات وأوامر
التشغيل ومراحل اإلنتاج .
ب )3-يميز أنسب الحلول العملية
المتعلقة باالنتاج .

ج -املهارات املهنية :

ج )1-يضبط نظم الجودة على
المواصفات التنفيذية للمنتج.
ج )2-يستخدم المعدات المناسبة فى
مجال التصميم واالنتاج .
ج )3-يغ ير التن ظيم دا خل صاالت
ا نترراج لتحقيررل أعلررى يفرراءة
إنتاجية.

ادارة انتاج مالبس

 -4كود /

- 1111

الفرقة  :األولي

-

الفصل الدراس ي الثاني

مصفوفة مقرر :

ادارة انتاج مالبس

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:

د_ 1يجمع المعلومات والبيانات .

د 2-يعد التقارير .
د 3-يطور معارفه ومهاراته .

أستاذ المادة  :د /ليلي عبدالرحيم المغربي.
القائم باعمال رئيس مجلس القسم  :أ.م.د /ريهام يوسف العناني .
العام الجامعي 2112 - 2112 :

 -4كود /

- 1111

الفرقة  :األولي

-

الفصل الدراس ي الثاني

