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 (00نموذج رقم )

 المنوفية:  جامعة 

 : االقتصاد المنزلى  كمية 

 قسم     : االقتصاد المنزلى والتربية

 0202-0209توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر -1

 الرمز الكودى : 

H 3111 

 اسم المقرر :  

االتجاىات الحديثة في تدريس 

 االقتصاد المنزلي

الفرقة / المستوى : أولي 

 دكتوراة

التخصص :االقتصاد المنزلى 

 والتربية

 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 

المقرر أن يكون الطالب  من المتوقع بعد االنتياء من دراسة ىدف المقرر: -2
 : قادرا عمي ان

 يتقن أساسيات ومنهجيات البحث . 1/1

يعمل بأستمرار عمى إضافة المعارف فى مجال االقتصاد  1/2

 المنزلى والتربية. 

2 - 
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يطبق المنهج التحميمى و الناقد لممعارف فى مجال االقتصاد  1/3

 المنزلى والتربية المجاالت ذات العبلقة.

يدمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العبلقة  1/4
ذاتي أساليب التعمم ال)مستنبطا ومطورا لمعبلقات البينية بينهما. 

األستراتيجيات التدريسية  الحديثة  -فى تدريس االقتصاد المنزلي
 (فى تدريس فى االقتصاد المنزلي.

ة فى يظهر وعيا عميقا بالمشاكل الجارية و النظريات الحديث 1/5

 مجال االقتصاد المنزلى والتربية. 

يحدد المشكبلت المهنية باالقتصاد المنزلى والتربية و إيجاد  1/6

 حموال مبتكرة لحمها. 

 المستيدف من تدريس المقرر: -3
 أن يكون قادرا عمى أن :بعد أن ينتيى الطالب من دراسة المقرر ينبغى 

 المعمومات والمفاىيم: - أ

 

 

 

 

 

 

يشرح  بفهم النظريات العممية فى عموم االقتصاد  -2/1/1/1

 وخصائصه الذاتي التعمم) .المنزلى والتربية و العموم المرتبطة بها

لتعمم التعاونى خصائصه واسسه ا -.واسسه واساليبه

 -  واستراتيجاتها البنائية والنظرية البنائي التعممواستراتيجياته

 االستراتيجيات الحديثة(*

تدريس يمم  بدقة باألساسيات العممية المتعمقة بمجال 2- /2/1/1

 االقتصاد المنزلى والتربية 
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 يصف بتوسع الجديد و الحديث من المعارف فى -2/1/1/3

 3مجال التخصص و المجاالت المرتبطة. تدريس

 

 

 
 
 
 

  الميارات الذىنية : - ب
االسنننننتراتيجيات الحديثنننننة فننننني تننننندريس االقتصننننناد  يصننننننف.  2ب.

 المنزلي.
النظرينننننات نمنننننوذج السنننننتراتيجيات التننننندريس التننننني  .  يبتكنننننر3ب.

 .المختمفة
فنننننى تننننندريس  والتعننننناونى أسننننناليب النننننتعمم النننننذاتي يصننننننف.  4ب.

 االقتصاد المنزلي.
ألسنننننتراتيجيات الحديثنننننة فنننننى تننننندريس االقتصننننناد ا يصننننننف.  5ب.

 المنزلى.
الميارات المينية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

فى تدريس  التعاونىو البنائى و  أساليب التعمم الذاتي .  يطبق 1ج.
 االقتصاد المنزلي.

بعنننض األسنننتراتيجيات الحديثنننة فنننى تننندريس  االقتصننناد  ينفنننذ. 2ج.
 المنزلي.

فننى ضننوه األ ننداف  المختمفننةاسننتراتيجيات التنندريس يحمننل ي. 3ج.
 التعميمية.
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 Syllabusمحتوى المقرر  -4

 عدد الموضوع األسبوع
 الساعات

 تحديد مفهوم التعمم الذاتي وخصائصه وسماته - األسبوع األول
 األسس الفمسفية واألسس النفسية لمتعمم الذاتي -

 أمثمة عن بعض أساليب التعمم الذاتي. –إعطاه 

2 

األسننننننننس التربويننننننننة إلعنننننننننداد ا  –الموديننننننننوالت التعميميننننننننة  - األسبوع الثانى
 واستخدامها مكونات الموديول التعميمي.

2 

 التعمم الذاتي باستخدام الحاسب اآللي )الكمبيوتر(. - ثالثاألسبوع ال
 أسس إعداد البرنامج التعميمية الخاصة بالكمبيوتر. - 

2 

النننتعمم النننذاتي عنننن طرينننق شنننبكة االتصننناالت والمعمومنننات  - رابعاألسبوع ال
 )اإلنترنت(

2 

 تقييم الطبلب. - خامساألسبوع ال
 الحديثة فى تدريس االقتصاد المنزليمقدمة عن األساليب  -

2 

مزايننننا   –مراحمننننه ومداخمننننه وعناصننننر   –الننننتعمم التعنننناوني  - سادساألسبوع ال
 وشروط نجاحه..

2 

نمنناذج لننبعض االسننتراتيجيات الحديثننة المشننتقة مننن الننتعمم  - سابعاألسبوع ال
شنننننننننارك ( او -زاوج  -التعننننننننناوني مثنننننننننل اسنننننننننتراتيجية) فكنننننننننر

 المرقمة .....الخ.استراتيجية الرؤوس 

2 

 التعمم البنائي - ثامناألسبوع ال
نمنننوذج النننتعمم  -أعمننندة الفمسنننفة البنائينننة –النظرينننة البنائينننة  

 البنائي

2 

 2 تطبيقات لبعض االستراتيجيات التي تتبع النظرية البنائية.  - تاسعاألسبوع ال
 2البنائينة مثنل   تابع بعض االستراتيجيات التني تتبنع النظرينة  - عاشراألسبوع ال
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استراتيجية التعنارض  -استراتيجيات ما وراه المعرفة       -
 المعرفي ....الخ

بعننض االتجا ننات الحديثننة فنني تنندريس االقتصنناد المنزلنني   - حادى عشراألسبوع ال
نمنننوذج رايجمنننوث  –الخنننرائط الذ نينننة  –مثنننل خنننرائط التفكينننر 

 التوسعي

2 

 2 المخططات العقمية.      - ثانى عشراألسبوع ال
 2 شبكات التفكير البصرية . - ثالث عشراألسبوع ال
 2 التقييم النهائي. - رابع عشراألسبوع ال

 

 المحاضرة . -1 أساليب التعميم والتعمم -5
 التعمم الذاتى  -التعمم التعاوني. التعمم عن بعد  -2
 المناقشة. -3
 البحث الذاتي )إجراه بحوث(.  -4
 االنترنت( . -استخدام )الحاسب اآللي   -5
 التعمم النشط -العصف الذ ني.  -6

أساليب التعمـيم والـتعمم  -6

لمطـــــــــــرب ذوى القـــــــــــدرات 

 المحدودة

 استراتيجيات التدريس العبلجى لصعوبات التعمم -1
 الحقائب التعميمية -2
 التعمم التعاونى -3

  تقويم الطرب -8

 انشطة ابحاث أعمال سنة   -1 األساليب المستخدمة - أ
 التحريري امتحان نهاية الفصل الدراسي   -2

 تقييم اعمال سنة األسبوع الخامس  التوقيت - ب
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 تقييم اعمال سنة  األسبوع الثامن 
 تقييم اعمال السنة األسبوع الثاني عشر
 االمتحان التحريري ---  األسبوع الرابع عشر

 درجة   88  نهاية الفصل الدراسي توزيع الدرجات -جـ
  درجة28   أعمال سنة

 درجة188   الدرجة الكمية
 

 توزيع التقديرات 
 

 امتياز            فأكثر درجة 98من 
 جيد جداً    درجة98ن إلى أقل من  درجة 88من 
 جيد  درجة88ن إلى أقل من  درجة78من 
 مقبول  درجة78ن إلى أقل من  درجة68من 
 ضعيف  درجة68ن إلى أقل من  درجة45من 

 ضعيف جدا   درجة45من من أقل 

 

قائمة الكتب الدراسية  -8

 والمراجع :

كتننناب جنننامعي يقنننوم بوضنننعه السنننادة أعضننناه  يئنننة التننندريس القنننائمين 
بالتنننندريس ويقننننر  القسننننم أو اسننننتعانة الطننننبلب بأحنننند المراجننننع لؤلسنننناتذة 

 2828-2819 الكبار فى التخصص.
 كتب ممزمة - أ
 

 ال يوجد

 كتب مقترحة -جـ
 
 
 
 

(: طرق تدريس العموم والتكنولوجيا 2888أحمد عبد الرحمن ) -1 -
 جامعة حموان، كمية التربية.

(: طنننرق 2887أحمنند النجنندي، منننى عبننند الهننادي، عمننى راشنند ) -2
وأسناليب واسنتراتيجيات حديثنة فنى تندريس العمنوم، القنا رة، دار الفكننر 

 العربي.
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 –عمم (:  إدارة بيئننننة التعمننننيم والننننت2816أحمنننند إسننننماعيل حجنننني )-3
النظريننننننة والممارسننننننة فننننننى الفصننننننل والمدرسننننننة )القننننننا رة: دار الفكننننننر 

 العربي(.
(: تنندريس العمننوم 2814إبننرا يم بسننيوني عميننرة، فتحنني الننديب ) -4

 ، القا رة، دار المعارف.8والتربية العممية ط 
(:  اسننتراتيجيات حديثننة فنني 2815صننبحي حمنندان أبننو حبللننه ) -5

 مكتبة الفبلح(.طرق تدريس العموم )الكويت، 
(:  "النننتعمم التعننناوني"، موسنننوعة 2816عمنننى السنننيد الشنننحيبي )  -6

 سفير لتربية األبناه، المجمد الثاني، القا ر: دار سفير لمنشر.
(: تننننندريس العمنننننوم منننننن متطنننننور البنائينننننة 2815كمنننننال زيتنننننون ) -7

 اإلسكندرية المكتبي العممي لمكمبيوتر والنشر.
االتجا ننات الحديثننة فننى مننننا ج (: 2814كننوثر حسننين كوجننك ) -8

وتنننندريس االقتصنننناد المنزلنننني، "التطبيقننننات فننننى االقتصنننناد المنزلنننني" ، 
 القا رة، عالم الكتب.

  دوريات عممية أو نشرات .... إلخ. 
 

دوريات عممية أو  -د
 نشرات ... الخ

 

 مجمة كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية
 

 
رئيس مجمس                      منسق المادة:                                            

 القسم :

 .د/ منى ابو شنبأ                            أ.م.د/ لمياء شوقت   أ.م.د/سيام الشافعي  
 د/ىالة صبر         د /شيرين شمس  
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 (00نموذج رقم )

 المنوفية جامعة:    
 كمية :      االقتصاد المنزلى 

 قسم :      االقتصاد المنزلى والتربية
 0202-0209توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر -1

 الرمز الكودى :

H 3112 

 اسم المقرر :  

 دراسات ونظريات تربوية

الفرقة / المستوى : أولى 

 دكتوراة 

 التخصص :

 االقتصاد المنزلى والتربية

 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 

 ىدف المقرر : -0

من المتوقع بعد االنتياء من المقرر أن يكون الطالب 

 قادرا عمى أن

مجال يعمل بأستمرار عمى إضافة المعارف فى مجال  1/2
 االقتصاد المنزلىالدراسات والنظريات التربوية فى 

نظريات المنهج وبناهة   ةو النفسي ةالتربوي اتالنظري )والتربية. 
 (وتطوير 

 

2 ----- 
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يطبق المنهج التحميمى و الناقد لممعارف فى مجال  1/3

االقتصاد المنزلى والتربية الدراسات والنظريات التربوية وا

 المجاالت ذات العبلقة.فى 

الدراسات مجال يدمج المعارف المتخصصة  1/4

مع المعارف ذات العبلقة مستنبطا والنظريات التربوية 

 ومطورا لمعبلقات البينية بينهما. 

يظهر وعيا عميقا بالمشاكل الجارية و النظريات  1/5

 الدراسات والنظريات التربويةمجال  الحديثة فى مجال

 االقتصاد المنزلى والتربية. 

الدراسات مجال يحدد المشكبلت المهنية ب 1/6

تصاد المنزلى والتربية و إيجاد االقوالنظريات التربوية فى 

 حموال مبتكرة لحمها. 

يتقن نطاقا واسعا من المهارات المهنية فى مجال  1/7

 االقتصاد المنزلى والتربية. 

يوجه نحو تطوير طرق و أدوات و أساليب جديدة  1/8

 لممزاولة المهنية فى مجال االقتصاد المنزلى والتربية. 

ة المناسبة بما يخدم يستخدم الوسائل التكنولوجي 1/9
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 ممارسته المهنية فى مجال االقتصاد المنزلى والتربية. 

يتواصل بفاعمية و قيادة فريق عمل فى سياقات  1/18

 مهنية مختمفة. 

 
 

  المستيدف من تدريس المقرر: -3

 أن يكون قادرا عمى أن:ينبغى الطالب من دراسة المقرر  بعد أن ينتيى 

 لمختمفةلنظريات التربوية والنفسية اا يشرح .1أ. أ المعمومات والمفاىيم:
 يمّيز العوامل المؤثرة في تطوير المنهج . 2أ.
 

 ب الميارات الذىنية :

 

وية والنفسية المختمفة ربالعبلقة بين النظريات الت  يحمل. 1ب.
.وبين  التطبيقات العممية لها  

يقارن بين االتجا ات النظرية فى اإلرشاد التربوي. .2ب.  

يحمل الصعوبات والتحديات التى تواجه المرشد التربوى .3ب.  

نظريات الشخصية  يحمل الشخصية االنسانية فى اطار .4ب.
 والتحميل النفسى

الميارات المينية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 

النظرينننننة التربوينننننة والممارسنننننات التربوينننننة األخنننننرى  يطبنننننق. -1ج.
 ومواد التخصص المهنى والتربوى .

 ًيطبق نظريات المنا ج فى بناه المنا ج وتحميمها وتطوير ا. 2ج.
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 د الميارات العامة :

 

  

  11بفعالية نفسه ذاتيا وبطريقة مستمرة.   يسا م فى تعميم  2/4/4/2 (1

فى الحصول عمى  المعمومات شبكة يشارك فى استخدام  2/4/5/1 (2

 المعمومات 

  12والمعارف.  (3

المكتبات فى الحصول عمى   يشارك بانتظام فى استخدام  2/4/5/2 (4

 المعمومات

 13والمعارف.  (5

 التواصل فى الحصول يسا م بفعالية فى استخدام ي  2/4/5/3 (6

 14والمعارف. عمى المعمومات  (7

 

 محتوى المقرر:  -4

 

 

 

 

 

األسبوع األول واألسبوع الثاني : النظريات المفسرة لمظواىر 
:  يتناول  ذا أ م النظريات المفسرة لبعض الظوا ر النفسية 

 . النفسية وتحميل كل منها 
النظريات التربوية و النفسية  :الى الثامن   االسبوع الثالث
 المفسرة لمسموك

االسبوع التاسع الى الحادي عشر : النظرية والبحث في 
 المناىج:

يم المنهج مسائل وقضايا المنهج التربوي ، المنهج والمعرفة ، تقو 
، تطوير المنهج التربوي ، وبحوث المنا ج ، والمعمم في المنهاج 
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 ، التحديات التي تواجه المنهج المدرسي
االسبوع الحادي عشر و الثاني عشر: النظرية في اإلرشاد 

 التربوي والنفسي:                  
مفهوم اإلرشاد التربوي والنفسي ومجاالته وأخبلقياته وبرامجه 
وأسسه واتجا اته النظرية ، مثل المعرفية اإلنسانية السموكية 
والتحميمية وغير ا ، كما يتناول أساليب التشخيص والعبلج 

والتحديات والصعوبات التي تواجه المرشد التربوي واإلداري عمى 
 المستوى الفردي والمؤسسي 

 سبوع الثالث عشر و الرابع عشر :اال
 تطبيقات وامتحان نهاية الفصل الدراسي 

 أساليب التعميم والتعمم -5

 

 

 التعمم عن بعد–المحاضرة   -1
 االسئمة واالجوبة   -2
 المناقشة   -3
 العصف الذ نى   -4

أساليب التعميم والتعمم  -6

لمطرب ذوى القدرات 

 المحدودة

 التعمم باألقران -1
 الحقائب التعميمية -2
 الموديوالت التعميمية -3

 تقويم الطـــرب :   -7

 األساليب المستخدمة - ت

 

 أنشظة فى المحاضرات  -1
 امتحان اعمال السنة  -2
 امتحان نهاية الفصل الدراسى  -3

 اسبوعيا التوقيت - ث
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 األسبوع   السابع 
 الرابع عشراألسبوع   

 توزيع الدرجات -جـ

 

 

   درجة 88                             نهاية الفصل الدراسي
      درجة                              منتصف الفصل الدراسي

 درجة                             االمتحان الشفوى          
 درجة                                         التطبيقىاالمتحان 
  درجة28                                        سنةأعمال 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 ال يوجد  مذكرات - أ
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 المادة :                                                        رئيس مجمس القسم   منسق
 .د/ منى عبدالرازق أبوشنبأ               د/ احمد بياء جابر الحجار                       

ةد/مروة صرح سعاد  
 د/ىالة صبرى يوسف

 

 

 ال يوجد  كتب ممزمة - ب

 كتب مقترحة -جـ

 

 

 

 

(. دراسنننننات فننننني عمنننننم االجتمننننناع 2815عبننننند السنننننميع سنننننيد أحمننننند )-
 دار المعرفة الجامعية، االسكندرية.  التربوي،

اجتمناع التربينة المعاصنر، دار  (. عمنم2812)عمي السنيد الشنخيبي -
 الفكنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر العربننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني، القنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا رة. 

(. القيننادة التربويننة فنني القننرن الجدينند، 2816محمنند حسننن محمنند. ) -
 عمان ،دار الحامد لمنشر والتوزيع

-Shraideh, Heyam.(2002). Evaluating Educational 
Supervisors' leadership Training in Irbid 
Governorate – Jordan, CD, (Forty seven world 
council on Education for Teaching, ICET, 
Amsterdam, the Netherlands volume (2), 
-Dessler, M. Gary. (2001). Management, Leading 
People and Organizations in The 21 Century, Upper 
Saddle River, New Jersey: Prentice _ Hall Inc. 

دوريات عممية أو  -د

 نشرات ... الخ

 المجمة المصرية  لمدراسات النفسية  -1
 المجمة المصرية  لممنا ج وطرق التدريس -2
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 (00نموذج رقم ) 
 

 جامعة : المنوفية
 كمية :    االقتصاد المنزلى 

 قسم :    االقتصاد المنزلى والتربية
 

 0202-0209توصيف مقرر دراسي 
 
 بيانات المقرر -1

 الرمز الكودى : 
HEE 3113 

ـــــــرر :  احصـــــــاء اســـــــم المق
 وتحميل بيانات متقدم

 

 الفرقة / المستوى : اولى دكتورا 

التخصص :االقتصاد المنزلى 
 والتربية

 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 
 
 ىدف المقرر : -0
 
 
 

غـى أن يكـون قـادرا ببعد أن ينتيي الطالـب مـن دراسـة المقـرر ين
 عمى أن : 
1  

المرتبط  و الناقد لممعارف يطبق المنهج التحميمى 1/3

المفا يم واألساليب اإلحصائية المتقدمة  المتعمقة بأنواع ب

فى مجال االقتصاد  المعالجات البارامترية والبلبارامترية

2 2 
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 المنزلى والتربية المجاالت ذات العبلقة.

  

يستخدم الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم  1/9

 ه المهنية فى مجال االقتصاد المنزلى والتربية. ممارست

  

 يتخذ القرار فى ظل المعمومات المتاحة.  1/11

يوظف الموارد المتاحة بكفاهة و تنميتها و  1/12

 العمل عمى إيجاد موارد جديدة. 

  

 
-  

 المستيدف من تدريس المقرر: -3
 المعمومات والمفاىيم: - أ
   

 ومستويات الداللة اإلحصائيةأنواع اإلحصاه  يعدد. 1أ.

 يوضح العبلقات المختمفة بين المتغيرات.. 2أ.

 يذكر تعريف التحميل التمييزى وأ دافه.. 3أ.

يحنندد بعننض التطبيقننات عمننى المفننا يم اإلحصننائية التننى يننتم . 4أ.
 spssتدريسها باستخدام

 نتائج تحميل المسار. يصف. 5أ.
 الميارات الذىنية : - ب
 

 اإلحصاه الوصفى واالستداللى.يقارن بين . 1ب.

يفننرق بننين متوسننطات درجننات أكثننر مننن مجمننوعتين . 2ب.
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 فى التحميل اإلحصائى.
 يحمل النماذج المختمفة لتحميل المسار.. 3ب.
 

الميارات المينية الخاصة  -جـ
 بالمقرر :

 

يطبق المنهج اإلحصائي في دراسات وبحوث . 1ج.
 االقتصاد المنزلى والتربية 

البيانات اإلحصائية و التحميل اإلحصائي  يضبط. 2ج.
 المناسب لتعميم النتائج.

تطبيقات في الدراسات والبحوث بما في  يستخدم  . 3ج.
 SPSS –ذلك استخدام الحزم اإلحصائية 

 
  المعمومات تكنولوجيا  استخدام فى يشارك 22/4/2/1 الميارات العامة : - د

 بمجال المهنية الممارسة تطوير يخدم بما بكفاهة 

 6. والتربية المنزلى االقتصاد 

 يشارك بانتظام فى استخدام  المكتبات فى  4/5/2/

 الحصول عمى المعمومات 

  

 محتوى المقرر:  -4
 االسبوع االول :

 

 
مراجعة نظرية حول بعض المفا يم األساسية فى اإلحصاه 

المتغيننرات وأنواعهننا  –أنننواع اإلحصنناه –و ننى : اإلحصنناه 
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 االسبوع الثانى:
 
 
 
 

 االسبوع الثالث :
 
 
 
 

 االسبوع الرابع :
 
 

 االسبوع الخامس والسادس :
 
 
 
 

 االسبوع السابع والثامن:
 

 االسبوع الثامن والتاسع :  
 

 االسابيع من العاشر لمثالث عشر:

 –مسننننتويات الداللننننة اإلحصننننائية  –الفننننروض وأنواعهننننا  –
 خطأ النوع األول و الثانى 

مراجعة مفا يم اإلحصاه الوصنفي واإلحصنائي االسنتداللي 
بين متغيرين ، اختبنار  : اختبار " ت " ومعامبلت االرتباط

اختبنننننار ولكوكسنننننن ، وبعنننننض االختبنننننارات  –-منننننان ويتنننننني
 البلبارامترية

دراسة الفروق بين متوسطات درجات أكثر من مجموعتين  
) تحمينننل التبننناين بأنواعنننه المختمفنننة ، تحمينننل تبننناين القيننناس 
المتكننرر أحننادي االتجننا  ، تحميننل التغنناير أحننادي االتجننا ، 

  -تحمينل التبناين ثننائى  -شيفيه، تنوكي المقارنات البعدية )
 كروسكال واليز  –االتجا  فريدمان 

معامنل  –العبلقات بين المتغيرات : معامل ارتباط بيرسون 
االنحنننندار  –معامننننل االرتبنننناط الجزئننننى  –ارتبنننناط سننننبيرمان 
 االنحدار المتعدد . –الخطى البسيط 

ميل أسس وشروط التح -أنواعة –التحميل العاممى : تعريفه 
المفا يم األساسنية فنى التحمينل العناممى –طرقه   -العاممي 

وتطبيقاتننه محكننات تقنندير عنندد العوامننل ، األخطنناه الشننائعة 
 في التحميل العاممي،

المفننا يم األساسننية –أ دافننه  –التحميننل التمييننزى : تعريفننه 
 كيفية تفسير  . –فى التحميل التمييزى 

 –اذجنننه المختمفنننة نم –أ دافنننه  –تحمينننل المسنننار : تعريفنننه 
 كيفية تفسير نتائجه .

: تطبيقننننات عمننننى المفننننا يم اإلحصننننائية التنننني يننننتم تدريسننننها 
    SPSS –باستخدام 

 اختبار اعمال السنة  اخر الفصل الدراسي
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 -االسبوع الرابع عشر:

 
 أساليب التعميم والتعمم -5
 
 
 

 المناقشة والحوار  -1
 التعمم عن بعد–التعمم الذاتى -التعمم التعاوني  -2
 مشروعات بحثية   -3
 المحاضرة -4
جمسات العصف الذ نى و ى طريقة تعتمد عمى استنارة  -5

مشكمة(  -قضية  -المتعممين من خبلل ) سؤال 
    ومناقشتها.

أساليب التعميم والتعمم  -6
لمطرب ذوى القدرات 

 المحدودة

 التعمم الفردي -1
 الحقائب التعميمية -2
 تكميفات يقوم بها الطبلب عن أجزاه محددة من المقرر  -3
 

 تقويم الطـــرب :   -7
 

 الدراسى اختبار اعمال السنة  نصف الفصل  -1 األساليب المستخدمة - أ
 اختبار تطبيقى

  اختبار تحريرى نهاية الفصل الدراسي              -2
 

 التوقيت - ب
 

 األسبوع   السابع 
 الثانى عشراألسبوع   
 الرابع عشراألسبوع   

 توزيع الدرجات -جـ
 

   درجة68                              نهاية الفصل الدراسي
 درجة 28التطبيقى                                  االمتحان 
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  درجة28                                         سنةأعمال 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 مذكرات - ب
 

يقر  القسم  او يكمف الطبلب كتاب يقوم بوضعه القائم بالتدريس و 
 2828باالستعانة ببعض المراجع لؤلساتذة الكبار فى التخصص

 
 كتب ممزمة - ت
 

 ال يوجد

 كتب مقترحة -جـ
 
 
 
 

( ، الدليل اإلحصائى فنى تحمينل البياننات 2814السيد أبو  اشم ) -
 ، الرياض ، مكتبة الرشد  Spssباستخدام 

اإلحصائينننة فننى العمننوم النفسننية ( ، األسنناليب 2818صننبلح مننراد ) -
 والتربوية واالجتماعية ، القا رة ، االنجمو المصرية .

( ، األسننننننناليب اإلحصنننننننائية االسنننننننتداللية 2811صنننننننبلح عنننننننبلم ) -
البارامترية واالبارامترية فى تحميل بيانات البحوث النفسنية والتربوينة ، 

 القا رة ، دار الفكر العربى .
 

دوريات عممية أو  -د
 نشرات ... الخ

 

مجمة كمية االقتصاد المنزلى =جامعة المنوفيةت  
 
 

 رئيس مجمس القسم           منسق المقرر :                                          
 .د/ منى عبدالرازق أبوشنبأ              د                                                  
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 (00نموذج رقم )

 جامعة : المنوفية
 كمية :      االقتصاد المنزلى 

 قسم :      االقتصاد المنزلى والتربية
 0202-0209توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر -0

 الرمز الكودى : 

H 3122 

اسم المقرر :  اإلشراف الفنى 

 فى االقتصاد المنزلى 

الفرقة / المستوى : أولى 

 دكتوراة

 التخصص :

 االقتصاد المنزلى والتربية

 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 

 ىدف المقرر : -0

 

 

 

مقــرر أن يكــون الطالــب قــادرا ال االنتيــاء مــن مــن المتوقــع بعــد 
 :عمى 

يظهر وعيا عميقا بالمشاكل الجارية و  1/5 (1

النظريات الحديثة فى مجال االقتصاد المنزلى 

 والتربية. 

يحدد المشكبلت المهنية باالقتصاد المنزلى  1/6 (2

خاصة تمك  بية و إيجاد حموال مبتكرة لحمهاوالتر 

2 ----- 
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معايير اختيار المشرف التربوى الرتبطة ب

ومعوقات عممه واساليب وانواع  ومقوماته ومهامه 

 .ومشكبلته( التربوية واإلدارية االشراف 

 

يتقن نطاقا واسعا من المهارات المهنية فى  1/7 (3

 مجال االقتصاد المنزلى والتربية. 

 
 المستيدف من تدريس المقرر: -3

  : بعد أن ينتيى الطالب من دراسة المقرر ينبغى أن يكون قادرا عمى أن 
 المعمومات والمفا يم:أ   

 

 

 

 

 
 والمفا يم المرتبطة به. يذكر مفهوم اإلشراف الفنى  (1
 اإلشراف الفنى. وخصائص أ داف يصف.  (2
والمراحنننننل التنننننى  . يحننننندد مهنننننام المشنننننرف الفننننننى وأ دافنننننه (3

 ..يمربها
 .ومعوقاته العوامل المؤثرة عمى اإلشراف الفنى . يوضح (4
 . يعدد معايير اختيار المشرف الفنى. (5
 

 
 الميارات الذىنية : ب 

 

 المهارات الواجب توافر ا فى المشرف الفنى يحمل. 1ب.

 يحمل معوقات اإلشراف الفنى داخل المؤسسات التعميمية . 2ب.
 . يحمل المشكبلت التى تواجه اإلشراف الفنى.3بب
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الميارات المينية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 
 يطبق األساليب الحديثة فى اإلشراف الفنى. (1
 يطور االتجا ات الحديثة لئلشراف والتوجيه الفنى . (2
 يطبق معايير اختيار المشرف الفنى. (3
 يستخدم التفكير الناقد فى حل مشكبلت اإلشراف الفنى. (4

 
 د   الميارات العامة :

 

 

 

 

 

  9. يسا م فى تقييم االخرين بدقة  2/4/3/2 (1

 18يسا م فى تقييم ذاته بدقة  2/4/4/1 (2

  11بفعالية نفسه ذاتيا وبطريقة مستمرة.   تعميميسا م فى   2/4/4/2 (3

 فى المعمومات شبكة يشارك فى استخدام  2/4/5/1 (4

  12والمعارف.  الحصول عمى المعمومات 

 15بايجابية ضمن فريق.  يشارك فى العمل  2/4/6/1 (5

 16بفعالية فريق عمل.  يشارك فى القيادة   2/4/6/2 (6

  17الوقت بكفاهة. يسا م فى   2/4/7/1 (7

 الموضوع األسبوع محتوى المقرر:  -4

 -المشرف الفنى -مدخل مفا يمى )اإلشراف الفنى األول
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أساليب التعميم  -5

 والتعمم

 

 .المحاضرة1
 . المناقشة.2
 . العصف الذ نى .3
 .زيارات ميدانية.4
 التعمم عن بعد-. التعمم التعاونى.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكفايات المهنية(.
 مقومات اإلشراف الفنى. -خصائص –أ داف  الثانى
 ومهام المشرف الفنى. –مقومات  الثالث
 المراحل التى تمر بها عممية اإلشراف الفنى. الرابع
 العوامل المؤثرة عمى اإلشراف الفنى. الخامس
 مجاالت اإلشراف الفنى. السادس
 معوقات اإلشراف الفنى داخل المؤسسات التعميمية. السابع
 أنواع اإلشراف الفنى. الثامن
 االتجا ات  الحديثة فى اإلشراف الفنى. التاسع
 نماذج معاصرة من اإلشراف الفنى. العاشر
الحادى 
 عشر

 أساليب اإلشراف الفنى.

الثانى 
 عشر

المشكبلت التى قد تعترض المشرف الفنى أثناه 
 العممية التعميمية.

الثالث 
عشر و 

 الرابع عشر 

التوجهات المستقبمية لتطوير اإلشراف الفنى فى 
مصر )أوجه اإلفادة من دراسة االتجا ات 

إجراهات مقترحة لتطوير اإلشراف  –المعاصرة 
 الفنى(.
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 .بحوث مكتبية جماعية.6
 . النمذجة لمعرفة كيفية التعامل مع المواقف اإلشرافية.7
 .التعمم الذاتى .8

أساليب التعميم  -6

والتعمم لمطرب ذوى 

 القدرات المحدودة

 المحاضرة. -1
 المناقشة. -2
 التعمم فى مجموعات صغيرة. -3
 لتعمم باألقران.ا -4

 تقويم الطـــرب :   -7

األساليب  - ج

 المستخدمة

 

 

 االختبارات النصفية القصيرة والطويمة لقياس التحصيل. -1
كتابة التقارير عن الموضوعات لقياس منهجية البحث  -2

 وعرض المشكمة.
 لموضوعات المقرر.االبحاث العممية  -3
اختبار نهاية الفصل الدراسى لقياس مدى تحقق أ داف  -4

 المقرر.
 التوقيت - ح

 

 

 :في االسبوع السابع1التقويم 
 :بداية من االسبوع الثالث2التقويم
 :بداية من االسبوع الرابع3التقويم 
 : آخر الفصل الدراسى4التقويم

 توزيع الدرجات -جـ

 

   درجة80                             نهاية الفصل الدراسي
  درجة 28                                        سنةأعمال 
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 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 نعم مذكرات - ت
يكمف الطبلب باالستعانة بأحد المراجع لؤلساتذة الكبار فى 

 التخصص.
 أحدث الكتب التربوية فى مجال اإلشراف الفني . كتب ممزمة - ث

 كتب مقترحة -جـ

 

 

 

 

تيسنننننننير الننننننندويك ،حسنننننننين ياسنننننننين ،محمننننننند عدس،محمننننننند فهمننننننني  -1
(:أسنننننننس اإلدارة التربوينننننننة والمدرسنننننننية واإلشنننننننراف 2881الننننننندويك)

 التربوى،عمان ،دار الفكر.
(.اإلشنننننراف التربوى،القا رة،عنننننالم 2816محمننننند حامننننند األفنننننندى ) -2

 الكتب،الطبعة التانية.
(.اتجا ننات حديثننة فننى 2884)عبنند العزيننز عبنند الو نناب البننابطين  -3

 اإلشراف التربوي،الرياض.
(.قضنننايا فنننى اإلشنننراف التربوى،عمنننان،دار 2815محمنننود طنننافش) -4

 البشير .
(.اإلشننننراف التننننروى الحننننديث واقننننع 2816محمننننود أحمنننند المسنننناد) -5

 وطموح،دار األمل،األردن.
(.اإلدارة التعميمية ،واإلشراف التربوى 2888جودت عزت عطوى) -6

 ،عمان،دار الثقافة لمنشر والتوزيع. أصولها وتطبيقاتها
دوريات عممية أو  -د

 نشرات ... الخ

Periodicals, web sites.. etc.   . 
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 منسق المادة :                                                       
 رئيس مجمس القسم  : 

                              د/ أحمد الحجار                        
 .د/ منى عبدالرازق أبوشنبأ

                              د/ىالة صبرى
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 (00نموذج رقم )

 
 جامعة : المنوفية 

 كمية : االقتصاد المنزلي  
 قسم : االقتصاد المنزلي والتربية 

 0202-0209توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر -0

 الرمز الكودي : 

H 3123 

 اسم المقرر :  

 التخطيط التربوي

 الفرقة : أولي   دكتوراه

 التخصص :

 االقتصاد المنزلي والتربية 

 عدد الوحدات الدراسية :  نظري                 عممى         

 

2 ----- 
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 أىداف المقرر : -0

 

 

 

 

 

 

 

قادرا  الطالب  من المقرر أن يكون نتياءمن المتوقع بعد اال 
 : عمى 
يعمل بأستمرار عمى إضافة المعارف فى مجال  1/2 (1

 وعناصر  وأنواعه  التخطيط االقتصاد المنزلى والتربية. 

. ومراحمه وأنواعه وأسسه ومبرراته فوائد  و. وأ ميته

وكيفية اعداد ا   الجديدة الخطة خصائص ومعوقاتهو

 .التربوى لمتخطيط البلزمة والمعمومات والبيانات

 

يطبق المنهج التحميمى و الناقد لممعارف فى مجال  1/3 (2

 االقتصاد المنزلى والتربية المجاالت ذات العبلقة.

يدمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات  1/4 (3

 العبلقة مستنبطا ومطورا لمعبلقات البينية بينهما. 

يظهر وعيا عميقا بالمشاكل الجارية و النظريات  1/5 (4

 مجال االقتصاد المنزلى والتربية.  الحديثة فى

يحدد المشكبلت المهنية باالقتصاد المنزلى والتربية  1/6 (5

 و إيجاد حموال مبتكرة لحمها. 

يتقن نطاقا واسعا من المهارات المهنية فى مجال  1/7 (6
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 االقتصاد المنزلى والتربية. 

يوجه نحو تطوير طرق و أدوات و أساليب جديدة  1/8 (7

 فى مجال االقتصاد المنزلى والتربية. لممزاولة المهنية 

 
 
 

بعد أن ينتيى الطالب من دراسة المقرر ينبغى أن يكون  المستيدف من تدريس المقرر: -3
 (  ILOS) تحقيق   قادرا عمى أن:
أ  المعمومات 

 والمفاىيم:

 

 

 

 

وانواع التخطيط المختمفة  التربوية  يوضح التخطيط  . (1
وخصائصها  ومفهومها وا دافهارسية تعميمية والمدوال

 بشكل عام . ومجاالتها 
وعناصر  ونماذجه  التربويالتعميمى و  التخطيط دد مستويات يع (2

 ومراحمه
أ مية التخطيط المدرسي  يصف. (3

 وأسسه،وخصائصه،ومجاالته.
وعناصر  ونماذجه  المدرسيالتخطيط .يحدد مستويات 8أ. (4

 ومراحمه ومعوقاته.
 

 ب  الميارات الذىنية :

 

 

 .القضايا الميدانية ذات الصمة بأنواع التخطيط المختمفة يحمل.1ب.

 خطط مدرسية مناسبة تمبى المشكبلت واالحتياجات الميدانية. يبتكر .2ب.

 يقارن بين نماذج التخطيط المختمفة فى المؤسسات التربوية.. 3ب.

اآلثننار الناجمننة عننن دراسننة الصننعوبات والمعوقننات المتعمقننة يصنننف .  4ب.
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 بالتخطيط و الحمول المناسبة لها. 
 يقارن بين مصادر البحث المختمفة المتعمقة بالتخطيط. .5ب.

الميارات المينية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 يطبق األساليب الحديثة في التخطيط التربوي. .1ج.
يطبق بعض مهارات إعداد الخطط المدرسية المناسبة لتمبية  .2ج .

 .المشكبلت الميدانية
خطيط التربوي معتمدا عمى تيستخدم المراجع المتخصصة فى ال. 3ج .

 أسموب البحث  السميم.
 توظيف الحمول المبتكرة وفقا لممستجدات المختمفة. يتقن. 4ج .
 يطبق أسس التخطيط  في المواقف الحياتية .5ج.
 األسموب العممي في حل المشكبلت. يستخدم .6ج.
 .المعرفة الخاصة بأنواع التخطيط المختمفة  يطبق .7ج.
 يتقن استخدام شبكة المعمومات الدولية كمصادر لممعرفة المتجددة .8ج.

 د  الميارات العامة :

 

 

 الكتابية المخاطبات خبلل من بفاعمية التواصل فى يشارك (1

 وااللكترونية 

 2المناقشات. بفاعمية خبلل  يشارك فى التواصل2/4/1/2 (2

  

 يشارك  فى استخدام الوسائل السمعية والبصرية  بكفاهة فى عرض  2/4/1/5 (3

  5المعمومات.

 بكفاهة بما  المعمومات تكنولوجيا يشارك فى استخدام  2/4/2/1 (4

  6. بمجال االقتصاد المنزلى والتربيةالمهنية  الممارسة تطوير يخدم 
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 فى الحصول  المعمومات شبكة يشارك فى استخدام  2/4/5/1 (5

  12عمى المعمومات والمعارف. 

 يشارك بانتظام فى استخدام  المكتبات  2/4/5/2 (6

 13والمعارف. ت  فى الحصول عمى المعموما

 التواصل فى الحصول يسا م بفعالية فى استخدام ي  2/4/5/3 (7

 1والمعارف. عمى المعمومات 

 
 محتوى المقرر:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوعات األسبوع
 ....(. -فمسفته  –نشأته  –عام)مفهومه التخطيط بشكل  0
 المدرسي(.-التعميمي-التربويأنواع التخطيط المختمفة ) 0
 مفهوم التخطيط التربوي ونشأته وأ دافه ومبرراته. 3

بالنسبة لممعمم ، وخصائصه وأسسه  التربويأ مية التخطيط  4
 ومجاالته ، وكيفية التخطيط لممنهج . 

 وعناصر  ونماذجه ومراحمه. التربويالتخطيط مستويات  5
 ومعوقاته وصعوباته. التربويالتخطيط أساليب  6
 مفهوم التخطيط التعميمي ونشأته وأ دافه ومبرراته. 7
 وخصائصه وأسسه ومجاالته. التعميميأ مية التخطيط  8
 وعناصر  ونماذجه ومراحمه. التعميميالتخطيط مستويات  9
 ومعوقاته وصعوباته. التعميميالتخطيط أساليب  02
 مفهوم التخطيط المدرسي ونشأته وأ دافه ومبرراته. 00
 وخصائصه وأسسه ومجاالته. المدرسيأ مية التخطيط  00
 وعناصر  ونماذجه ومراحمه. المدرسيالتخطيط مستويات  03
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ومعوقاته وصعوباته. المدرسيالتخطيط أساليب  04   

 

أساليب التعميم  -5

 والتعمم

 ن المحاضرة الفعالة.              1

 ن استخدام االنترنت. 4  ن إجراه البحوث ومناقشتها. 3

الننننتعمم التعنننناوني. الننننتعمم .6          ن. حل المشكبلت. 5
 التعمم الذاتى  -عن بعد 

 .ن المشروعات 8  ن إعداد التقارير العممية. 7
أساليب التعميم  -6

عمم لمطرب ذوى والت

 القدرات المحدودة

 برامج عبلجية متخصصة -1
 التعمم الفردي. -2
 تعمم األقران.  -3

 تقويم الطـــرب :   -7

 األساليب المستخدمة - خ

 

 كتابة التقارير عن موضوعات المقرر اعمال سنة  -1
 اختبار أعمال السنة )نصف الترم(. -2
 المقرر.اختبار نهاية الفصل الدراسي لقياس مدي تحقق أ داف  - 3

 التوقيت - د

 

 بداية من االسبوع الثالث             1التقويم 
 وع السابعاالسب           2التقويم  

  االمتحان التحريري اخر العام          3التقويم      
 درجة     88نهاية الفصل الدراسي          توزيع الدرجات -جـ

 درجة  28أعمال السنة                  
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 درجة     -االمتحان العممي               

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 اليوجد مذكرات - ج

 طيط التربوي.أحدث الكتب التربوية في مجال التخ كتب ممزمة - ح

 كتب مقترحة -جـ

 

 

 

 

أحمد عبد العزيز الشرقاوى، التخطيط المالى فى إطار التخطيط  -1
، القا رة معهد التخطيط 1293الشامل ، مدخل نظرى ، مذكرة رقم 

 .م2815الوطنى، 
 -المفهوم و المقياس  -إسماعيل صبرى عبد اهلل ، التنمية البشرية  -2

الداللة، سمسمة التنمية البشرية ، القا رة، الجمعية العربية لمبحوث 
 م.2814االقتصادية، 

جاك حبلن ، االستثمار فى المستقبل وتحديد األولويات التعميمية فى  -3
األردن ، مكتب  العالم النامى ، ترجمة وفاه و بى حسن ، عمان ،

  م.2815اليونسكو اإلقميمى، 
ثيرى ماالن ،  التخطيط التربوى بوصفه عممية اجتماعية، سمسمة  -4

،  22أساسيات التخطيط التربوى ، ترجمة محمد األحمد الرشيد، العدد 

 2814)د.ت(.

سعد عبد اهلل ويورى الز رانى ، التخطيط االستراتيجى لمؤسسات  -5
كة المكرمة ، مركز البحوث التربوية ، جامعة أم القرى، التعميم العالى ، م

2814 
سعد محمد السعيد وآخرون، مفا يم ومصطمحات التخطيط التربوى،  -6

وزارة  -الرياض، اإلدارة العامة لمتخطيط ، مركز التطوير التربوى 
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 2815المعارف 
،  شارل ثيمهايم ، التخطيط والتنمية ، ترجمة إسماعيل صبرى عبد اهلل -7

 ط الثانية، القا رة، دار المعارف.
عبد اهلل السيد عبد الجواد ، المؤشرات التربوية واستخدام الرياضيات  -8

 م.2815فى العموم اإلنسانية ، أسيوط ، كمية التربية ، جامعة أسيوط،
عبد اهلل عبد الدايم ، التخطيط التربوى ، بيروت، دار العمم لممبليين  -9

2816 
، التخطيط والمتابعة ، القا رة، المعهد الوطنى  عمى السممى -18

 م.2813لمتخطيط، 
محمد سيف الدين فهمى، التخطيط التعميمى ، أسسه وأساليبه  -11

 2813ومشكبلته، القا رة ، مكتبة األنجمو المصرية، 
فاروق البو ى وآخرون، التخطيط التربوى ، دار النهضة العربية ،  -12

 2814القا رة 
1 

دوريات عممية أو  -د
 نشرات ... الخ

المجبلت العممية لكميات التربية و سمسمة أساسيات التخطيط  -
 التربوى.

       اسم منسق المقرر: 
 ا.م.د/سيام رفعت الشافعي       ا.م.د/لمياء شوقت عمي

 د.ىالة صبري يوسف د/شيرين شمس الدين        
 

 رئيس مجمس القسم       
 د منى عبد الرازق أبو شنب  أ.
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 (00نموذج رقم )

 جامعة : المنوفية
 كمية :    االقتصاد المنزلى 

 قسم :    االقتصاد المنزلى والتربية
 0202-0209توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر -0

 الرمز الكودى : 

H 3134 

 اسم المقرر : 

 حمقات تربوية

أولى الفرقة / المستوى : 

 مادة مستمرة دكتوراه 

التخصص :االقتصاد المنزلى 

 والتربية

 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 ىدف المقرر : -0

 

 

 

 

 من المتوقع بعد االنتياء من المقرر أن يكون الطالب قادر عمى :
 

a. 1/1  لتصميميتقن أساسيات ومنهجيات البحث 

وتطبيق العينات واألساليب واالستراتيجيات 

المنهجية لتوجيه البحث في التربية، وبصفة 

لتحقيق ة في مجال االقتصاد المنزلي، خاص

التكامل في اإلجراهات العممية المنهجية 

3 - 
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 المصاحبة لمبحث، 

b. 1/3  يطبق المنهج التحميمى و الناقد لممعارف فى

المجاالت ذات مجال االقتصاد المنزلى والتربية 

تطبيق مفا يم وفنيات البحث الوصفي، ل العبلقة.

واالرتباطي، والسببي، والتجريبي، وشبه 

التجريبي، والتقويم النقدي لمدراسات والبحوث. 

إجراهات وأساليب جمع المعمومات والبيانات 

 وتنظيمها.

 

c. 1/5  يظهر وعيا عميقا بالمشاكل الجارية و

قتصاد المنزلى النظريات الحديثة فى مجال اال

 والتربية. 

d. 1/6  يحدد المشكبلت المهنية باالقتصاد المنزلى

 والتربية و إيجاد حموال مبتكرة لحمها. 

e. 1/12  يوظف الموارد المتاحة بكفاهة و تنميتها و

 العمل عمى إيجاد موارد جديدة. 

f. 1/13  يعى بدور  فى تنمية المجتمع و الحفاظ
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 عمى البيئة. 

g. 1/14  اإللتزام بالنزا ة و يتصرف بما يعكس

 المصداقية و قواعد المهنة. 

 

 
- 

 المستيدف من تدريس المقرر: -3
 قادرًا عمى أن: بعد أن ينتيى الطالب من دراسة المقرر ينبغى أن يكون 

 أ   المعمومات والمفاىيم:

 

 

 

 

 . يحدد مفهوم البحث العممي وخطواته.1أ.

 . يشرح مدي أ مية البحث العممي.2أ.

 .  يذكر األدوات المستخدمة فى البحث . 3أ.
 . يوضح أ م منا ج البحث.4أ. 
 .  يعدد الخطوات األساسية إلجراه البحث العممي.5أ.
 .  يصف إجراهات وأساليب جمع المعمومات والبيانات وتنظيمها.6أ.
وتختار التصميم  . يصف المشكمة البحثية في مجال التخصص،7أ.

 البحثي المبلئم.
 الميارات الذىنية :ب   

 

 

 

القضايا المنهجية ذات الصمة بتصميم البحوث وبناه  يصنف.  1ب.
 األدوات وتحميل البيانات. 

 منا ج البحث  المختمفة. يصنف. 2ب.

 أدوات جمع البيانات فى البحوث النفسية والتربوية.   يصنف. 3ب.

 . يحمل بيانات البحوث التربوية والنفسية إحصائيًا.4ب.

 رات ومناقشات لمنتائج المستخمصة.تفسي يحمل. 5ب.



الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد     

 

 
حدة ضمان الجودةو  

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

40 

 

الميارات المينية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 

 

 عينة البحث بطريقة مبلئمة أل داف البحث . ينسق. 1جن.

. يطبق مفا يم وفنيات منا ج البحث المختمفة )البحث الوصفي، 2جن.
 ببي، والتجريبي، وشبه التجريبي(.واالرتباطي، والس

خطة بحثية مبلئمة منهجيًا وعمميًا لمموضوع البحثي في  ينظم. ي3جن.
 مجال االقتصاد المنزلي.

المشروعات البحثية التني تهندف إلنى بحنث االسنتراتيجيات يخطط . 4جن.
 مرتبطة بمجال االقتصاد المنزلي. والقضايا التطبيقية ال

مهارات التفكير العممي والناقد ومهارات الحوار  . يتقن استخدام 5جن.
والتعبير الكتابي العممي الوظيفى فى البحوث النفسية والمناقشة، 
 والتربوية.

  1.المخاطبات الكتابية وااللكترونيةبفاعمية من خبلل  يشارك فى التواصل  2/4/1/1 د  الميارات العامة :

 2المناقشات. تواصل بفاعمية خبلل يشارك فى ال  2/4/1/2

 3النت. خبلل من بفاعمية  يشارك قى التواصل  2/4/1/3

  4المكالمات.خبلل  من تواصل بفاعميةيشارك فى ال 2/4/1/4

 يشارك  فى استخدام الوسائل السمعية والبصرية  بكفاهة فى عرض  2/4/1/5 (1

  5المعمومات.

 بكفاهة   المعمومات تكنولوجيا يشارك فى استخدام  2/4/2/1 (2

 بمجال االقتصاد المنزلىالمهنية  تطويرالممارسة يخدم بما

  6. والتربية 

 فى المعمومات شبكة يشارك فى استخدام  2/4/5/1 (3
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  12والمعارف. عمى المعمومات  الحصول

 يشارك بانتظام فى استخدام  المكتبات فى  2/4/5/2 (4

 13والمعارف.  الحصول عمى المعمومات 

 

مفهوم العمم  -االسبوع االول : تعريف بالمادة الدراسية ومتطمباتها   - محتوى المقرر:  -4
والبحث العممي، أسباب دراسة منا ج البحث العممي ، أنواع البحث 

 العممي ،ميادين البحث العممي، المتغيرات وأنواعها.
االسبوع الثانى : خطوات البحث العممي تتضمن ما يمي : مشكمة  -

 معايير ا . –صياغتها  – مصادر ا -البحث : تعريفها 
معايير صياغة  -أنواعها  -االسبوع الثالث :  الفروض : تعريفها  -

 الفروض .
 –عناصر ا األساسية  –االسبوع الرابع :  خطة البحث : تعريفها  -

 تقديم أمثمة لخطط بحثية فى مجال االقتصاد المنزلي والتربية.
 –يار العينات طرق اخت -االسبوع الخامس :  العينات :  تعريفها  -

 كيفية تحديد حجم العينة المناسب . -أنواعها 
 –االسبوع السادس :   تصميمات البحوث الكمية : البحوث التجريبية -

 البحوث المسحية . –البحوث االرتباطية  –البحوث السببية المقارنة 
التصميمات  –االسبوع السابع :  التصميمات التجريبية : أنواعها  -

 –السبلسل الزمنية  –التصميم التجريبى الحقيقى  –شبه التجريبية 
 مميزات وعيوب كل تصميم تجريبى+ تقويم .  –تصميم الفرد الواحد 

 –االستبيانات  –االسبوع الثامن :  جمع البيانات : االختبارات  -
 مبلحظة. ال  –المقاببلت 

االسبوع التاسع  :  الشروط التى يجب توافر ا فى أدوات القياس :  -
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 المعايير .  –الثبات  –الصدق 
االسبوع العاشر : تحميل البيانات إحصائيًا مع التركيز عمى   -

 األساليب المناسبة لمتصميمات التجريبية .
 –االسبوع الحادى عشر :  إعداد التقرير النهائى لمبحث : عناصر   -

 المراجع . –أسموب الكتابة 
االسبوع الثانى عشر :  معايير تقويم البحوث العممية ، مع تقديم  -

بحث منشور فى مجمة عممية وعرض أ م إيجابياته وسمبياته فى 
ضوه المعايير السابقة، وكذلك الحصول عمى بحث أجنبى من خبلل 

 المواقع المختمفة باالنترنت+ تقويم 
 امتحان اعمال السنة.االسبوع الثالث عشر :  -

أساليب التعميم  -5

 والتعمم

 طرح األسئمة. –2                         المحاضرة   -1
 المناقشة بأنواعها ن عصف ذ ني ن مناقشة أبحاث.-3
 حل المشكبلت  -3
 استخدام شبكة المعمومات الدولية  -4
 المشروع. -5

أساليب التعميم  -6

والتعمم لمطرب ذوى 

 القدرات المحدودة

 المحاضرة )باستخدام الوسائل المعينة(. -1
 التدريس العبلجى لصعوبات التعمم -2
 جمسات ومقاببلت فردية. -3
 العروض التقديمية  -4
 تدريس االقران  -5

 تقويم الطـــرب :   -7

 األساليب المستخدمة - ذ

 

 
 وتشمل  أعمال السنة اوالا   

    نصف الترم  اختبار -1   
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 بطاقة مبلحظة  -2 
 قياس استبانة  -3
 كتابة التقارير  -4

  التحريري اختبار نهاية الفصل الدراسي ثانيا 
 التوقيت - ر

 

 

 أسبوعيا            1التقويم 
 األسبوع   الثالث عشر           2التقويم 
 أسبوعيا            5+4+3التقويم
 االمتحان التحريري آخر العام          6التقويم 

 توزيع الدرجات -جـ

 

 

   درجة   88                        الفصل الدراسينهاية 
  درجة 28                                    سنةأعمال 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 ال يوجد  مذكرات - خ

  كتب ممزمة - د
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مننننا ج البحنننث فننني التربينننة  2814جنننابر، عبننند الحميننند، وكننناظم، أحمننند ) - كتب مقترحة -جـ
 وعمم النفس. ) الطبعة الثانية(، القا رة: دار النهضة العربية.

 –( 2813عبيدات، ذوقنان، وعندس، عبند النرحمن، وعبند الخنالق، كايند ) -
 البحث العممي: مفهوم أدارته أساليبه، عمان: دار الفكر لمنشر والتوزيع.

(، منننننا ج 2815عننننريفج، سننننامي، ومصننننمح، خالنننند، وحواشننننين، مفينننند. ) -
 البحث العممي وأساليبه. عمان: دار مجدالوي لمنشر والتوزيع.

(. البحننث العممنني: المنننا ج واإلجننراهات. العننين: 2815العكننش، فننوزي ) -
 مطبعة العين الحديثة.

(. أسننناليب البحنننث العممننني فننني 2816عنننود ، أحمننند، وممكننناوي، فتحننني ) -
ل اإلحصائي لبياناته. التربية والعموم اإلنسانية: عناصر  ومنا جه والتحمي

 عمان: مكتبة المنار لمنشر والتوزيع.
 -(. منننا ج البحننث فنني التربيننة وعمننم النننفس2813فننان دالننين، ويوبولنند ) -

ترجمننننة محمنننند نوفننننل وسننننميمان الشننننيخ وطمعننننت غبنننن . القننننا رة: مكتبننننة 
 األنجمو المصرية.

: (. منا ج البحث في العمنوم االجتماعينة. القنا رة2815الفوال، صبلح ) -
 مكتبة غريب.

 

دوريات عممية أو  -د

 نشرات ... الخ

 مجمة كمية التربية  - -
 مجمة كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية. - -
 المجمة المصرية  لمدراسات النفسية . - -

 رئيس مجمس القسم                         المادة :د/ أحمد الحجار            منسق  
أ.م.د/لمياء شوقت                                   أ.د/ منى عبدالرازق              

 أبوشنب          
 د/أماني كمال               
 د/ ىالة صبري              
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 (00نموذج رقم )

 جامعة المنوفية
 المنزلي كمية االقتصاد

 : االقتصاد المنزلي والتربية  قسم
  0202-0209توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر -0

 الرمز الكودى: 

H 3211 

 اسم المقرر: 

 اصول التربية متقدم

الفرقة / المستوى الثانية / 

 دكتوراه

 التخصص :

 االقتصاد المنزلي والتربية

 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 

مــن المتوقــع بعــد االنتيــاء مــن دراســة المقــرر أن يكــون الطالــب  ىدف المقرر:-0 
  قادر عمى:

 
 ج المعارف المتخصصة مع المعارف يدم 1/4 (1

 البينية لمعبلقات ومطورا مستنبطا العبلقة ذات ت

 بالتربية وطبيعتهابينهما خاصة فيما يتعمق 

2  
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 واالوساط االجتماعيه واالخبلقية ووظائفها

  التربويه والتغير االجتماعى

يظهر وعيا عميقا بالمشاكل الجارية و  1/5 (2

النظريات الحديثة فى مجال االقتصاد المنزلى 

 والتربية. 

يحدد المشكبلت المهنية باالقتصاد المنزلى  1/6 (3

 ا. والتربية و إيجاد حموال مبتكرة لحمه

يتقن نطاقا واسعا من المهارات المهنية فى  1/7 (4

 مجال االقتصاد المنزلى والتربية. 

يوجه نحو تطوير طرق و أدوات و أساليب  1/8 (5

جديدة لممزاولة المهنية فى مجال االقتصاد 

 المنزلى والتربية. 

يستخدم الوسائل التكنولوجية المناسبة بما  1/9 (6

قتصاد يخدم ممارسته المهنية فى مجال اال

 المنزلى والتربية. 

  

 المستيدف من تدريس المقرر: -3
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 بعد أن ينتيى الطالب من المقرر ينبغى أن يكون قادرا عمى أن:

 أ  المعمومات والمفاىيم: - ت

 

 

 

 

 

 

 . يشرح مفهوم التربية وا دافها وضرورتها.1ا.

. يحدد ا مية اصول التربية االجتماعيه ومضمونها ووظائفها 2ا.
 االجتماعيه .

 . يوضح قضايا التغير االجتماعي والثقافي  .3ا.

. يشرح طبيعة العممية التربوية وعبلقة التربية بالعموم 4ا.
 االخرى.

 ا مية وادوار المعمم في العممية التربوية. يعدد. 5ا.

 التحديات التي تواجه المعمم في العممية التربوية. يصف.6ا.

 لمعمم في ضوه متغيرات العصراعداد ايشرح كيفية  . 7ا.

 

 ب الميارات الذىنية :

 

 

 

 .يحمل مفهوم التربية وا دافها وضرورتها. 1ب.

 .يحمل قضايا التغير االجتماعي والثقافي وآألخآلقي . 2ب.
 .يقآرن بين طبيعة العممية التربوية وعبلقتهآ بالعموم االخرى .3ب
باصول التربية يقارن بين البحوث والدراسات التي تهتم .4ب.

 االجتماعية
 يحمل التحديات التي تواجه المعمم في العممية التربوية.. 5ب.

الميارات المينية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 

يتقن بعض المهارات االجتماعيه  تمكنها من التواصل مع . 0ج.
 االخرين

 تطبيق بعض القضايا االجتماعيه في اثناه التدريس. يتقن. 2ج.

 العبلقة بين اصول التربية وغير  من العموم. يخطط. 3ج.

 اصول التربية  في مجال التخصص. يطبق. 4ج.
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 د  الميارات العامة :

 

 

 8بكفاهة االخرين.  يسا م فى تعميم  2/4/3/1 (1

  9. يسا م فى تقييم االخرين بدقة  2/4/3/2 (2

 18يسا م فى تقييم ذاته بدقة  2/4/4/1 (3

  11بفعالية نفسه ذاتيا وبطريقة مستمرة.   يسا م فى تعميم  2/4/4/2 (4

 16بفعالية فريق عمل.  يشارك فى القيادة  2/4/6/2 (5

  17الوقت بكفاهة.  يسا م فى ادارة  2/4/7/1 (6

  18. بكفاهة  المقاهات العممية يشارك فى ادارة  2/4/7/2 (7

 
 محتوى المقرر:  -4

 

 

 

 

 

 الموضوعات التى تم تدريسها -

 الموضوع االسبوع
 التربية )مفهومها ، وا دافها، وتطور ا، واصولها(. االول
 -التربية والمجتمع: المضمون االجتماعى لمتربية   الثاني

الوظائف االجتماعية لمتربية واالوساط التربوية 
 والتربية الرسمية و الغير رسمية. 

التغير االجتماعى ، مفهومه، خصائصه ، ا ميته ،  الثالث
 عناصر .

التربية والثقافة )مفهوم الثقافة ، خصائصها ،  الرابع
 عناصر ا، التربية والتغير الثقافى(.
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الوظيفة االخبلقية لمتربية ، ما ية االخبلق، دور   الخامس
 التوجه الخمقى لمتربية فى بناه الفرد والمجتمع.

 العناصر االساسية لمعممية التربوية.   السادس
البيولوجية والمؤثرات ا مية كل من المؤثرات  السابع

االجتماعية فى تشكيل السموك المتعمم والخبرة 
 المربية.

الركائز االساسية لمعممية التعميمية )المدرسة ،   الثامن
 المعمم، التمميذ ، المنهج(.

 التربية وعبلقتها بالعموم االخرى.  التاسع 
 التربية ضرورة فردية ومجتمعية: تربية تمقائية وتربية العاشر

 مدرسية
الحادي 
 عشر

اتجا ات تربوية -ا مية المعمم فى العممية التربوية  
االدوار    -معاصرة فى اعداد وتدريب المعممين

 المتغيرة لممعمم.
-التحديات التى تواجه المعمم فى العممية التربوية   الثاني عشر

 كيفية اعداد المعمم فى ضوه متغيرات العصر.
 

 

اساليب التعميم  -5

 والتعمم

 

 محاضرة نظرية .1
 المناقشة والحوار. .2
 عصف ذ ني .3
 تقارير وبحوث .4
 التعمم عن بعد-التعمم الذاتي .5
 المشروعات البحثية فى فريق. 6
. التعمم التعاونى من خبلل موضوعات مختمفة فى نفس 7
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 التخصص.
. استخدام التقنيات الحديثة مثل )الكمبيوتر، االنترنت ، العنوان 8

 االلكترونى(.
اساليب التعميم  -6

والتعمم لمطرب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 

 محاضرة نظرية. .1
 استراتيجيات التدريس العبلجى لصعوبات التعمم .2
 الحقائب التعميمية .3

 
 مناقشة . .4
 تقارير وبحوث. .5
 فيديو .6
 تدريس اقران. .7

 .تعمم تعاوني مع دمج المتعثرين مع المتفوقين. 6
بسيطة يبحث عنها فى      . برامج عبلجية متخصصة منها )مشكمة 7

 المكتبة(.
 .. جمسات ومقاببلت فردية.8
 . تعمم االقران. 9

 تقويم الطـــرب :   -7

 االساليب المستخدمة

 

 

 بطاقة مبلحظة لقياس المهارت االجتماعية. -1
 استبانة لقياس اراه الطبلب حول الموضوعات. -2
كتابة التقارير عن الموضوعات لقياس منهجية البحث وعرض  -3

 المشكمة. 

 التوقيت - ز

 

 االسبوع الرابع 1التقييم 
 االسبوع  الثامن 2التقييم      
 االسبوع  الثاني عشر 3التقييم 
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 88     نهاينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة الفصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل الدراسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني توزيع الدرجات -جـ
                                     درجة

 درجة 28              سنةاعمال 
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 مذكرات - ذ

 

مذكرة يقوم بوضعها السادة اعضاه  يئة التدريس القائمين بالتدريس 
 28282819و يقر ا القسم.

 ال يوجد كتب ممزمة - ر

 كتب مقترحة -جـ

 

 

 

 

محمننند منينننر مرسنننى ، اصنننول التربينننة ، القنننا رة، عنننالم الكتنننب و  -0
 م.2816النشر، 

محمد منير مرسى ، فمسفة التربية واتجا اتها و مدارسها ، طبعة  -0
 .2815ثانية ، القا رة ، عالم الكتب لمنشر، 

صنننبحى حمننندان ابنننو جبللنننة و محمننند حمننندان العبيننندى ، اصنننول  -3
 . 2816التربية ، الطبعة االولى ، مكتبة الفبلح ، الكويت ، 

منو المصنرية محمد الهادى عفيفنى ، اصنول التربينة ، مكتبنة االنج -4
 ،2815 

محمننند حسنننن العمنننايرة ، اصنننول التربينننة التاريخينننة و االجتماعينننة  -5
 م2812والفمسفية ، دار المسيرة لمنشر، لمتوزيع و الطباعة، 

سيد ابرا يم الجينار، التربينة و مشنكبلت المجتمنع، مكتبنة غرينب،  -6
 م.2816القا رة، 

سننننعيد اسننننماعيل عمننننى وزينننننب حسننننن، دراسننننات فننننى اجتماعيننننات  -7
 م.2814بية، دار الثقافة لمطباعة والنشر، القا رة، التر 

محمود السيد سمطان، دراسات فى التربية والمجتمنع، دار الحسنام  -8
 2815لمطباعة والنشر والتوزيع، القا رة، 
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رؤيننننة نقديننننة فننننى المفننننا يم  -شننننبل بنننندران ، التربيننننة و المجتمننننع  -9
والقضننننننننايا و المشننننننننكبلت ، دارالمعرفننننننننة الجامعيننننننننة، االسننننننننكندرية 

 م.2815
صنننننبلح النننننندين ابننننننرا يم معننننننوض، التربيننننننة وقضننننننايا  -02

 م.2812المجتمع، دار الفكر العربى، القا رة 
دوريات عممية او  -د

 نشرات ... الخ

 مجمة كمية التربية  .1

 الشبكة الدولية )االنترنت( موقع جوجل .2

 

 منسق الماده: أ د.مجدي يونس                                   رئيس مجمس القسم  
 ا.د. مني عبد الرازق ابوشنب   غريب                       د. نورا ابراىيم                   
  د.ىالة صبري يوسف                  
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 (00نموذج رقم )

 جامعة : المنوفية
 كمية :   االقتصاد المنزلى 

 قسم :   االقتصاد المنزلى والتربية
 0202-0209توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر -0

 الرمز الكودى :

H 3212 

تعميمية وسائل اسم المقرر :  

 فى االقتصاد المنزلي متقدم

الفرقة / المستوى :ثانية 

 دكتوراه 

 التخصص :

 االقتصاد المنزلى والتربية

 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 

ىدف  -0

 المقرر :

 

 

 

 

 :لمقرر أن يكون الطالب قادر عمى من المتوقع بعد االنتياء من دراسة ا   
 وسائلاليعمل بأستمرار عمى إضافة المعارف فى مجال  1/2

 االقتصاد المنزلى والتربية.   فى تعميميةال

 الوسائليطبق المنهج التحميمى و الناقد لممعارف فى مجال  1/3

 االقتصاد المنزلى والتربية المجاالت ذات العبلقة.  فى التعميمية

 الوسائلب يدمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العبلقة 1/4

 مستنبطا ومطورا لمعبلقات البينية بينهما.   فى التعميمية

2 3 
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مشاكل الجارية و النظريات الحديثة فى يظهر وعيا عميقا بال 1/5

 االقتصاد المنزلى والتربية.   فى التعميمية الوسائلمجال 

االقتصاد   فى التعميمية الوسائليحدد المشكبلت المهنية ب 1/6

 المنزلى والتربية و إيجاد حموال مبتكرة لحمها. 

 الوسائليتقن نطاقا واسعا من المهارات المهنية فى مجال  1/7

 االقتصاد المنزلى والتربية.   فى التعميمية

يوجه نحو تطوير طرق و أدوات و أساليب جديدة لممزاولة  1/8

 االقتصاد المنزلى والتربية.   فى التعميمية الوسائل المهنية فى مجال

يستخدم الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية  1/9

  االقتصاد المنزلى والتربية.   فى التعميمية الوسائل فى مجال

يوظف الموارد المتاحة بكفاهة و تنميتها و العمل عمى  1/12

 إيجاد موارد جديدة. 

يمتزم بالتنمية الذاتية المستمرة أكاديميا ومهنيا و نقل عممه  1/15

 .و خبراته لآلخرين فى مجال االقتصاد المنزلى والتربية
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 المستيدف من تدريس المقرر: -3

المعمومات  - ث

 والمفاىيم:

 

 

 

 

 

 

 
المرتبطة بتكنولوجيا التعميم والوسائل والمسميات  يوضح المفا يم  (1

 التعميمية.
 ومعايير اختيار االتصنيفات المختمفة لموسائل التعميمية. يشرح  (2
 كيفية إتباع منحنى النظم في استخدام الوسائل  يوضح  (3

 التعميمية.
و  المدخل المنظومى  مهاراتخطوات تصميم و ا داف و   يشرح. (4

 والحقائب التعميميةنماذج التصميم التعميمي.
 كوسيمة تعميمية. والسبورة الذكية استخدام الحاسب اآللي طرق يشرح (5

 

 الميارات الذىنية :

 

 

 

 الفروق بين المفا يم المختمفة المرتبطة بتكنولوجيا.يحمل ب. (1
 

والتصنيفات المختمفة  نماذج تصميم الوسائل التعميمية. يحملب. (2
 لها

كوسيمة واالنترنت  تطبيقات الحاسب اآللي  يصنف  ب. (3
 تعميمية.

الميارات  -جـ

المينية الخاصة 

 بالمقرر :

 نماذج تصميم الوسائل التعميمية. بعض . ينفذ 1ج. (1
 الوسائل الحديثة في تدريس االقتصاد المنزلي. . يطبق2ج. (2
 تدريس االقتصاد المنزلي.. يستخدم الحقائب التعميمية في 3ج. (3
. يسننننننتخدم السننننننبورة الذكيننننننة كوسننننننيمة تعميميننننننة فنننننني تنننننندريس 4ج. (4

 االقتصاد المنزلي.
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 الميارات العامة: -د

 

 بفاعمية من خبلل يشارك فى التواصل  2/4/1/1 (1

  1.المخاطبات الكتابية وااللكترونية 

 2المناقشات. تواصل بفاعمية خبلل يشارك فى ال 2/4/1/2 (2

 3النت. خبلل من تواصل بفاعمية يشارك فى ال 2/4/1/3 (3

  4المكالمات.خبلل  من تواصل بفاعميةاليشارك فى  2/4/1/4 (4

 يشارك  فى استخدام الوسائل السمعية والبصرية  بكفاهة فى عرض  2/4/1/5 (5

  5المعمومات.

 بكفاهة  المعمومات تكنولوجيا يشارك فى استخدام  2/4/2/1 (6

  6. بمجال االقتصاد المنزلى والتربيةالمهنية  تطويرالممارسة يخدم بما 

 7اآللى.  الحاسب مع بكفاهةيسا م فى العمل  2/4/2/2 (7

 المعمومات شبكة يشارك فى استخدام  2/4/5/1 (8

  12فى الحصول عمى المعمومات والمعارف. 

 محتوى المقرر:  -4

 

 

0 
 

 المفا يم المرتبطة بتكنولوجيا التعميم
مسميات  -تطور الوسائل التعميمية  -التعميمية والوسائل 

 الوسائل التعميمية
االستخدام الوظيفي  –معايير اختيار الوسائل التعميمية  0
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 لموسائل التعميمية. 
3 
 

دور المعمم فى استخدام الوسائل التعميمية فى عصر  -
 تكنولوجيا التعميم.

 تصنيفات الوسائل التعميمية. 4
5-  

 
 –معني المنظومة  -والتصميم التعميمي مدخل النظم 

مدخل  –مكونات المنظومة التعميمية  –أنواع المنظومات 
 النظم والتدريس.

6- 
 

أ داف األخذ بالمدخل المنظومي   -تابع أسموب النظم -
إتباع منحى النظم فى استخدام   -فى التدريس والتعميم
 الوسائل التعميمية

7- 
 

نتاجها.أسس تصميم الوسائل  - التعميمية التعممية وا   
نتاجها فى ضوه بعض  + تصميم الوسائل التعميمية وا 

 األسس النفسية ومبادئ التعميم والتعمم. 
نماذج تصميم الوسائل التعميمية . - -8  
9- 
 

الحقائب التعميمية. -  
عناصر ا. –مميزاتها  –مفهوم الحقيبة   

02-  
 

تصميمها.خطوات  –تابع الحقائب التعميمية  -  
دور المعمم والمتعمم فى ظل الحقيبة التعميمية + تقييم  

 الطبلب.
00- 
 

أ م أساليب الكمبيوتر فى  -الكمبيوتر كوسيمة تعميمية -
 التدريس.

00- السبورة الذكية كإحدى تطبيقات الحاسب اآللي في  
 التدريس

03- 
 

استخدام االنترنت كوسيمة تعميمية في تدريس االقتصاد 
 المنزلي 
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أساليب التعميم  -5

 والتعمم

 

 طرح االسئمة.  –المحاضرة  -1
 المناقشة بأنواعها)عصف ذ ني ، مناقشة ابحاث(. -2
 حل المشكبلت.  -3
 اجراه البحوث.   -4
 استخدام شبكة المعمومات الدولية. -5

أساليب التعميم  -6

ذوى والتعمم لمطرب 

 القدرات المحدودة

 المحاضرة باستخدام الوسائل المعينة. -1
 استراتيجيات التدريس العبلجى لصعوبات التعمم -2
 الحقائب التعميمية -3

 
 .العروض التقديمية  -4
 المناقشة -5
 .طرح االسئمة -6
 .تدريس االقران -7

 تقويم الطـــرب :   -7

 األساليب المستخدمة

 

 

 تقارير( -مبلحظة) اختبارات بطاقة اختبار أعمال السنة 
 اختبار تطبيقي. -1
اختبار نهاية الفصل الدراسي لقياس مدي تحقق أ داف  -2

 المقرر.

 التوقيت

 

 

 أسبوعيا  1التقويم
 االسبوع السابع   2التقويم
 االسبوع الثامن    3التقويم 
 االسبوع العاشر    4التقويم 
 االسبوع الثاني عشر   5التقويم
 أخر العام االمتحان التحريري   5التقويم
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 توزيع الدرجات -جـ

 

 درجة68                              نهاية الفصل الدراسي
 دجة28                            االمتحان التطبيقي       

 درجة28                                         سنةأعمال 
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 ال يوجد  مذكرات

في مجال تكنولوجيا التعميم من القسم العممى الكتب التربوية   مزمةكتب م

 والوسائل التعميمية

 كتب مقترحة

 

 

 

 

الغريننب زا ننر، إقبننال بهبهننان: تكنولوجيننا التعمننيم )نظننرة مسننتقمة(،  -1
 م.2812دار الكتاب الحديث 

عرفننننة راشنننند: دليمننننك لعننننالم الوسننننائط المتعننننددة، عننننالم الكمبيننننوتر،  -2
 م.2814، 188المجمد 

كمنننننننال يوسنننننننف إسنننننننكندر ، أحمننننننند الحصنننننننري: وسنننننننائل االتصنننننننال -3
 م.2813التعميمية، مؤسسة نور لمكمبيوتر 

مصنننطفي عبننند السنننميع، محمننند لطفننني جننناد، صنننابر عبننند المننننعم:  -4
 .2815ب لمنشر، االتصال والوسائل التعميمية، مركز الكتا

محمنننند عمننننى السننننيد: الوسننننائل التعميميننننة وتكنولوجيننننا التعمننننيم، دار  -5
 م.2816الشروق ، عمان ، األردن، 

نتناج الوسنائل التعميمينة العممينة،   -6 محمد محمود الحيمنة: تصنميم وا 
دار المسننننننيرة لمنشننننننر والتوزيننننننع والطباعننننننة، األردن، عمننننننان ، الطبعننننننة 

 م.2814الثانية، 
نرجس عبد القنادر حمندي: تكنولوجينا التعمنيم والتندريس الجنامعي،  -7

تكنولوجينننا التعمنننيم دراسنننات عربينننة تحرينننر د/ مصنننطفي عبننند السنننميع، 
 م.2815مركز الكتاب لمنشر الطبعة األولي، 
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  دوريات عممية أو نشرات .... إلخ.
دوريات عممية أو  -د

 نشرات ... الخ

Periodicals, Websites…. Etc  
 مجمة كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية

 

           ،أ.م.د لمياء شوقت، د شيرين شمس ،د.ىالة صبريمنسق المقرر :أ.م. د سيام الشافعي

 رئيس مجمس القسم  

 .د/ منى عبد الرازق أبو شنب أ
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 (00نموذج رقم )

 جامعة : المنوفية

 كمية :      االقتصاد المنزلى 

 :      االقتصاد المنزلى والتربيةقسم 

 0202-0209توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر -0

 الرمز الكودى : 

H3221 

 اسم المقرر :  

 عمم نفس تعميمي متقدم

الفرقة / المستوى : ثانية/ 

 دكتوراه

 التخصص :

 االقتصاد المنزلى والتربية

 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 

 ىدف المقرر : -0

 

 

 :ان يكون الطالب قادر عمى المقرر  بنياية 
 

يعمل بأستمرار عمى إضافة المعارف فى  1/2 (1

االقتصاد المنزلى عمم النفس التعميمى فى مجال 

2 ----- 
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 والتربية. 

يطبق المنهج التحميمى و الناقد لممعارف  1/3 (2

االقتصاد عمم النفس التعميمى فى فى مجال 

 ، ومحفزاته وشروطه التعمم طبيعة)مثل  .ةلى والتربيالمنز 

 التعمم ونظرية الكبلسيكى االشراط كنظرية نظرياته وأ م

 النظرية و اإلجرائى االشراط ونظرية والخطأ بالمحاولة

 لمنمو بياجيه ونظرية لبندورا التعمم في المعرفية-االجتماعية

 -العصبية والنظريات باالستبصار التعمم نظرية و المعرفي

 التصميم نظرية التعميمية والنظريات التعمم في الفسيولوجية

 ( وتطبيقاتها،  باالقتران التعمم ونظرية التعميمي

 

يدمج المعارف المتخصصة مع المعارف  1/4 (3

مستنبطا بعمم النفس التعميمى  ذات العبلقة

 ومطورا لمعبلقات البينية بينهما. 

يظهر وعيا عميقا بالمشاكل الجارية و  1/5 (4

مجال عمم النفس التعميمى النظريات الحديثة فى 

 نزلى والتربية. االقتصاد الم

يتقن نطاقا واسعا من المهارات  1/7 (5
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فى مجال  الخاصة بعمم النفس التعميمى المهنية

 د المنزلى والتربية. االقتصا

يوجه نحو تطوير طرق و أدوات و أساليب  1/8 (6

جديدة لممزاولة المهنية فى مجال االقتصاد 

 لمنزلى والتربية.ا

 

 ، م
 المستيدف من تدريس المقرر: -3

 غى أن يكون قادرا عمى أن :ببعد أن ينتيي الطالب من دراسة المقرر ين
 المعمومات والمفاىيم: - ج

 

 

 

 

 

 

 

 

شروط  و مفهوم و  . المقصود بالتعمم وشروطهيحدد  (1
 انتقال أثر التعمم والعوامل المساعدة عمى االنتقال.

يشرح   نظرية االشراط الكبلسيكى ونظرية المحاولة  (2
 والخطأ.

 والشروط البلزمة لحدوث التعمم الشرطى. يشرح  (3
 خصائص االستجابة الشرطية.

بين نظريات التعمم )التعمم باالقتران، التعمم  يميز (4
باالستبصار، نظرية بياجيه لمنمو المعرفي، نظرية 
التصميم التعميمي، النظرية االجتماعية، النظرية 

 الفسيولوجية(
 قوانين التعمم عمى حسب كل نظرية . يصف (5

 التطبيقات التربوية لنظريات االتعمم.يعطى أمثمة  (6
 العوامل المؤثرة فى النسيان. والتذكر والنسيان يشرح  (7



الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد     

 

 
حدة ضمان الجودةو  

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

64 

 

  

 

 ب  الميارات الذىنية :
 
 
 

 الدافعية( –الممارسة  –شروط التعمم )النضج يحمل .1ب.

 بعض النظريات ويوضح مزايا ا وعيوبها  . يحمل2ب.

 التطبيقات التربوية لنظريات التعمم يحمل. 3ب.

الميارات المينية  -جـ
 الخاصة بالمقرر :

 
 
 
 

  
ونظريات واستراتيجيات  عمم النفس التعميمى فى  يطبق اسس.3جن.

  مجال التدريس والتربية
عمم النفس لمجال   يطبق نتائج البحوث العممىة الحديثة. 4جن.

 التعميمي.

 د  الميارات العامة :
 
 
 
 

 8بكفاهة االخرين.  يسا م فى تعميم  2/4/3/1

  9. يسا م فى تقييم االخرين بدقة  2/4/3/2

 18يسا م فى تقييم ذاته بدقة  2/4/4/1

  11نفسه ذاتيا وبطريقة مستمرة.  بفعالية  يسا م فى تعميم  2/4/4/2

 التواصل فى يسا م بفعالية فى استخدام ي  2/4/5/3

 14الحصول عمى المعمومات والمعارف.  

 15بايجابية ضمن فريق.  يشارك فى العمل  2/4/6/1

 16فريق عمل. بفعالية يشارك فى القيادة   2/4/6/2
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  17الوقت بكفاهة.  يسا م فى ادارة   2/4/7/1

  18المقاهات العممية. فى ادارة  بكفاهة يشارك   2/4/7/2

 
 
 

 محتوى المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموضوعات األسبوع
 طبيعة التعمم 0
 شروط التعمم )النضج، الممارسة( 0
 الدافعية والتعزيز 3

وتطبيقاتها التي يستفاد منها  الكبلسيكىنظرية االشراط  4
 في مجال الممارسة الفعمية لمسموك .  

وتطبيقاتها التي يستفاد  نظرية التعمم بالمحاولة والخطأ 5
 منها في مجال الممارسة الفعمية لمسموك .  

وتطبيقاتها التي يستفاد منها  نظرية االشراط اإلجرائى 6
   في مجال الممارسة الفعمية لمسموك .

وتطبيقاتها التي يستفاد منها في  نظرية التعمم باالقتران 7
   مجال الممارسة الفعمية لمسموك .

وتطبيقاتها التي يستفاد منها  نظرية التعمم باالستبصار 8
   في مجال الممارسة الفعمية لمسموك .

بياجيه لمنمو المعرفي وتطبيقاتها التي يستفاد نظرية  9
   منها في مجال الممارسة الفعمية لمسموك .

02  
النظريات التعميمية: نظرية التصميم التعميمي 

وتطبيقاتها التي يستفاد منها في مجال الممارسة الفعمية 
   لمسموك .
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الفسيولوجية في التعمم، وتطبيقاتها -النظريات العصبية 00
   يستفاد منها في مجال الممارسة الفعمية لمسموك . التي

00 
المعرفية في التعمم لبندورا -النظرية االجتماعية

وتطبيقاتها التي يستفاد منها في مجال الممارسة الفعمية 
   لمسموك .

03- 
04 

دراسة بعض المتغيرات النفسية وأنواع اإلرشاد النفسي 
.  

أساليب التعميم  -5
 والتعمم

 
 

 المحاضرة -1
 المناقشة والحوار   -2
 مشكمة(  -قضية  -جمسات العصف الذ نى ) سؤال  -3
 التعمم الذاتى–التعمم التعاونى  -4

أساليب ليم والتعمم  -6
لمطرب ذوى القدرات 

 المحدودة

 تعمم األقران. -1
 استراتيجيات التدريس العبلجى لصعوبات التعمم -2
 الحقائب التعميمية -3

 
 جمسات ومقاببلت فردية. -4

 تقويم الطـــرب :   -7
األساليب  - س

 المستخدمة
 

 انشطة اثناه المحاضرات. -1
 امتحان اعمال السنة. -2
 االمتحان نهائى  -3

 التوقيت - ش
 
 

 األسبوع السابع
 األسبوع الثانى عشر 
 األسبوع الرابع عشر 

 توزيع الدرجات -جـ
 

   درجة88                              نهاية الفصل الدراسي
     درجة  28       سنةوأعمال  منتصف الفصل  الدراسي
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 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 يوجد ال مذكرات - ز
 ال يوجد كتب ممزمة - س
 كتب مقترحة -جـ
 
 
 
 

 ( 0200إبــراىيم وجيــو ومحمــود منســى وأحمــد صــال:)  عمننم
 النفس التعميمى، االسكندرية، مركز االسكندرية لمكتاب.

  عمم الننفس  (:0203ومحمد قاسم وأحمد صال )إبراىيم وجيو
 التعميمى، القا رة، شركة الجمهورية الحديثة.

  أحمـــد شـــعبان محمـــد وأمســـية الســـيد الجنـــدى ونـــاجى محمـــد
عمننننننم النننننننفس التعميمننننننى، االسننننننكندرية، دار  (:0202قاســــــم)

 المعارف الجامعية.
 (ـــــــــراىيم عمنننننننننم الننننننننننفس (:0200أحمـــــــــد عبـــــــــد المطيـــــــــف إب

 س لمطباعة والنشر.التعميمى،القا رة، حور 
دوريات عممية أو  -د

 نشرات ... الخ
 المجمة المصرية  لمدراسات النفسية

 رئيس مجمس القسم                             احمد الحجار منسق المادة : د/ 
 .د/ منى عبدالرازق أبوشنبعيب                          أد/ ميا جرل ش                 
 د/ىالة صبري يوسف                 
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 (00نموذج رقم )

 جامعة المنوفية
 كمية االقتصاد المنزلي

 قسم التربية و االقتصاد المنزلي
 

 0202-0209توصيف مقرر دراسي 
 
 بيانات المقرر : -1

 الرمز الكودي :
H3222 

 اسم المقرر :  
 سريةاالتربية ال

 الفرقة / المستوى :
 دكتورا الثانية 

 التخصص : 
 االقتصاد المنزلى والتربية

 عدد الوحدات الدراسية :  نظري                عممي

  
  دف المقرر : -2
 
 
 

يعمل بأستمرار عمى إضافة المعارف فى  1/2 (1

االقتصاد المنزلى التربية االسريةمجال 

 فرد كل بها يقوم التي واألدوار ووظائفها األسرة)والتربية.

 والتوافق التكيف واألزمات وعوامل المشاكل حدوث  وعوامل

 ولظوا ر.أفراد ا لدى االجتماعي الضبط األسري

 ( المصري المجتمع في األسرية والمشكبلت

يطبق المنهج التحميمى و الناقد لممعارف فى  1/3 (2

2 - 
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مجال االقتصاد المنزلى والتربية المجاالت ذات 

 .التربية االسرية  العبلقة

فى التربية  يدمج المعارف المتخصصة 1/4 (3

مع المعارف ذات العبلقة مستنبطا ومطورا  االسرية 

 لمعبلقات البينية بينهما. 

يظهر وعيا عميقا بالمشاكل الجارية و  1/5 (4

 التربية االسريةو جالالنظريات الحديثة فى م

 االقتصاد المنزلى والتربية. 

 
 

 المستهدف من تدريس المقرر: -3
 المقرر يكون الطالب قادًرا عمى أن:بانتهاه 

المعمومات  - ح
 والمفا يم:

 يذكر مفهوم التربية األسرة والعبلقات بين أفراد ا.  -1-أ
يشنننننرح أدوار كنننننل منننننن النننننزوج والزوجنننننة واألبنننننناه فننننني الحيننننناة  -2-أ

 األسرية.
 يوضح أ مية التفاعل االجتماعى بين أفراد األسرة. -3-أ
التننني تنننؤدي إلنننى حننندوث المشننناكل يوضنننح العوامنننل األساسنننية  -4-أ

 واألزمات األسرية.
المهارات الذ نية  - خ

: 
 أساليب مواجهة األزمات األسرية بموضوعية.يصنف  -1-ب
والوظنننننننائف واألدوار لتحقينننننننق مقومنننننننات العبلقنننننننات يخطنننننننط  -2-ب

 التكامل األسرى.
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 يخطط لمستقبل األسرة االقتصادي. -3-ب
 المشاكل واألزمات األسرية.يحمل -4-ب

المهننننننننننننارات المهنيننننننننننننة  - د
 الخاصة بالمقرر :

 إقامة عبلقات اسرية سوية. يطبق مقومات  –1–جن
 .التوافق في الحياة األسرية يطبق مقومات -2-جن
 ممشاكل التي تمر بها أية أسرة بوجه عام ل يطبق حموال -3-جن

 المهارات العامة : - ذ
 

 8بكفاهة االخرين.  سا م فى تعميمي  2/4/3/1 (1

  9. فى تقييم االخرين بدقة يسا م  2/4/3/2 (2

 18يسا م فى تقييم ذاته بدقة  2/4/4/1 (3

 فى  المعمومات شبكة يشارك فى استخدام  2/4/5/1 (4

  12الحصول عمى المعمومات والمعارف. 

 يشارك بانتظام فى استخدام  المكتبات فى  2/4/5/2 (5

 13والمعارف.  عمى المعمومات الحصول

 التواصل فى  يسا م بفعالية فى استخدام   2/4/5/3 (6

 14والمعارف. عمى المعمومات الحصول 
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 محتوى المقرر: -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبوع األول
ــى:   -النننظم األسننرية(  -الخصننائص -األسننرة )المفهننومالوحــدة األول

الفـــرق بيـــت العرقـــات االســـرية و التربيـــة -مراحـــل تكـــوين األســـرة
 االسرية.

 األسبوع الثاني
 وظائف األسرة وتطور ا.الوحدة الثانية: 
 األسبوع الثالث
 دور األسرة في بنية المجتمع.الوحدة الثالثة: 

 عبلقة األسرة ونظم المجتمع األخرى.
 األسبوع الرابع

 األدوار في التربية األسرية.الوحدة الرابعة: 
 األسبوع الخامس

أنمنننناط التفاعنننننل  -ومقوماتننننه التكامننننل األسننننرى الوحــــدة الخامســــة: 
 االجتماعي بين أفراد األسرة.

أثر القيم  -التوافق األسريالوحدة السادسة: :األسبوع السادس
 الدينية عمى أنماط األسرة.

المفاىيم األساسية في العرقة الوحدة السابعة : :األسبوع السابع
 الزواج وأسس اختيار شريك الحياة.الزوجية : 

 األسبوع الثامن
المؤثرات المختمفة في اختيار شريك الحياة و اثر  الوحدة الثامنة: 

 عمى التربية االسرية.
  المشكبلت األسريةالوحدة التاسعة: :األسبوع التاسع
الطبلق وأسبابه.الوحدة العاشرة: :األسبوع العاشر  

 األسبوع الحادي عشر
 عميها.كيفية عبلج المشاكل األسرية والتغمب الوحدة الحادية عشر: 
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 األسبوع الثاني عشر
 -مراجعننة شنناممة عمننى الوحنندتين الثالثننة عشننرالوحــدة الثانيــة عشــر: 

 .الرابعة عشر

أساليب التعميم  -5
 والتعمم:

 التعمم عن بعد-محاضرات نظرية. –1–5
 مناقشات. –5-2
 بحوث وتقارير. –3–5
 العصف الذ ني. -5-4
التعميم الذاتي من خبلل إعداد الطالب لؤلبحاث والتقارير  -5-5

 الفردية باالستعانة باإلنترنت. 
أساليب التعميم والنتعمم  -6

لمطنننننننننننننبلب ذوى القننننننننننننندرات 
 المحدودة :

 

 محاضرات نظرية.  –1–6
 استراتيجيات التدريس العبلجى لصعوبات التعمم . أ
 الحقائب التعميمية . ب

 
 مناقشات.  –2–6
 وتقارير. بحوث  –3–6
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 العصف الذ ني. –4 –6
التعميم الذاتي من خبلل إعداد الطالب لؤلبحاث والتقارير  -6-5

 الفردية باالستعانة باإلنترنت.
 حمقات المناقشة وتبادل اآلراه والتفاعل. -6-6

 تقويم الطـــرب :   -7
األساليب  - ص

 المستخدمة
 
 

تقننديم بحننث خنناص بالمشنناكل االسننرية و كيفيننة  اعمننال سنننة ) –1–أ
 (حمها.

   (تقارير وبحوث   اعمال سنة ) –2–أ
 امتحان نهاية العام نظري   -3-أ
 

 التوقيت - ض
 
 

 أسبوعًيا          اختبارات شفهية            1التقييم 
 األسبوع          التاسع             2التقييم 
 الحادي عشر       األسبوع               3التقييم 
 األسبوع          الثاني عشر            4التقييم 

  درجة28أعمال سنة                   توزيع الدرجات -جن 
 درجة188المجموع        درجة88         امتحان تحريري     

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
( : 2888سمير ابرا يم محمد ) أوراق توزع عمى الطبلب أعدتها سمحاه مذكرات - ش

 العبلقات االسرية
  - - - كتب ممزمة - ص
العرقــات األســرية (: 2889زينننب محمنند حقنني وناديننة حسننن أبننو سننكينة ) كتب مقترحة -جن

 ، مكتبة عين شمس، القا رة، مصر.بين النظرية والتطبيق
العرقـــــات (: 2886حصنننننة بننننننت صنننننالح المننننناك و ربينننننع محمنننننود نوفنننننل )

 الز راه، الرياض، المممكة العربية السعودية. ، داراالسرية
سمسننننمة  - التربيـــة األســـرية وتنميـــة المجتمـــع(: 2815يسنننري دعنننبس )
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 ، دار النهضة العربية، القا رة، مصر.-األسرة التربوية
، موسوعة مبادئ عمم االقتصاد المنزلى( : 2817نعمة مصطفى رقبان )

 نوفية، مصر.دار الحسين لمطباعة والنشر، شبين الكوم، الم
 ، مكتبة األنجمو، القا رة، مصر.األسرة والعائمة(: 2814سناه الخولي )

دوريات عممية  -د
 أو نشرات ... الخ

 
- - -  

 
 28192828أستاذ المادة : أ.د./ مايسة محمد أحمد الحبشي   التوقيع            التاريخ 
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 (00نموذج رقم )
 

 جامعة : المنوفية
 كمية :      االقتصاد المنزلى 

 قسم :    االقتصاد المنزلى والتربية
 

 0202-0209توصيف مقرر دراسي 
 
 بيانات المقرر -0

 الرمز الكودى : 
HEE 3223 

الفرقة / المستوى : ثانية  اسم المقرر :  كمبيوتر
 دكتوراه

التخصص :االقتصاد المنزلى 
 والتربية

 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 
 
 ىدف المقرر : -0
 
 
 
 

بعد أن ينتيي الطالب من دراسة المقرر ينبغى أن يكون قادرا 
 عمى أن
 

بالحاسب  يدمج المعارف المتخصصة 1/4 (1

مع المعارف ذات العبلقة مستنبطا ومطورا  االلى

 لمعبلقات البينية بينهما. 

يحدد المشكبلت المهنية باالقتصاد المنزلى  1/6 (2

2 2 
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 والتربية و إيجاد حموال مبتكرة لحمها. 

يتقن نطاقا واسعا من المهارات المهنية فى  1/7 (3

االقتصاد المنزلى  الحاسب االلى  مجال

 والتربية. 

يوجه نحو تطوير طرق و أدوات و أساليب  1/8 (4

  الحاسب االلى جديدة لممزاولة المهنية فى مجال

 االقتصاد المنزلى والتربية. 

بما  يستخدم الوسائل التكنولوجية المناسبة  1/9 (5

فى  فى الحاسب االلى  يخدم ممارسته المهنية

 مجال االقتصاد المنزلى والتربية. 

 
 المستيدف من تدريس المقرر: -3

 بعد أن ينتيى الطالب من دراسة المقرر ينبغى أن يكون قادرا عمى أن:
 والمفاىيم:المعمومات  -
 
 

 

 ما ية الحاسبات وامكانياتها واستخداماتها  يحدد .1أ .

 مكونات الحاسبات الشخصية يشرح .2أ .
 يحدد شبكات الحاسب ويستفيد منها فى العممية التعميمية  .3أ . 
 انواع لغات البرمجة التى يمكن توظيفها  يعدد  .4أ.

لرفنننع الكفننناهة و زينننادة اإلنتاجينننة برمجينننات الحاسنننب  يطنننور .1ب. الميارات الذىنية : -
 الفردية.
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 الستخدامها بفعاليةلغات البرمجة المتنوعة  يصنف. 2ب.
الميارات المينية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :
 االقتصاد المنزلى  بحوثاسب االلى فى يستخدم الح .1ج .
 يستخدم الحاسب االلى كوسيمة تعميمية. 2ج .  

 الميارات العامة : - د
 
 

 يشارك  فى استخدام الوسائل السمعية والبصرية 2/4/1/5

  5المعمومات.بكفاهة فى عرض   

 المعمومات تكنولوجيا يشارك فى استخدام  2/4/2/1

  6. بمجال االقتصاد المنزلى والتربيةالمهنية  الممارسة تطوير يخدم بكفاهة بما  

 7اآللى.  الحاسب مع بكفاهة  سا م فى العمل ي 2/4/2/2

 

 فى الحصول عمى المعمومات  المعمومات شبكة يشارك فى استخدام  2/4/5/1

  12والمعارف. 

 

 محتوى المقرر:  -4
 

 -االسبوع االول:
 
 
 

 -االسبوع الثانى:
 

-المحتوى :  

-البياننننات والمعمومنننات-التعرينننف بالحاسنننب: ما ينننة الحاسنننب    
تمثينننل البياننننات )البنننت، الباينننت، الكيموباينننت ،  -أننننواع الحاسنننب 

Terabyteالميجاباينننننننت ، التينننننننرا باينننننننت  ، شنننننننيفرات   ASCII و  
Unicode ، الخ    

أننواع النذاكرة  -المعنالج –مكونات الحاسب الصمبة :لوحنة النظنام 
أجهننننزة المسننننح  -المفنننناتيح، الفننننارة -المبلحق)وحنننندات اإلدخننننال -
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 -االسبوع الثالث:
 
 

 -االسبوع الرابع:
 
 

 -االسبوع الخامس:
 

 االسبوع السادس:
 

 االسبوع السابع:
 
 

 -االسبوع الثامن:
 
 
 

 التاسع والعاشر:االسبوع 
 
 

 االسبوع الحادى عشر:
 

 -الشاشنننننات، الطابعنننننات -)وحننننندات اإلخنننننراج  -عصنننننا النننننتحكم( 
التخننننزين )األقننننراص المينننننة والصننننمبة و األقننننراص  -أجهننننزة الرسننننم(

 وئية(.الض

لغننننات  -البننننرامج التطبيقيننننة -أنننننواع البرمجيننننات: نظننننام التشننننغيل 
 البرمجة

 مهام نظام التشغيل. -نظم التشغيل: ما ية نظام التشغيل 

تننننندريب عمنننننى إدخنننننال البياننننننات: إدخنننننال النصنننننوص عبنننننر لوحنننننة 
 إدخال الصور. -إدخال األصوات -المفاتيح

 تدريب عمى الربط بين التطبيقات.

 -الكتابنننة مننع التعنننرف عمنننى القائمنننة الرئيسنننيةتنندريب مكثنننف عمنننى 
خراج مستند.  إعداد وطباعة وا 

 التدريب عمى برامج االكسيل

برنننننامج الرسننننم: التعننننرف عمننننى القائمننننة وعمننننى صننننندوق االدوات  
رسنننم خنننط ، رسنننم مربنننع ، مسنننتطيل ، دائنننرة،  ( Tool Box النننن 

م المسح ، التموين،كتابة النصوص عمى الرسم، التقاط المون والرس
 به(.

 تدريب عمى استخدام وتصميم  برنامج تعميمي 

اإلنترنننننت )خنننندماتها، ومستعرضنننناتها، الشننننبكة العنكبوتيننننة، البرينننند 
 االلكتروني، محركات البحث وآلية عممها(.



الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد     

 

 
حدة ضمان الجودةو  

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

79 

 

 
االسبوع الثانى عشروالثالث 

 -عشر:
 
 

 االسبوع الرابع عشر:
 

: االتصنناالت وشننبكات الحاسننب: أ ميننة االتصنناالت فنني الحاسننب 
شنبكة  -االتصنال المباشنر -أنواع االتصنال )المنودم -وتطبيقاتها 

 الحاسب المحمية(.

 أنواع لغات البرمجة. -مهام المغة  -لغات البرمجة: تعريفها 

 
أساليب التعميم  -5

 والتعمم
 

 
 التعمم عن يعد-     التعمم الذاتى –التعمم التعاونى -المحاضرة      
المناقشة                  

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطرب ذوى 
 القدرات المحدودة

 إجراه البحوث. 
 

 استراتيجيات التدريس العبلجى لصعوبات التعمم . ت
 الحقائب التعميمية . ث
 

 تقويم الطـــرب :   -7
األساليب  - ت

 المستخدمة
 
 

اختبار اعمال السنة نصف الفصل الدراسي         
 اخر الفصل الدراسي     تطبيقى اختبار اعمال السنة  

 اختبار تحريرى نهاية الفصل الدراسي            

 التوقيت - ث
 
 

 األسبوع   السابع
 الثانى عشراألسبوع   
 الرابع عشراألسبوع   

   درجة 68                             نهاية الفصل الدراسي توزيع الدرجات -جـ
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 درجة 28                                  التطبيقىاالمتحان 
  درجة28                                       سنةأعمال 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 مذكرات - أ
 

كتاب يقوم بوضعه القائم بالتدريس و يقر  القسم  او يكمف الطبلب 
 2828باالستعانة بأحد المراجع لؤلساتذة الكبار فى التخصص

 
 ال يوجد كتب ممزمة - ب
 يوجدال  كتب مقترحة -جـ
دوريات عممية أو  -د

 نشرات ... الخ
  

 ال يوجد
 

 رئيس مجمس القسم   و المقرر منسق  
 .د/ منى عبدالرازق أبوشنبأ                  

                                                  : 
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 (00نموذج رقم ) 

 جامعة : المنوفية
 كمية :    االقتصاد المنزلى 

 االقتصاد المنزلى والتربية    قسم :
 0202-0209توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر -0

 الرمز الكودى : 

H 3233 

 اسم المقرر :  

 حمقات دراسية

الفرقة / المستوى :ثانية 

 مادة مستمرة  دكتوراه

 التخصص :

 االقتصاد المنزلى والتربية

 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 

 ىدف المقرر : -0

 

 

 

من المتوقع بعد االنتياء من دراسة المقرر أن يكون الطالب 
 قادر عمى :

 لتصميم العممىيتقن أساسيات ومنهجيات البحث  1/1 (1

 واالستراتيجيات واألساليب العينات وتطبيق البحوث

 العممية المنهجية

3 ----- 
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مجال يعمل بأستمرار عمى إضافة المعارف فى  1/2 (2 

 لتوجيه والبحثية المنهجيةاالقتصاد المنزلى والتربية.

 االقتصاد مجال في خاصة وبصفة التربية، في البحث

 واالرتباطي، الوصفي، البحث وفنيات مفا يم)  المنزلي،

 لمدراسات النقدي والتقويم التجريبي، وشبه والتجريبي، والسببي،

 والبيانات المعمومات جمع وأساليب إجراهات ووصف. والبحوث

 (.وتنظيمها

يطبق المنهج التحميمى و الناقد لممعارف فى مجال  1/3 (3

 االقتصاد المنزلى والتربية المجاالت ذات العبلقة.

يظهر وعيا عميقا بالمشاكل الجارية و النظريات  1/5 (4

 الحديثة فى مجال االقتصاد المنزلى والتربية. 

يحدد المشكبلت المهنية باالقتصاد المنزلى والتربية  1/6 (5

 و إيجاد حموال مبتكرة لحمها. 

يعى بدور  فى تنمية المجتمع و الحفاظ عمى  1/13

 البيئة. 

يتصرف بما يعكس اإللتزام بالنزا ة و المصداقية  1/14 (6

 و قواعد المهنة. 
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 يمتزم بالتنمية الذاتية المستمرة أكاديميا ومهنيا و 1/15 (7

نقل عممه و خبراته لآلخرين فى مجال االقتصاد المنزلى 

 والتربية

 
 المستيدف من تدريس المقرر: -3

 بعد أن ينتيى الطالب من دراسة المقرر ينبغى أن يكون قادرا عمى أن
 المعمومات والمفاىيم: - ر

 

أ م منا ج البحث والتصميمات التجريبية األكثر  يذكر  .1أ.
.استخداما  

.مميزات وعيوب منا ج البحث   يشرح .2أ.  

 يحدد الخطوات األساسية لكتابة خطة البحث . .3أ.

يصف إجراهات وأساليب جمع المعمومات والبيانات  .4أ.
 وتنظيمها.

 الميارات الذىنية :
 

 

  أدوات جمع البيانات فى البحوث النفسية والتربوية يصنف.1ب .
                                   . 

 .إحصائيا البحوث التربوية والنفسية  بياناتيحمل   .2ب .
تفسيرات ومناقشات لمنتائج المستخمصة فى البحوث  يخطط.3ب.

 المختمفة.

الميارات المينية  -جـ
 الخاصة بالمقرر :

يطبق مفا يم وفنيات منا ج البحث المختمفة )البحث .1ج .
 الوصفى ،واالرتباطى،............(.

المشروعات البحثية التى تهدف  إلى بحث  ينفذ.2ج.
االستراتيجيات والقضايا التطبيقية المرتبطة بمجال 

 االقتصادالمنزلى.

 تواصل بفاعمية من خبلليشارك فى ال 2/4/1/1 الميارات العامة : - د
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 المعمومات تكنولوجيا يشارك فى استخدام  2/4/2/1 (1

 بمجالالمهنية  تطويرالممارسة يخدم بكفاهة بما

  6. االقتصاد المنزلى والتربية

  11 7اآللى.  الحاسب مع بكفاهة يسا م فى العمل  2/4/2/2 (2

 فى المعمومات شبكة يشارك فى استخدام  2/4/5/1 (3

  12والمعارف. الحصول عمى المعمومات 

 يشارك بانتظام فى استخدام  المكتبات فى  2/4/5/2 (4

 13والمعارف.  الحصول عمى المعمومات

 التواصل فى يسا م بفعالية فى استخدام   2/4/5/3 (5

 14والمعارف. الحصول عمى المعمومات 

 15بايجابية ضمن فريق.  يشارك فى العمل   2/4/6/1 (6

 16بفعالية فريق عمل.  يشارك فى القيادة  2/4/6/2 (7
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  17الوقت بكفاهة.  يسا م فى ادارة  2/4/7/1 (8

  المقاهات العممية  يشارك فى ادارة 2/4/7/2 (9

  18. بكفاهة 

 
 

 محتوى المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األسبوع األول والثاني :  العمم والبحث والعممي    
الهدف من دراسة منا ج البحث  ،اختيار مشكمة البحث ،  

فروض البحث ،العينة ومجتمع الدراسة ، طرق اختيار العينات ، 
 أنواع العينات  

االسبوع الثالث والرابع  :تطبيقات عمى وسائل وأدوات البحث 
 العممي  

 االستبيان   ، المقابمة   ،  المبلحظة  ،  الختبارات
االسبوع الخامس والسادس : أساليب البحث العممي    
المنهج الوصفي  ، مفهوم البحث الوصفي وأ دافه  ،  -ا  

يجابيات مصادر المعمومات، خطوات المنهج الوصفي  ، ا
 وسمبيات البحوث الوصفية

المنهج التاريخي-االسبوع  السابع والثامن  : ب   
مفهوم البحث التاريخي ، اإلجراهات في البحث التاريخ  جمع  

 البيانات والمعمومات  ، الفروض في البحث التاريخي
تقويم األسموب التاريخي                

تجريبي  االمنهج ال-االسبوع التاسع والعاشر :  ج  
مفهوم البحث التجريبي ، مصطمحات البحث التجريبي   



الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد     

 

 
حدة ضمان الجودةو  

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

86 

 

، ضبط المتغيرات أنواع التجارب ، أنواع التصميمات التجريبية ، 
 ميزات األسموب التجريبي  ومشكبلته

 االسبوع الحادى عشر : دور المكتبات في البحث العممي 
كيفية استخدام المكتبة ألغراض البحث العممي ، المراجع،    

 الدوريات
 االسبوع الثانى عشر: كتابة تقرير البحث

تقرير البحث  ، عناصر تقرير البحث ، طريقة كتابة المراجع    
أساليب التعميم  -5

 والتعمم
أ.  المحاضرة    
.ب.المناقشة   

.التعمم اللتعاونى–التعمم الذاتى التعمم النشط  -ج.االكتشاف الموجه  
أساليب التعميم  -6

والتعمم لمطرب ذوى 
 القدرات المحدودة

 اجراه البحوث . ج
 استراتيجيات التدريس العبلجى لصعوبات التعمم . ح
 الحقائب التعميمية . خ
 تعميم األقران . د

 تقويم الطـــرب :   -7
 األساليب المستخدمة

 
 اختبار اعمال السنة  نصف الفصل     
 اختبار تحريرى نهاية الفصل           

 التوقيت
 
 

 األسبوع   السابع
الثانى عشراألسبوع     
الرابع عشراألسبوع     

 االسبوع الخامس عشر  االختبار التحريري النهائى
 توزيع الدرجات -جن
 
 
 

   درجة             88              نهاية الفصل الدراسي
  درجة          28                           سنةأعمال 
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 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 مذكرات

 
كتاب يقوم بوضعه القائم بالتدريس و يقر  القسم  او يكمف الطبلب 

2828 فى التخصصباالستعانة بأحد المراجع لؤلساتذة الكبار   
 ال يوجد كتب ممزمة

 كتب مقترحة -جن
 
 
 
 

(. منننا ج البحننث فنني 2815جننابر، عبنند الحمينند، وكنناظم، أحمنند ) -
التربيننننة وعمننننم النننننفس. ) الطبعننننة الثانيننننة(، القننننا رة: دار النهضننننة 

 العربية.
عبينننندات، ذوقنننننان، وعننننندس، عبننننند النننننرحمن، وعبننننند الخنننننالق، كايننننند  -

أدارتنننه أسننناليبه، عمنننان: دار البحنننث العممننني: مفهنننوم  –( 2815)
 الفكر لمنشر والتوزيع.

(، 2815عنننننريفج، سنننننامي، ومصنننننمح، خالننننند، وحواشنننننين، مفيننننند. ) -
منننننا ج البحننننث العممنننني وأسنننناليبه. عمننننان: دار مجنننندالوي لمنشننننر 

 والتوزيع.
(. البحنننث العممننني: المننننا ج واإلجنننراهات. 1986العكنننش، فنننوزي ) -

 العين: مطبعة العين الحديثة.
(. أسنناليب البحنث العممنني 2816مكنناوي، فتحني )عنود ، أحمند، وم -

فنننننني التربيننننننة والعمننننننوم اإلنسننننننانية: عناصننننننر  ومنا جننننننه والتحمينننننننل 
 اإلحصائي لبياناته. عمان: مكتبة المنار لمنشر والتوزيع.

(. مننننا ج البحنننث فننني التربينننة وعمنننم 2815فنننان دالنننين، ويوبولننند ) -
ترجمننننة محمنننند نوفننننل وسننننميمان الشننننيخ وطمعننننت غبنننن .  -النننننفس

 القا رة: مكتبة األنجمو المصرية
دوريات عممية أو  -د

 نشرات ... الخ
 

 مجمة كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية
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