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 الجاىزةس لتخطيط ومتابعو إنتاج المالب التدريبيةتحديد اإلحتياجات 
 اعداد

 أ/ دعاء أشرف جابر محمد
 جامعة حموان -تخصص تصنيع كمية اإلقتصاد المنزلى  -دراسات عميا

 أ.م.د/ حازم عبد الفتاح عبد المنعم
 جامعة حموان -كمية اإلقتصاد المنزلى  -األستاذ المساعد بقسم المالبس والنسيج 

 األناضوليد/ الشيماء بيجت 
 جامعة حموان -كمية اإلقتصاد المنزلى  -سيجمدرس بقسم المالبس والن

 ممخص البحث
 ةالتى يتناوليا البحث فى إحتياج العديد من مؤسسات سوق العمل بجميوري ةيمكن تحديد المشكم

إلى كوادر  ةبإستخدام التطبيقات الحديث الجاىزةإلنتاج المالبس  ةفى مجال التخطيط والمتابع ةمصر العربي
لدى الشباب وتأىيميم بما يواكب إحتياجات  ةوالميني ةالمياري ةياده ورفع التنميمؤىمة بما يساعد عمى ز 

 .ةالصناعي العمميةالسوق وسير 
وأيضا  .الجاىزة المالبس إنتاج ومتابعو التخطيط عمى لمتدريب التدريبية اإلحتياجات تحديدوييدف البحث إلي 

 ةمحاول قد يسيم ىذا البحث فى .الجاىزة المالبس جإنتا ومتابعو بالتخطيط الخاصة والمعارف الميارات تحديد
 إنتاج المالبس الجاىزة. إحتياجات سوق العمل من خالل تحديد اإلحتياجات التدريبية لتخطيط ومتابعة ةلتمبي
بمستواىم الفنى  واالرتقاء والمتابعةلمشباب الدارسين لمجال التخطيط  المينية التنميةقد يساعد البحث فى و

 والميارى.
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Abstract 
The problem addressed by the research can be identified in the need of many 

labor market institutions in the Arab Republic of Egypt in the field of planning 

and follow-up to the production of ready-made garments using modern 

applications to qualified cadres in order to increase and raise the professional 

and professional development of youth and qualify them to meet the needs of the 

market and the process of industrial process. 

The aim of the research is to identify the training needs of the training in 

planning and follow up the production of ready-made garments. As well as 

identifying the skills and knowledge of planning and follow-up production of 

garments. This research may contribute to an attempt to meet the needs of the 

labor market by identifying training needs for the planning and follow-up of the 

production of ready-made garments. The research may help in the professional 

development of young people studying the field of planning and follow-up and 

improve their technical and skill level. 
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 -المقدمة ومشكمة البحث :
ولمتغمب  ةتتمثل أىميو التخطيط فى كونو أمرا ىامًا وضروريًا لمواجية متطمبات المجتمع المستقبمي

 المتوقع حدوثيا فى المجتمع. ةوالثقافي ةواالجتماعي ةعمى المتغيرات اإلقتصادي
عميو السالم فى تفسير حمم ولعل أول تجربو لمتخطيط تناقميا التاريخ تمك التى قام بيا سيدنا يوسف 

فرعون مصر وتوزيعو المحصول بين السنين العجاف وسنين الرواج فالتخطيط ىو بوصمو تحديد اإلتجاه 
                 .                                                 ةالمطموب األىداف الدليل نحو المستقبل وصواًل إلى المرغوب والمرسوم إلنجاح العمل واإلنجازات وىو

 (03، م8117، )مدحت ابو النصر
لإلنسان حيث أن اإلنسان يخاف ويحذر مما يخبئو لو  ةمن ضرورات الحيا ضرورةكما أن التخطيط 

المستقبل ليذا أصبح التخطيط بالمعنى الحديث ىو محاولو توقع الخطر والمجيول وتجنبو أو عمى األقل الحد 
 .(7، م8103، عبد الرحمن من خطورتو وعواقبو )مصطفى احمد

والعمل المحدد مسبقا لما  ويعد التخطيط وظيفة اإلدارة التى يركز عمى التييؤ واإلستعداد لممستقبل،
يراد القيام بو فى المستقبل والتخطيط يتعمق بحقائق مرتبطة بالمستقبل وحيث أنو من الصعب معرفة ىذه 

 ن أن تمجأ إلى القيام بتوقعات وتنبؤات معينة حوليا ىذا ماالحقائق وتحديدىا بشكل دقيق فإن اإلدارة البد م
 .(86 ،م 8102 ،يتعمق بوظيفة التخطيط بشكل عام)حسين عبد اهلل التميمى

 ةإلداره األزم ةالتخطيط والمتابع ةويؤكد الكثير من الباحثين فى مجال إداره األزمات عمى أىمي
ى تحقيق إستعداد ائم لمواجية األزمات بأكبر قدر من التى تيدف إل ةفالتخطيط ىنا يقصد بو تمك العممي

الممقاه عمى عاتقى ىذه  ةوالخاص ةبمواجية وتحديد الواجبات العام ةوالخدمات المعني األجيزةالتنسيق بين 
التى يمكن أن تؤدى  المحتممة، ويمكن النظر إلى عمميو التخطيط عمى أنيا إستقراء مستمر لألحداث األجيزة

 ةالتغمب عمييا من خالل التدريب وتوفير الموارد الالزم ةيدات وأزمات فى المستقبل وتحديد كيفيإلى وقوع تيد
بل اليدف  ةومن ىذا المنطمق يمكن القول بأن التخطيط لمواجية األزمات ييدف إلى منع حدوث األزم

األزمات )قدرى عمى عبد  عن تمك ةالناجم ةالمواجية وتقميل اآلثار السمبي ةاألساسى لو العمل عمى زياده عممي
 .(031، م8116، المجيد

وال تقل المتابعة أىمية عن التخطيط بل تكاد تكون ىذه المرحمة عمى درجة كبيرة من األىمية ليس 
يقال بأن نجاح عممية التخطيط يرتبط بشكل كبير  لذلك دائما ما فقط لمخطة الحالية بل لمخطط المستقبمية،

 بمدى كفاءة عممية المتابعة.
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وتحدث المتابعة أثناء عممية تنفيذ البرامج أو المشاريع ،ويقصد بيا اإلشراف عمى التنفيذ وما تشممو 
بحيث  من إجراءات وتعميمات وضوابط تقوم بيا اإلدارة بمختمف مستوياتيا من خالل أجيزة متابعة متخصصة،

 .(70، 8116،مان محمد غنيميتم إعداد تقارير دورية عن عممية التنفيذ ترفع إلى سمطات التخطيط )عث
لدييا  الجاىزةوجد أن العديد من مصانع المالبس  الباحثةالتى قامت بيا  ةاالستطالعي ةومن خالل الدراس 

ذات مستوى عالى من  ةبالمصنع ويرجع ذلك إلى عدم وجود كوادر مناسب ةاإلنتاجي ةفى سير العممي ةمشكم
 بالمصنع. التخطيطيةلمقيام بالميام  الكفاءة

التى يتناوليا البحث فى إحتياج العديد من مؤسسات سوق العمل  ةمما سبق يمكن تحديد المشكم
إلى  ةبإستخدام التطبيقات الحديث الجاىزةإلنتاج المالبس  ةفى مجال التخطيط والمتابع ةمصر العربي ةبجميوري

باب وتأىيميم بما يواكب إحتياجات لدى الش ةوالميني ةالمياري ةكوادر مؤىمة بما يساعد عمى زياده ورفع التنمي
 .ةالصناعي العمميةالسوق وسير 

 -ومن ىنا يمكن تحديد تساؤالت البحث في اآلتي: 
العممية التي يقوم عمييا تحديد اإلحتياجات التدريبية لتخطيط ومتابعة إنتاج المالبس  األسس ما -0

 الجاىزة؟
 ت التخطيط والمتابعة؟فاعمية اإلحتياجات التدريبية فى تحديد معارف وميارا ما -8

 -أىداف البحث:
 .الجاىزةتحديد اإلحتياجات التدريبية لمتدريب عمى التخطيط ومتابعو إنتاج المالبس  -0
 .الجاىزةبالتخطيط ومتابعو إنتاج المالبس  الخاصةتحديد الميارات والمعارف  -8

 قد يسيم ىذا البحث فى:-أىمية البحث:
إنتاج  الل تحديد اإلحتياجات التدريبية لتخطيط ومتابعةإحتياجات سوق العمل من خ ةلتمبي ةمحاول -0

 المالبس الجاىزة.
واإلرتقاء بمستواىم الفنى  والمتابعةلمشباب الدارسين لمجال التخطيط  المينية ةقد يساعد البحث فى التنمي -8

 والميارى.
ومتابعة إنتاج  قد يساعد البحث فى توضيح المشكالت الخاصة بالمعارف والميارات لمعاممين فى التخطيط -1

 المالبس الجاىزة.
 فى مجال التخطيط والمتابعة. ةالسريع ةالتطورات التكنولوجي ةمحاولو مالحق -2
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  -مصطمحات البحث:
 "  التدريبTraining  " 

يعنى التعويد والتأديب والمران فيقال درب الفرس أى أدبو وعممو ومرنو)محمد أيمن عبد  ةالعربي ةفى المغ –
 .(145،م8115،المطيف

ىو أداة التنمية ووسيمتيا التي إذا أحسن استثمارىا وتوظيفيا تمكنت من تحقيق الكفاءة والكفاية في  –
 .(www.dawaseredu.gov.saاألداء واإلنتاج )

 ،م8115 ،تولينشاط عممي ييدف إلى صقل المعارف وتنمية الكفاءات وتغيير السموكيات )كامل عمي م –
832). 

عممية منظمة مستمرة محورىا الفرد، وتيدف إلى أحداث تغيرات محددة سموكية وفنية وذىنية لمقابمة  –
، يتطمبيا الفرد والعمل الذي يؤديو والمنظمة التي يعمل فييا)أمل عبد مستقبمياً احتياجات محددة حاليًا أو 

 .(800 ،م 8101 ،الرحمن
 "التخطيطPlanning": 
لتحقيق  ةالالزم ةمن االوامر والقرارات التنفيذي ةإلعداد مجموع ةمن العمميات الضروري ةوعىو مجم –

، عمرو عباس، عماد جوىر، سوسن عبد المطيف، اىداف معينو خالل فتره مستقبميو)سيام زكى
 .(58، م8110

منصور )كرم "التدبير الذى يرمى إلى مواجية المستقبل بخطط منظمة سمفًا لتحقيق أىداف محددة –
 .(37، م8103، غازى

 ةالمتابع "Follow Up": 
عن الخطط   االنحراف باحتماالتمالحقة التنفيذ وتحديد درجو االنجاح أو الفشل فيو خطوه بخطوه والتنبؤ 

عمرو -عماد جوىر -سوسن عبد المطيف -ومن ثم العمل عمى تالفييا قبل حدوثيا)سيام زكى المحددة
 .(03م:8117عباس:
 "اإلنتاجProduction": 

األمثل لعناصر اإلنتاج بما يحقق أكبر قدر ممكن من اإلنتاج بمستوى جوده  االستخداميقصد باإلنتاج 
                                                                         مين وتشكيمو معينو وبأحجام معينو وفى وقت محدد وبأقل تكمفو ممكنو بما يحقق أكبر عائد ممكن من اإلنتاج                            

 .(85، م8118، )نسرين حسين
 "المالبس الجاىزةReady Made Garments " 

http://www.dawaseredu.gov.sa/


 الجاىزةلتخطيط ومتابعو إنتاج المالبس  التدريبيةتحديد اإلحتياجات 
 دعاء أشرف جابر محمدأ/  ،شيماء بيجت األناضولىد/ ال المنعم، عبد الفتاح عبد حازم/ د.م.أ/ينإعداد الباحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8106 يناير - السابع العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 022 - | 
P a g e 

عمى ان المالبس كمصطمح يقصد بو كل ما يغطى الجسم  ةلقد اتفق المتخصصون فى مجال المالبس الجاىز  
 ةالجاىز  ةفيى السمع ةمالبس الجاىز ما ال.أ(00، م0777،حسين ة)أسام من مواد سواء كانت نسجيو أو جمود

التى تغطى أجزاء الجسم سواء كانت تستخدم خارج المنزل أو داخمو ويمكن الحصول  ةالمختمف ةمن األقمش
 .(08،م0777 ،حسين ة)أسام ةالصنع وتقوم بإنتاجيا مصانع المالبس الجاىز  ةعمييا من األسواق تام

 -منيج البحث:
تحميل الميارات والمعارف التى تتضمنيا اإلحتياجات التدريبية محل المنيج الوصفى: لوصف و  يتبع البحث

 الدراسة.
 -عينة البحث:

لتحديد االحتياجات  الجاىزةفى مصانع المالبس  ةطيط والمتابعخمن أصحاب العمل ومسئولى قسم الت ةمجموع
 لتخطيط ومتابعة إنتاج المالبس الجاىزة. ةالتدريبي

 الحدود اآلتية: يقتصر البحث عمى -حدود البحث: 
 .بس الجاىزة بجميورية مصر العربيةالعاممين بمصانع المال :ةالحدود البشري-
 مصانع المالبس الجاىزة بالعاشر من رمضان والشرقية والجيزة. :ةالحدود المكاني-
 .8105ويناير 8104: الفترة بين أغسطس ة الحدود الزمني-

 يمى: تضمنت أدوات البحث ما-أدوات البحث:
لتحديد أوجو  ةبمصانع المالبس الجاىز  ةالتخطيط والمتابع رأى اصحاب العمل ومسئولى استطالعة استمار  -0

 .ةحتياجات التدريبيالقصور فى مجال العمل وبالتالى تحديد اإل
 فى محتوى البرنامج. والمتابعةرآى خبراء التخطيط  إلستطالع إستبيان -8
 .إستماره تحكيم ألدوات البحث -1

 صدق وثبات أدوات البحث:
صدق استبيان تحديد االحتياجات التدريبية لموظفي التخطيط في صناعة المالبس الجاىزة: يقصد بو قدرة 

 االستبيان عمى قياس ما وضع لقياسو.
 الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية لالستبيان:

ذلك بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط  بيرسون( بين تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخمي و     
الدرجة الكمية لكل محور )ميارات عامة، معارف وميارات تتعمق بأساسيات التخطيط والمتابعة، معارف 
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وميارات تتعمق بتخطيط الخامات والموارد، معارف وميارات تتعمق بتخطيط الطاقة اإلنتاجية، معارف وميارات 
مخزون، معارف وميارات تتعمق بجدولو اإلنتاج، معارف وميارات تتعمق بحسابات تكاليف تتعمق بإدارة ال

 اإلنتاج ( والدرجة الكمية لالستبيان، والجدول التالي يوضح ذلك: 
 ( قيم معامالث االرحباط بيه درجت كم محىر ودرجت االصخبيان1جذول )

 انذالنت االرحباط انمحاور

 0301 03553 مهاراث عامتانمحىر األول: 

 0301 03920 انمحىر انثاوي : معارف ومهاراث حخعهق بأصاصياث انخخطيط وانمخابعت

 0301 03026 انمحىر انثانث : معارف ومهاراث حخعهق بخخطيط انخاماث وانمىارد

 0301 03913 انمحىر انرابع : معارف ومهاراث حخعهق بخخطيط انطاقت اإلوخاجيت

 0301 03091 راث حخعهق بإدارة انمخزونانمحىر انخامش : معارف ومها

 0301 03552 انمحىر انضادس : معارف ومهاراث حخعهق بجذونه اإلوخاج

 0301 03053 انمحىر انضابع : معارف ومهاراث حخعهق بحضاباث حكانيف اإلوخاج

د الصحيح مما ( القترابيا من الواح1.10يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى )     
 يدل عمى صدق وتجانس محاور االستبيان.         

 الثبات:
دقة االختبار في القياس والمالحظة، وعدم تناقضو مع نفسو، واتساقو  واطراده  reabilityيقصد بالثبات      

ير فيما يزودنا بو من معمومات عن سموك المفحوص، وىو النسبة بين تباين الدرجة عمى المقياس التي تش
 إلى األداء الفعمي لممفحوص، و تم حساب الثبات عن طريق:

 Alpha Cronbach3 معامل الفا كرونباخ -0
 .Split-halfطريقة التجزئة النصفية   -8
 

 ( قيم معامم انثباث نمحاور االصخبيان 2جذول )

 انخجزئت انىصفيت معامم انفا انمحاور

 03945 – 03505 03904 مهاراث عامتانمحىر األول: 

 03512 – 03041 03005 انمحىر انثاوي : معارف ومهاراث حخعهق بأصاصياث انخخطيط وانمخابعت

 03506 – 03500 03530 انمحىر انثانث : معارف ومهاراث حخعهق بخخطيط انخاماث وانمىارد

 03905 – 03533 03561 انمحىر انرابع : معارف ومهاراث حخعهق بخخطيط انطاقت اإلوخاجيت

 03964 – 03591 03923 خامش : معارف ومهاراث حخعهق بإدارة انمخزونانمحىر ان

 03000 – 03001 03039 انمحىر انضادس : معارف ومهاراث حخعهق بجذونه اإلوخاج

 03509 – 03035 03060 انمحىر انضابع : معارف ومهاراث حخعهق بحضاباث حكانيف اإلوخاج

 03552 – 03052 03519 صخبيان ككماالثباث 
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يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات: معامل الفا، التجزئة النصفية ، دالة عند مستوى     
 مما يدل عمى ثبات االستبيان .  1.10

 النتائج تحميميا وتفسيرىا )النتائج الوصفية(:
 :الميارات العامة 

 ميارة إدارة الوقت: -0
 .أفراد العينة في أىمية ميارة إدارة الوقت ( أراء0( والشكل البياني رقم )1يوضح الجدول )

 (  أراء أفراد انعيىت في أهميت مهارة إدارة انىقج3جذول )

 انىضبت% انعذد إدارة انىقج

 %5035 42 راث أهميت قصىي

 %1235 6 راث أهميت مخىصطت

 %0 0 غير مهمت / راث أهميت دويا

 %100 45 انمجمىع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أراء أفراد انعيىت في أهميت مهارة إدارة انىقج( يىضح 2شكم )

من أفراد العينة يرون إنيا ذات أىمية قصوى بنسبة 28( أن 8( وشكل بياني )1يتضح من جدول )    
 % .08.3من أفراد عينة البحث يرون إنيا ذات أىمية متوسطة بنسبة  4% ، بينما 65.3

 اآللي "الكمبيوتر" :ميارة التعامل مع البرمجيات األساسية لمحاسب  -8
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(أراء أفراد العينة في أىمية ميارة التعامل مع البرمجيات األساسية 1( والشكل البياني رقم )2)يوضح الجدول  
 لمحاسب اآللي "الكمبيوتر"

 (  أراء أفراد انعيىت في أهميت مهارة انخعامم مع انبرمجياث األصاصيت نهحاصب اآلني "انكمبيىحر"4جذول )

 انبرمجياث األصاصيتانخعامم مع 
 انىضبت% انعذد انخعامم مع انبرمجياث األصاصيت نهحاصب اآلني "انكمبيىحر"

 %9130 44 راث أهميت قصىي

 %632 3 راث أهميت مخىصطت

 %231 1 غير مهمت / راث أهميت دويا

 %100 45 انمجمىع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مع انبرمجياث األصاصيت نهحاصب اآلني "انكمبيىحر" امم( يىضح أراء أفراد انعيىت في أهميت مهارة انخع 3شكم )

من أفراد العينة يرون إنيا ذات أىمية قصوى بنسبة  22( أن 1( وشكل بياني )2يتضح من جدول )    
% ، وواحد من أفراد 4.8من أفراد عينة البحث يرون إنيا ذات أىمية متوسطة بنسبة  1% ، بينما 70.5

 % .8.0مة / ذات أىمية دنيا بنسبة عينة البحث يري إنيا غير مي
 ميارة التواصل : -1
 ( أراء أفراد العينة في أىمية ميارة التواصل2( والشكل البياني رقم )3يوضح الجدول ) 
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 الجاىزةلتخطيط ومتابعو إنتاج المالبس  التدريبيةتحديد اإلحتياجات 
 دعاء أشرف جابر محمدأ/  ،شيماء بيجت األناضولىد/ ال المنعم، عبد الفتاح عبد حازم/ د.م.أ/ينإعداد الباحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8106 يناير - السابع العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 021 - | 
P a g e 

 (  أراء أفراد انعيىت في أهميت مهارة انخىاصم5جذول )

 انىضبت% انعذد انخىاصم

 %5534 41 راث أهميت قصىي

 %1034 5 راث أهميت مخىصطت

 %432 2 غير مهمت / راث أهميت دويا

 %100 45 انمجمىع

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يىضح أراء أفراد انعيىت في أهميت مهارة انخىاصم4شكم )

% 63.2من أفراد العينة يرون إنيا ذات أىمية قصوى بنسبة  20( أن 2( وشكل بياني )3يتضح من جدول )
من أفراد عينة البحث  8، و%01.2ذات أىمية متوسطة بنسبة  يامن أفراد عينة البحث يرون إن 3، بينما 

 .%2.8يمة / ذات أىمية دنيا بنسبة يرون إنيا غير م
 ميارة إدارة فريق العمل : -2
 ( أراء أفراد العينة في أىمية ميارة إدارة فريق العمل3( والشكل البياني رقم )4يوضح الجدول )  

 مهارة إدارة فريق انعمم(أراء أفراد انعيىت في أهميت 6جذول )

 انىضبت% انعذد إدارة فريق انعمم

 %9335 45 راث أهميت قصىي

 %632 3 راث أهميت مخىصطت

 %0 0 غير مهمت / راث أهميت دويا

 %100 45 انمجمىع
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 الجاىزةلتخطيط ومتابعو إنتاج المالبس  التدريبيةتحديد اإلحتياجات 
 دعاء أشرف جابر محمدأ/  ،شيماء بيجت األناضولىد/ ال المنعم، عبد الفتاح عبد حازم/ د.م.أ/ينإعداد الباحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8106 يناير - السابع العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 021 - | 
P a g e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( يىضح أراء أفراد انعيىت في أهميت مهارة إدارة فريق انعمم5شكم )
 

 بنسبة قصوى أىمية ذات إنيا يرون العينة أفراد من 23 أن( 3) انيبي وشكل( 4) جدول من يتضح
 %.4.8 بنسبة متوسطة أىمية ذات إنيا يرون البحث عينة أفراد من 1 ،بينما% 71.6

 :متخصصة توميارا معارف* 
 : والمتابعة التخطيط أساسياتب تتعمق جدارات -0

 المتعمقة والميارات المعارف أىمية في العينة أفراد أراء( 4) رقم البياني والشكل( 5) الجدول يوضح 
 .والمتابعة التخطيط بأساسيات

 والمتابعة التخطيط بأساسيات المتعمقة والميارات المعارف أىمية في العينة أفراد أراء(  5) جدول
 انىضبت% انعذد معارف ومهاراث حخعهق بأصاصياث انخخطيط وانمخابعت

 %5333 40 راث أهميت قصىي

 %1436 0 راث أهميت مخىصطت

 %231 1 غير مهمت / راث أهميت دويا

 %100 45 انمجمىع
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 الجاىزةلتخطيط ومتابعو إنتاج المالبس  التدريبيةتحديد اإلحتياجات 
 دعاء أشرف جابر محمدأ/  ،شيماء بيجت األناضولىد/ ال المنعم، عبد الفتاح عبد حازم/ د.م.أ/ينإعداد الباحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8106 يناير - السابع العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 029 - | 
P a g e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يىضح أراء أفراد انعيىت في أهميت انمعارف وانمهاراث انمخعهقت بأصاصياث انخخطيط وانمخابعت6شكم )

إنيا ذات أىمية قصوى بنسبة من أفراد العينة يرون  21( أن 4( وشكل بياني )5يتضح من جدول )
%، وواحد من أفراد 02.4يرون إنيا ذات أىمية متوسطة بنسبة من أفراد عينة البحث  5، بينما 61.1%

 .%8.0يمة / ذات أىمية دنيا بنسبة عينة البحث يري إنيا غير م
 جدارات تتعمق بتخطيط الخامات والموارد : -8

( أراء أفراد العينة في أىمية المعارف والميارات المتعمقة 5( والشكل البياني رقم )6يوضح الجدول )
 .لخامات والمواردبتخطيط ا

 (أراء أفراد العينة في أىمية المعارف والميارات المتعمقة بتخطيط الخامات والموارد6جدول )
 انىضبت% انعذد معارف ومهاراث حخعهق بخخطيط انخاماث وانمىارد

 %0932 35 راث أهميت قصىي

 %1235 6 راث أهميت مخىصطت

 %533 4 غير مهمت / راث أهميت دويا

 %100 45 انمجمىع
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 الجاىزةلتخطيط ومتابعو إنتاج المالبس  التدريبيةتحديد اإلحتياجات 
 دعاء أشرف جابر محمدأ/  ،شيماء بيجت األناضولىد/ ال المنعم، عبد الفتاح عبد حازم/ د.م.أ/ينإعداد الباحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8106 يناير - السابع العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 012 - | 
P a g e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يىضح أراء أفراد انعيىت في أهميت انمعارف وانمهاراث انمخعهقت بخخطيط انخاماث وانمىارد0شكم )

من أفراد العينة يرون إنيا ذات أىمية قصوى بنسبة  16( أن 5( وشكل بياني )6يتضح من جدول )    
من أفراد عينة  2، و%08.3أىمية متوسطة بنسبة  يا ذاتمن أفراد عينة البحث يرون إن 4%، بينما 57.8

 .%6.1يمة / ذات أىمية دنيا بنسبة البحث يرون إنيا غير م
 جدارات تتعمق بتخطيط الطاقة اإلنتاجية: -1
لمتعمقة بتخطيط ( أراء أفراد العينة في أىمية المعارف والميارات ا6( والشكل البياني رقم )7يوضح الجدول )  

 الطاقة اإلنتاجية
 (أراء أفراد انعيىت في أهميت انمعارف وانمهاراث انمخعهقت بخخطيط انطاقت اإلوخاجيت9جذول )

 انىضبت% انعذد معارف ومهاراث حخعهق بخخطيط انطاقت اإلوخاجيت

 %5936 43 راث أهميت قصىي

 %632 3 راث أهميت مخىصطت

 %432 2 غير مهمت / راث أهميت دويا

 %100 45 انمجمىع
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 الجاىزةلتخطيط ومتابعو إنتاج المالبس  التدريبيةتحديد اإلحتياجات 
 دعاء أشرف جابر محمدأ/  ،شيماء بيجت األناضولىد/ ال المنعم، عبد الفتاح عبد حازم/ د.م.أ/ينإعداد الباحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8106 يناير - السابع العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 011 - | 
P a g e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يىضح أراء أفراد انعيىت في أهميت انمعارف وانمهاراث انمخعهقت بخخطيط انطاقت اإلوخاجيت5شكم )

إنيا ذات أىمية قصوى بنسبة من أفراد العينة يرون  21( أن 6( وشكل بياني )7يتضح من جدول )    
من أفراد عينة  8، و%4.8نيا ذات أىمية متوسطة بنسبة يرون إ من أفراد عينة البحث 1، بينما 67.4%

 .%2.8يمة / ذات أىمية دنيا بنسبة البحث يرون إنيا غير م
 جدارات  تتعمق بتخطيط الطاقة اإلنتاجية : -2
( أراء أفراد العينة في أىمية المعارف والميارات المتعمقة 7( والشكل البياني رقم )01يوضح الجدول )  

 الطاقة اإلنتاجية بتخطيط
 (أراء أفراد انعيىت في أهميت انمعارف وانمهاراث انمخعهقت بخخطيط انطاقت اإلوخاجيت10جذول ) 

 انىضبت% انعذد معارف ومهاراث حخعهق بخخطيط انطاقت اإلوخاجيت

 %5133 39 راث أهميت قصىي

 %1235 6 راث أهميت مخىصطت

 %632 3 غير مهمت / راث أهميت دويا

 %100 45 عانمجمى
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 الجاىزةلتخطيط ومتابعو إنتاج المالبس  التدريبيةتحديد اإلحتياجات 
 دعاء أشرف جابر محمدأ/  ،شيماء بيجت األناضولىد/ ال المنعم، عبد الفتاح عبد حازم/ د.م.أ/ينإعداد الباحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8106 يناير - السابع العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 010 - | 
P a g e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يىضح أراء أفراد انعيىت في أهميت انمعارف وانمهاراث انمخعهقت بخخطيط انطاقت اإلوخاجيت9شكم )

إنيا ذات أىمية قصوى بنسبة من أفراد العينة يرون  17( أن 7( وشكل بياني )01يتضح من جدول )    
من أفراد عينة  1، و%08.3ذات أىمية متوسطة بنسبة يا من أفراد عينة البحث يرون إن 4، بينما 60.1%

 .%4.8يمة / ذات أىمية دنيا بنسبة البحث يرون إنيا غير م
 جدارات تتعمق بإدارة المخزون : -3
( أراء أفراد العينة في أىمية المعارف والميارات المتعمقة بإدارة 01( والشكل البياني رقم )00يوضح الجدول )  

 المخزون
 أراء أفراد انعيىت في أهميت انمعارف وانمهاراث انمخعهقت بإدارة انمخزون(11جذول ) 

 انىضبت% انعذد معارف ومهاراث حخعهق بإدارة انمخزون

 %0031 30 راث أهميت قصىي

 %1436 0 راث أهميت مخىصطت

 %533 4 غير مهمت / راث أهميت دويا

 %100 45 انمجمىع
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 راء أفراد انعيىت في أهميت انمعارف وانمهاراث انمخعهقت بإدارة انمخزون( يىضح أ10شكم )

إنيا ذات أىمية قصوى بنسبة من أفراد العينة يرون  15( أن 01( وشكل بياني )00يتضح من جدول )    
من أفراد عينة  2، و%02.4يا ذات أىمية متوسطة بنسبة من أفراد عينة البحث يرون إن 5، بينما 55.0%
 %.6.1يرون إنيا غير ميمة / ذات أىمية دنيا بنسبة  البحث

 جدارات  تتعمق بجدولة اإلنتاج :-2
( أراء أفراد العينة في أىمية المعارف والميارات المتعمقة 00( والشكل البياني رقم )08يوضح الجدول )  

 بجدولة اإلنتاج

 بجذونت اإلوخاج (أراء أفراد انعيىت في أهميت انمعارف وانمهاراث انمخعهقت12جذول )

 انىضبت% انعذد معارف ومهاراث حخعهق بجذونت اإلوخاج

 %05 36 راث أهميت قصىي

 %1630 5 راث أهميت مخىصطت

 %533 4 غير مهمت / راث أهميت دويا

 %100 45 انمجمىع
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 ونت اإلوخاج( يىضح أراء أفراد انعيىت في أهميت انمعارف وانمهاراث انمخعهقت بجذ11شكم )

ن إنيا ذات أىمية قصوى بنسبة من أفراد العينة يرو 14( أن 00( وشكل بياني )08يتضح من جدول )    
من أفراد عينة  2%، و04.5من أفراد عينة البحث يرون إنيا ذات أىمية متوسطة بنسبة  6، بينما 53%

 %.6.1البحث يرون إنيا غير ميمة / ذات أىمية دنيا بنسبة 
 تتعمق بحسابات تكاليف اإلنتاج :  جدارات -5
( أراء أفراد العينة في أىمية المعارف والميارات المتعمقة 08( والشكل البياني رقم )01يوضح الجدول )  

 بحسابات تكاليف اإلنتاج
 (أراء أفراد انعيىت في أهميت انمعارف وانمهاراث انمخعهقت بحضاباث حكانيف اإلوخاج13جذول )

 انىضبت% انعذد هق بحضاباث حكانيف اإلوخاجمعارف ومهاراث حخع

 %5534 41 راث أهميت قصىي

 %1034 5 راث أهميت مخىصطت

 %432 2 غير مهمت / راث أهميت دويا

 %100 45 انمجمىع
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 ( يىضح أراء أفراد انعيىت في أهميت انمعارف وانمهاراث انمخعهقت بحضاباث حكانيف اإلوخاج12شكم )

إنيا ذات أىمية قصوى بنسبة من أفراد العينة يرون  20( أن 08( وشكل بياني )01يتضح من جدول)    
من أفراد عينة  8، و%01.2يا ذات أىمية متوسطة بنسبة من أفراد عينة البحث يرون إن 3، بينما 63.2%

 .%2.8يمة / ذات أىمية دنيا بنسبة البحث يرون إنيا غير م
 الدراسات السابقة:

( بعنوان: " فاعمية برنامج لتدريب مراقبى الجودة فى مصانع المالبس 8103دراسة رشا عمى حافظ )أتفقت 
( بعنوان: "التدريب التحويمى فى صناعة المالبس 8108الجاىزة ودراسة أمانى مصطفى عابد حسنين )

عبد الفتاح عبد الجاىزة ودوره فى تنمية المشروعات الصغيرة"  ودراسة "حاتم أحمد محمود رفاعي ، حازم 
م( بعنوان : "برنامج تدريبي لتأىيل شباب الخريجين لمعمل في صناعة المالبس الجاىزة" عمى 8115المنعم" )

 أىمية استخدام البرامج التدريبية عمى تحسين مستوى األداء  لمعاممين فى صناعة المالبس الجاىزة.
م( بعنوان: "أثر 8113) (Akuratiyagamage&Vathsalaجاماجي، فازسمال وأتفقت دراسة أكوراتيا

البرامج التدريبية في تحديد إحتياجات التنمية اإلدارية بمصانع المالبس بسيرالنكا" ودراسة إبراىيم صابر محمد 
م( 8111م( بعنوان: "فاعمية برنامج تدريبي لألداء المياري لتقنيات الحياكة و دراسة والء عبد اهلل )8112)

البس والنسيج" مقترح ألسس التدريب الميداني بمصانع المالبس لطالب قسم الم بعنوان : "فاعمية برنامج
دراسة حاتم أحمد و م( بعنوان: "نظام التدريب بشركة رامتكس" Jim Phillip 8118 ( ودراسة جيم فيميب

 م( بعنوان : "أثر استخدام برنامج تدريبي عمى اكتساب ميارات التخطيط لعمميات القص8118محمود رفاعي )
فى صناعة المالبس" عمى أىمية التدريب وضرورة إعداد برامج التدريب فى صناعة المالبس الجاىزة لما ليا 

 من أثار عمى اكتساب وتنمية الميارات.
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 Yen- Pablo Bo HSU & Brian)وأتفقت دراسة: ين بابمو يوىيسو& بريان كمينر

Kleiner،8111جودة العالية" ودراسة: روس لورنس م( بعنوان: "كيفية حفاظ شركات النسيج عمى ال
م( بعنوان : "دور التدريب في تنمية الموارد البشرية ودراسة RossLawrence Peckford8111)بيكفورد

م( بعنوان: "وضع برنامج لتدريب طالبات الفرقة الرابعة بكميات التربية النوعية 0777أماني رأفت بشرى )
م( 0777ودراسة حاتم أحمد محمود رفاعي )، مشروع المالبس"لالرتفاع بالمستوى المعرفي والمياري في 

بعنوان: "فاعمية برنامج تدريبي لتنمية الميارات األساسية لألفراد المجندين بالقوات المسمحة" عمى دور البرامج 
 التدريبية فى رفع كفاءة األفراد وتنمية الجانب المعرفى والميارى ليم .

إطار مقترح لمتكامل بين نظام تكمفة دورة حياة بعنوان:"(8105وأتفقت دراسة فؤاد محمد محمود )
المنتج ونظام اإلنتاج الخالي من الفاقد لتعزيز القدرة التنافسية"معدراسة أمل محمد فريج الشافعى 

(بعنوان:"دور التقنيات الحديثة فى تطوير منظومة التكاليف لبعض مالبس األطفال لألستفادة منيا فى 8102)
 4( بعنوان:" تطبيق معايير الجودة ومنيجية ال8116بس الجاىزة" ودراسة والء عبد المة إبراىيم )صناعة المال

( بعنوان:" 0755دراسة سامى نجدى محمد عمى )سيجما لتخفيض التكاليف فى مراحل مابعد القص " و 
دام برنامج لحساب استخدام نماذج البرمجة الخطية كأداة لتخطيط ورقابة تكاليف االنتاج " عمى أىمية استخ

 ومراقبة  تكمفة دورة حياة المنتج ودور ذلك فى رفع القدرة التنافسية المنشأة.
(بعنوان:"إمكانية تطوير برنامج إلدارة بيانات 8104وأتفقت دراسة مصطفى ممدوح مصطفى الرفاعى )

س الجاىزة ودراسة عماد زايد المنتج بإستخدام المواقع اإللكترونية لرفع كفاءة اإلدارة الفنية فى مصانع المالب
(بعنوان: "فعالية نظام التعميم االلكترونى فى إدارة اإلنتاج المتكامل بصناعة المالبس" ودراسة 8100بخيت )

(بعنوان:" نظام مقترح إلدارة بيانات المنتج فى صناعة المالبس الجاىزة بإستخدام 8114عماد زايد بخيت )
( بعنوان:"أثر استخدام نظام إدارة بيانات المنتج 8112األناضولى )ودراسة الشيماء بيجت  شبكات الحاسب"

فى صناعة المالبس الجاىزة" عمى أىمية استخدام برامج جديدة إلدارة بيانات المنتج بإستخدام الحاسب اآللى 
ودوره فى تطوير صناعة المالبس الجاىزة والتعرف عمى المشكالت المتعمقة بجمع البيانات ودراسة عوامل 

 إلنتاج المؤثرة عمى التخطيط.ا
 بعنوان:"( Ashraf Megahed Gouda ،8104)الوأتفقت دراسة

"IMPROVING PERFORMANCY BY ADOPTING THE AGGREGATE 

PLANNING APPROACHES" ( بعنوان:" نظم مراقبة 8103ودراسة مصطفى عبد الحى عمى بدوى)
"األسس  ( بعنوان:8102دراسة ىبة رضا عبد العزيز )و ”" دراسة مقارنة”اإلنتاج فى مصانع المالبس الجاىزة 
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العممية والفنية إلعداد الممف التقني لمعينات فى صناعة المالبس الجاىزة" ودراسة رانيا يوسف ىيكل 
(بعنوان:" استخدام تكنولوجيا الحاسب األلى فى إعداد برنامج تطبيقى لتنظيم الخطوط اإلنتاجية لخدمة 8113)

(بعنوان:" التخطيط والمتابعة فى 8118الرجالى" ودراسة عمرو أحمد عباس محمد ) مجال تصنيع المالبس
صناعة المالبس الجاىزة المنتجة بأسموب تريكو المحمة وأثرىا عمى معدالت اإلنتاج" ودراسة نشوى مصطفى 

سة نشوة ( بعنوان :"تخطيط ماكينات الحياكة داخل صاالت إنتاج بمصانع المالبس الجاىزة" ودرا8118حافظ )
( بعنوان:" التداول وعالقتو بالكفاءة اإلنتاجية لمصانع المالبس الجاىزة" ودراسة عماد 8110مصطفى حافظ )

"دراسة خطوط إنتاج البنطمون الجينز من مصانع المالبس الجاىزة تقنيًا  بعنوان: (8111سيد عبد الفتاح )
"تقييم دور نظم المعمومات فى ترشيد  ان:( بعنو 0774واقتصاديًا" ودراسة محمد عبد المة عبد المقصود )

قرارات تخطي ومراقبة اإلنتاج بالتطبيق عمى الشركة القابضة لمغزل والنسيج بقطاع األعمال المصرى" ودراسة 
"تخطيط اإلنتاج الكمى فى ظل تطور األىداف /دراسة حالة عمى  (بعنوان:0767محمد عبد الو عبد المقصود )
" عمى أىمية تخطيط ومتابعة اإلنتاج  ومدى فعاليتو ومعرفة نقاط األختناقات شركة الشرقية لمغزل والنسيج

 تى تواجو صناعة المالبس الجاىزة.لا عمى خطوط اإلنتاج وكذلك معرفة الصعوبات
(بعنوان:" حمالت التاييد و المناصرة بين التخطيط و المعالجة 8104وأتفقت دراسة مشيرة كامل عبد الفتاح)

(بعنوان:" التخطيط لزيادة فاعمية مشروع التعميم 8104مال محمد محمد إسماعيل)البصرية" ودراسة ج
( بعنوان:"تقييم فعالية نظم تخطيط 0770المجتمعي في مواجية التسرب الدراسي" ودراسة احمد عبد اهلل)

ر ( بعنوان: "تطوي0761ومتابعة اإلنتاج فى قطاع صناعة الحديد والصمب" ودراسة محمد عمى محمد حماد )
الموازنات الرأسمالية باستخدام أساليب التخطيط طويل األجل بالتطبيق عمى قطاع الفنادق" عمى  أىمية 
التخطيط فى مجال المعالجة البصرية والحديد والصمب وقطاع الفنادق ومعرفة مشكالت التخطيط وطرق 

 معالجتيا.
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   ئ ه  ل   جع

 أواًل الكتب:
 .عمان ،دارة اإلنتاج والعمميات)مدخل كمى(""إ (:8102) حسين عبد اهلل التميمى –
"التخطيط والمتابعو فى انتاج  (:8117)عمرو عباس، عماد جوىر، سوسن عبد المطيف، سيام زكى –

 المالبس الجاىزه "القاىره.
 "اتصاالت االزمو واداره االزمات"دارالجامعو،القاىره. (:8116)قدرى عبد المجيد –
 .وارد البشريو "جامعو القاىره"اداره الم(: 8115)كامل عمى متولى –
 "مبادئ اإلدارة". (:8103)كرم منصور غازى –
 ."التخطيط أسس ومبادئ عامة" (:8116)غنيمعثمان محمد  –
 ."التخطيط االسترتيجى "دار التعميم الجامعى ،القاىره (:8103)مصطفى احمد عبد الرحمن –

 ثانيا االبحاث:
 "برنامج تدريبي لتأىيل                                                                                                        (8103) محاتم احمد الرفاعى،حازم عبد الفتاح عبد المنع –

شباب الخريجين لمعمل في صناعة المالبس الجاىزة "بحث غير منشور،كميو االقتصاد المنزلى جامعو 
 حموان.

 ثالثا الرسائل العمميو:
– Akuratiyagamage&Vathsala, 2005:The Training Programs Effect on the 

Apparel Factories in Sri Lanka”, Sri Lanka,3 

– Yen- Pablo Bo HSU & Brian Kleiner, 2000 :How do Textile Companies Keep 

Quality High? U.S.A. 

يانات المنتج فى صناعة المالبس " أثر استخدام نظام إدارة ب(: 8112)الشيماء بيجت األناضولى –
 الجاىزة" رسالة ماجستير . جامعة حموان . االقتصاد المنزلي، المالبس و النسيج.

"فاعمية برنامج تدريبي لألداء المياري لتقنيات الحياكة"، رسالة (: 8112) ابراىيم صابر محمد –
 .دكتوراة كمية التربية النوعية، جامعة عين شمس

"بعنوان: "تصميم برنامج تدريبي لمشغمى (: 8114)الدين سيد جوىر أحمد حسنى خطاب عماد –
خطوط إنتاج المالبس الجاىزة الجدد بإستخدام النظام التفاعمى" بحث منشور بمؤتمر القدرة التنافسية 

 .لمجامعات المصرية بجامعة حموان
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ه المنتج"رسالو "تكنولوجيا القص فى صناعو المالبس الجاىزه واثرىا عمى جود(:0777)أسامو حسين –
 . و االقتصاد المنزلى،جامعو حموانماجستير غير منشوره،كمي

"تحسين االداء بإستخدام تقنية التخطيط اإلجمالى "رسالة (: 8104)أشرف مجاىد جودة مجاىد –
 ماجستير، جامية بنيا كمية اليندسة. 

ت التربية النوعية : "وضع برنامج لتدريب طالبات الفرقة الرابعة بكميا(0777)أماني رأفت بشرى –
لالرتفاع بالمستوى المعرفي والمياري في مشروع المالبس"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 

 .قتصاد المنزلي، جامعة المنوفيةاال
" فاعمية برنامج تدريبي لتنمية الميارات األساسية لألفراد  (:0777) حاتم أحمد محمود رفاعي –

 .االقتصاد المنزلي، جامعة حموانماجستير غير منشورة ، كمية  المجندين بالقوات المسمحة "، رسالة
" أثر استخدام برنامج تدريبي عمى اكتساب ميارات التخطيط (: م8118)حاتم أحمد محمود رفاعي –

لمنزلي، جامعة لعمميات القص فى صناعة المالبس"، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية االقتصاد ا
 . حموان، القاىرة

:"دور التقنيات الحديثة فى تطوير منظومة التكاليف لبعض م(8102) فريج الشافعىأمل محمد  –
جامعة المنوفية. كمية -دكتوراه رسالة لألستفادة منيا فى صناعة المالبس الجاىزة" مالبس األطفال

 .االقتصاد المنزلي. قسم المالبس والنسيج
جودة فى مصانع المالبس الجاىزة " فاعمية برنامج لتدريب مراقبى ال(م8103)دراسة رشا عمى حافظ  –

 ."رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية األقتصاد المنزلى ،جامعة حموان ،القاىرة
"التطور التكنولوجى لماكينات الحياكو واثر ذلك عمى اسموب التشغيل  (:0775)شريف عبد الجواد –

 .كميو االقتصاد المنزلى ،جامعو حموان "رسالو ماجستير غير منشوره،
" فعالية نظام التعميم االلكترونى فى إدارة اإلنتاج المتكامل بصناعة (: م8100)ايد بخيتعماد ز  –

 .كمية االقتصاد المنزلى جامعة حموان دكتوراه رسالة المالبس"،
:" نظام مقترح إلدارة بيانات المنتج فى صناعة المالبس الجاىزة بإستخدام (م8114) ـــــــــــــــــــــــ –

 .لة ماجستير كمية االقتصاد المنزلى جامعة حموانرسا شبكات الحاسب"
تريكو المحمو واثرىا  بأسموب المنتجة الجاىزةفى صناعو المالبس  والمتابعةعمرو عباس "التخطيط  –

غير منشوره  ،كميو االقتصاد المنزلى ،جامعو حموان  عمى معدالت االنتاج ".رسالو ماجستير
 م.8118،القاىره.
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" إطار مقترح لمتكامل بين نظام تكمفة دورة حياة المنتج ونظام  (:8105) فؤاد محمد محمود شمح –
 .، جامعة المنصورة. كمية التجارةاإلنتاج الخالي من الفاقد لتعزيز القدرة التنافسية : رسالة  دكتوراه

"امكانية تطوير برنامج إلدارة بيانات المنتج باستخدام المواقع اإللكترونية  مصطفى ممدوح مصطفى –
جامعة المنوفية. كمية  -ءة اإلدارة الفنية في مصانع المالبس الجاىزة" رسالة ماجستيرلرفع كفا

 االقتصاد المنزلى. قسم المالبس والنسيج.
 دراسة مقارنة"”" نظم مراقبة اإلنتاج فى مصانع المالبس الجاىزة :(8104) مصطفي عبدالحي عمي –

 8103جامعو دمياط  التطبيقيةرسالة  كميو الفنون 
لالعداد الممف التقنى لمعينات فى صناعو المالبس  والفنية العممية" االسس (: 8102)ا ىبو رض –

 .القاىره د المنزلى ،جامعو حموان،كميو االقتصا الجاىزه "،رسالو ماجستير غير منشوره،
: "فاعمية برنامج مقترح ألسس التدريب الميداني بمصانع المالبس (8111)والء عبد اهلل إبراىيم  –

 .لمالبس والنسيج"، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة حموان، رسالة ماجستير غير منشورةلطالب قسم ا
 :ةمواقع الكتروني

 (www.dawaseredu.gov.sa) 

 
 
 
 


