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 (21نموذج رقم )
 

 إٌّٛف١حظاِؼح / أواد١ّ٠ح: 

 و١ٍح / ِؼٙذ: االلرظاد إٌّضٌٝ 

 االلرظاد إٌّضٌٝ ٚاٌرشت١ح: لغُ

 2222/2221يقرر دراصٍ تىصُف
 

 ت١أاخ اٌّمشس -1

لشاءاخ فٟ ذذس٠ظ اعُ اٌّمشس :  H 2111 اٌشِض اٌىٛدٜ :

   االلرظاد إٌّضٌٟ

اٌفشلح اٌفشلح / اٌّغرٜٛ : 

 ِاظغر١ش -األٌٟٚ

 االلرظاد إٌّضٌٝاٌرخظض :

 ٚاٌرشت١ح

 ػذد اٌٛؼذاخ اٌذساع١ح :  ٔظشٜ                 ػٍّٝ         

 ٘ذف اٌّمشس : -2

 

 

 

 

ٌمشاءج فٟ ِظادس ػشت١ح ٚأظٕث١ح ٚاعر١ؼاتٙا ٚاالعرفادج ِٕٙا ا ّٚذاسن اٌذٛع١غ  -

 فٝ اٌّعاي اٌرشتٜٛ تٛظٗ ػاَ ٚذخظض االلرظاد إٌّضٌٟ ٚاٌرشت١ح تٛظٗ خاص.

 االذعا٘اخ اٌؽذ٠صح فٝ ِعاي ِٕا٘ط ٚؽشق ذذس٠ظ االلرظاد إٌّضٌٝ.  دساعح -

 اٌّماسٔح ت١ٓ اٌطشق اٌرذس٠ظ اٌّخرٍفح ِٓ ؼ١س اٌخظائض. -

 ِؼا١٠ش اٌعٛدج اٌشاٍِح اٌّؽ١ٍح ٚاٌؼا١ٌّح فٝ ذذس٠ظ االلرظاد إٌّضٌٝ.  دساعح -

 ذطث١ماخ تؼغ ٔظش٠اخ اٌرؼٍُ فٝ ذذس٠ظ االلرظاد إٌّضٌٝ.  دساعح -

٘ٛ ظذ٠ذ فٝ ؽشق ذذس٠ظ االلرظاد إٌّضٌٝ ِٓ خالي ِظادس اٌرؼٍُ دساعح ِا  -

 اٌّخرٍفح. 

 اٌرؼشف ػٍٝ االذعا٘اخ اٌؼا١ٌّح اٌؽذ٠صح فٝ ذذس٠ظ االلرظاد إٌّضٌٝ. -

ذؽذ٠ذ أٚظٗ االفادج ِٓ االذعا٘اخ اٌؼا١ٌّح اٌؽذ٠صح فٝ ذذس٠ظ االلرظاد إٌّضٌٝ  -

 فٝ ِظش.

 ػٛء االذعا٘اخ اٌؼا١ٌّح اٌّؼاطشج. ذشخ١ض ٚالغ ذذس٠ظ االلرظاد إٌّضٌٝ فٝ -

 اٌثؽٛز اٌرشت٠ٛح فٝ ِعاي االلرظاد إٌّضٌٝ ٚذؽ١ٍٍٙا ٚٔمذ٘ا.تؼغ دساعح  -

 ذطث١ك ٔرائط تؼغ اٌثؽٛز اٌؽذ٠صح فٝ ِعاي ذط٠ٛش ِٕا٘ط االلرظاد إٌّضٌٝ.  -

ِٕالشح تؼغ اٌمؼا٠ا ٚاٌّشىالخ اٌّرؼّٕح فٝ ِعاي االلرظاد إٌّضٌٝ ِٓ  -

 اعاخ اٌّخرٍفح.خالي األتؽاز ٚاٌذس

 اٌّغرٙذف ِٓ ذذس٠ظ اٌّمشس: -3

 ىْٛ )اٌطاٌة( لادساً ػٍٝ أْ:تٕٙا٠ح ذذس٠ظ اٌّمشس ٠

 اٌّؼٍِٛاخ ٚاٌّفا١ُ٘: - أ

 

 

 

 

 

 

 

 ِعّٛػح ِٓ أُ٘ اٌّفا١ُ٘ ٚاٌّظطٍؽاخ اٌرشت٠ٛح تاٌٍغح االٔع١ٍض٠ح ؽذد٠ 1أ.

  ٚاٌّشذثطح تّعاي االلرظاد إٌّضٌٟ.

 اٌّّىٓ اعرخذاِٙا فٟ ذذس٠ظ االلرظاد إٌّضٌٟ.ٍخض اٌطشق اٌؽذ٠صح ٠ 2أ.

 ؽشق اٌرذس٠ظ ذثؼا ٌأل٘ذاف اٌّشظٛج. ؽذد٠ 3أ.

 ماسْ ت١ٓ ١ِّضاخ ٚػ١ٛب وً ؽش٠مح ِٓ ؽشق اٌرذس٠ظ.٠ 4أ.

ػشع ِٕٚالشح لشاءاخ ٚلؼا٠ا ِرٕٛػح فٟ ِعاي ىرغة اٌمذسج ػٍٟ ٠ 5أ.

   االلرظاد إٌّضٌٟ ٚاٌرشت١ح.

   ، تٕظشج ذم١ّ٠ٛح ٔالذج. ؼ١ٍّح اٌّشذثطح تاٌرخظضالدت١اخ ا٠ٌٕرمذ تؼغ ا. 6أ.

2 - 



 

 

عداد المعمم عامة إالمحمية فى مجال العالمية و االتجاىات الحديثة  يعرض .7أ.
 ومعمم االقتصاد المنزلي خاصة

 اٌّٙاساخ اٌز١ٕ٘ح : - ب

 

 

 

ؽًٍ األدت١اخ ٚاٌذساعاخ اٌغاتمح اٌؼشت١ح ٚاألظٕث١ح فٝ اٌّعالخ اٌرشت٠ٛح، ٠ 1ب.

 ػٛء دساعرُٙ ٌّٕا٘ط اٌثؽس اٌؼٍّٝ. فٝ

ٍخض أُ٘ اٌؼٕاطش اٌّرؼّٕح فٝ ٘زٖ األدت١اخ ٚاٌذساعاخ فٝ ػٛء ٠ 2ب.

 دساعرُٙ ٌّٕا٘ط اٌثؽس اٌؼٍّٝ.

رذسب ػٍٟ إٌمذ اٌّٛػٛػٟ ٌٙزٖ األدت١اخ ٚاٌذساعاخ فٝ ػٛء دساعرُٙ 3٠ب.

 ٌّٕا٘ط اٌثؽس اٌؼٍّٝ.

 ظ االلرظاد إٌّضٌٟ.غرٕرط أُ٘ ؽشق اٌرذس٠ظ اٌفؼاٌح فٟ ذذس٠٠ 4ب.

ماسْ ت١ٓ ؽشق اٌرذس٠ظ اٌّخرٍفح ٚاعرخذاِاخ وً ِٕٙا فٟ ِعاي االلرظاد ٠ 5ب.

 إٌّضٌٟ .

شخض ٚالغ ذذس٠ظ االلرظاد إٌّضٌٝ فٝ ػٛء االذعا٘اخ اٌؼا١ٌّح ٠. 6ب.

 اٌّؼاطشج.

اٌّٙاساخ ا١ٌّٕٙح  -ظـ

 اٌخاطح تاٌّمشس :

 

 

 

 

لٛاػذ اٌث١أاخ اٌّرخظظح ِفرٛؼح ٚاٌذٚس٠اخ اٌؼ١ٍّح غرخذَ ػذدا ِٓ ٠. 1ظـ.

 اٌّظذس اٌّراؼح ػٍٝ االٔرشٔد فٝ اٌٛطٛي ٌألدت١اخ ٚاٌذساعاخ اٌغاتمح األظٕث١ح

 .اٌّشذثطح تاٌرخظض

 ٚفما ٌأل٘ذاف اٌّؽذدج. فؼاٌح قطشااللرظاد إٌّضٌٟ تذذس٠ظ  ٠ع١ذ. 2ظـ.

 ٕٛع فٝ اعرخذاَ ِظادس اٌرؼٍُ اٌّخرٍفح.٠. 3ظـ. 

 . اٌرشتٛٞساخ اٌثؽس رّىٓ ِٓ ِٙا٠ . 4ظـ.

 .اٌرفى١ش إٌالذ ػٍٝ أعظ ِٛػٛػ١ح ٠ىرغة اٌمذسج ػٍٟ. 5ظـ.

ِٓ خالي اٌثؽس فٟ  اٌؽذ٠صح ياعرؼّاي ٚعائً االذظااٌمذسج ػٍٟ  ٠ىرغة. 6ظـ.

 فٟ أغشاع اٌثؽس اٌؼٍّٟ.شثىح االٔرشٔد ٚاٌؽاعة ا٢ٌٟ 

فٟ األدت١اخ اٌّراؼح تّظادس٘ا  ٚاالؽالعِٙاساخ اٌثؽس  ب ػٍٝرذس٠ .7ظـ.

 .اٌّخرٍفح تاٌٍغح اٌؼشت١ح ٚاالٔع١ٍض٠ح فٟ ِعاي ذخظظٗ 

 اٌّٙاساخ اٌؼاِح : - د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌرشتٌٛٞمشاءج فٟ ِظادس ػشت١ح ٚأظٕث١ح ٚاالعرفادج ِٕٙا فٝ اٌّعاي اذٛع١غ  .1د.

 تٛظٗ ػاَ ٚذخظض االلرظاد إٌّضٌٟ ٚاٌرشت١ح تٛظٗ خاص.

تاٌٍغح  تااللرظاد إٌّضٌٟلشاءج ِادج ػ١ٍّح ذشت٠ٛح راخ ػاللح  فٟ ذ٠ُ ذعشتحذم. 2د.

.اإلٔع١ٍض٠ح ٚإػادج وراترٙا تاٌٍغح اٌؼشت١ح  

اٌؽذ٠صح ٚاٌرٟ ذرالئُ ِغ  ػٓ ؽشق اٌرذس٠ظٌٍطاٌثاخ شؤ٠ح اٌخاطح اٌإػافح . 3د.

.ؽث١ؼح ِعاي االلرظاد إٌّضٌٟ  

ٍٙا.١ِٕالشح األفىاس اٌّخرٍفح ٚذؽٍ 4د.  

ىح اٌّؼٍِٛاخ ٌرٛف١ش ِظادس اٌرؼٍُ اٌّرعذدٖ.اعرخذاَ شث 5د.  

اٌؽٛاس ٚإٌّالشح، ٚاٌرؼث١ش اٌىراتٟ ٚذ١ّٕح ِٙاساخ اٌرفى١ش اٌؼٍّٟ ٚإٌالذ، . 6د.

 اٌؼٍّٟ اٌٛظ١فٟ.

 ِؽرٜٛ اٌّمشس:  -4

 

 

 

 

االذعا٘اخ اٌؽذ٠صح اٌّؽ١ٍح فٝ ِعاي ِٕا٘ط ٚؽشق  :االصثىع االول، وانثانٍ - 

إٌّضٌٝذذس٠ظ االلرظاد   

االذعا٘اخ اٌؽذ٠صح اٌؼا١ٌّح فٝ ِعاي ِٕا٘ط ٚؽشق  االصثىع انثانث، وانراتع: -

 ذذس٠ظ االلرظاد إٌّضٌٝ.

فٝ ٚاٌؼا١ٌّح ِؼا١٠ش اٌعٛدج اٌشاٍِح اٌّؽ١ٍح  االصثىع انخايش ،وانضادس: -

.ٟذذس٠ظ االلرظاد إٌّضٌ  



 

 

 

 

 

 

 

إػذاد اٌّؼٍُ  االذعا٘اخ اٌؽذ٠صح فٝ ِعاي٠ؼشع  االصثىع انضاتع، وانثاين: -

. ػاِح ِٚؼٍُ االلرظاد إٌّضٌٟ خاطح  

دساعح اٌثؽٛز ٚاٌذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاألظٕث١ح راخ  االصثىع انتاصع، وانعاشر: -

. ٟاٌظٍح تّعاي االلرظاد إٌّضٌ  

اٌثؽٛز فٝ ِعاي تؼغ ذؽ١ًٍ ٚٔمذ  االصثىع انحادٌ عشر وانثانٍ عشر: -

ٚفك أعظ ِٛػٛػ١ح.  ٟذذس٠ظ االلرظاد إٌّضٌ  

 .اٌرؼٍُ االٌىرشٟٚٔ + اٌرؼٍُ اٌّذِط   - أصانُة انتعهُى وانتعهى -5

 إٌّالشح تأٔٛاػٙا ـ ػظف رٕٟ٘ ـ ِٕالشح أتؽاز.  -

 ؼً اٌّشىالخ  -

 .اٌّششٚػاخ اٌثؽص١ح فٟ فش٠ك  -
 اٌرؼٍُ اٌزاذٟ -

وانتعهى  أصانُة انتعهُى -6

نهطالب روي انقذراخ 

 انًحذودج

 ظٍغاخ ِٚماتالخ فشد٠ح. -

 االلشاْذذس٠ظ   -
 اٌرؼٍُ اٌزاذٟ -

 تقىَى انطـــالب :   -7
 األعا١ٌة اٌّغرخذِح - أ

 

 

  االخرثاساخ اٌمظ١شج ، ٌم١اط اٌرؽظ١ً. -1

تخظٛص  حٛاظٙٙا اٌطاٌثذٌٍرؼشف ػٍٝ اٌّشىالخ اٌرٟ اعرثأح ٌم١اط  -2

 اعر١ؼاب أؼذ أٚ تؼغ أٚ وً ِٛػٛػاخ اٌّمشس.

 اٌثؽس ٚػشع اٌّشىٍح. وراتح اٌرماس٠ش ػٓ اٌّٛػٛػاخ ٌم١اط ِٕٙع١ح -3

 اخرثاس اػّاي عٕح ٌم١اط اٌرؽظ١ً.-4

  ٌم١اط ِذٞ ذؽمك أ٘ذاف اٌّمشس اخرثاس ٔٙا٠ح اٌفظً اٌذساعٟ - 5

 اٌرٛل١د - ب

 

 

 أعثٛػ١ا            1اٌرم٠ُٛ 

 األعثٛع   اٌغاتغ           3+2اٌرم٠ُٛ 

 ػشش صاٌساٌاألعثٛع               4اٌرم٠ُٛ

 اٌؼاَ آخش اٌرؽش٠شٞاالِرؽاْ           5اٌرم٠ُٛ 

 ذٛص٠غ اٌذسظاخ -ظـ

 

 

 

   %    80             ٔٙا٠ح اٌفظً اٌذساعٟ

     %                 ِٕرظف اٌفظً اٌذساعٟ

 %                 االِرؽاْ اٌشفٜٛ          

 %                   االِرؽاْ اٌؼٍّٝ          

  %      20            أػّاي فظ١ٍح          

 قائًح انكتة انذراصُح وانًراجع : -8

 ال ٠ٛظذ  ِزوشاخ - أ

  ورة ٍِضِح - ب

 ورة ِمرشؼح -ظـ

 

 

 

 

اٌما٘شج، -وٛشش ؼغ١ٓ وٛظه: االذعا٘اخ اٌؽذ٠صح فٟ إٌّا٘ط ٚؽشق اٌرذس٠ظ -

 .1997، 2ػاٌُ اٌىرة، ؽ

أؼّذ ؼغ١ٓ اٌٍمأٟ ٚػٍٟ اٌعًّ: ِؼعُ اٌّظطٍؽاخ اٌرشت٠ٛح اٌّؼشفح فٟ  -

 .1996إٌّا٘ط ٚؽشق اٌرذس٠ظ، اٌما٘شج، ػاٌُ اٌىرة، 

ِعددذٞ ػض٠ددض إتددشا١ُ٘: األطددٛي اٌرشت٠ٛددح ٌؼ١ٍّددح اٌرددذس٠ظ، اٌمددا٘شج، ِىرثددح  -



 

 

 .2000، 3األٔعٍٛ اٌّظش٠ح، ؽ
دٚس٠اخ ػ١ٍّح أٚ ٔششاخ  -د

 ... اٌخ

 

 

  

 اٌرشت١ح  و١ٍاخِعٍح  - -

 االلرظاد إٌّضٌٝ.ِعٍح و١ٍاخ  - -

 و١ٍاخ اٌرشت١ح إٌٛػ١ح.ِعٍح  -

www.sciencedirct.comwww.scopus.com 

 : سئ١ظ ِعٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٝ                                                      :أعرار اٌّادج               

 أ.د/ ِٕٝ ػثذاٌشاصق أتٛشٕة                                              أ.د/١ٌّاء شٛلد، د/أِأٟ وّاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (12ّٔٛرض سلُ )

 

 جايعح: انًنىفُح

 كهُح: االقتصاد انًنزنً 

 قضى: االقتصاد انًنزنً وانترتُح

 

 ذٛط١ف ِمشس دساعٟ

 

 ت١أاخ اٌّمشس -1

 اٌشِض اٌىٛدٜ : 

H 2121 

 اٌّمشس : اعُ

 أصىل ترتُح يتقذو  

 اٌفشلح / اٌّغرٜٛ : اٌٚٝ ِاظغر١ش

اٌرخظض :االلرظاد 

 إٌّضٌٝ ٚاٌرشت١ح

 ػذد اٌٛؼذاخ اٌذساع١ح :

 ٔظشٜ                 ػٍّٝ           

 

 ٘ذف اٌّمشس : -2

 

 

 

 

 دساعح ِفَٙٛ اٌرشت١ح.     -

 إٌّضٌٟ وّادج دساع١ح.ِؼشفح وً ِا ٠رؼٍك ترؼ١ٍُ االلرظاد  -

   ِؼشفح ذطٛس اٌرشت١ح ٚأ١ّ٘رٙا ٌالعشج ٚاٌّعرّغ -

دساعح وً ِا ٠رؼٍك تإػذاد ِؼٍدُ االلرظداد إٌّضٌدٟ فدٝ ػدٛء  -

 ِفا١ُ٘ اٌرشت١ح اٌؽذ٠صح

     ذٛػ١ػ خظائض اٌرشت١ح ٚذطٛس٘ا. -

دساعح وً ِدا ٠رؼٍدك تردذس٠ة ِؼٍدُ االلرظداد إٌّضٌدٟ ٚػاللدح  -

 رٌه تأطٛي اٌرشت١ح

 

 اٌّغرٙذف ِٓ ذذس٠ظ اٌّمشس: -3

2 00

00



 

 

 تٕٙا٠ح ذذس٠ظ اٌّمشس ٠عة أْ ٠ىْٛ اٌطاٌة  لادساً ػٍٝ أْ:

 اٌّؼٍِٛاخ ٚاٌّفا١ُ٘:

   

 ٠ششغ اٌفٍغفح اٌرٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙا ذؼ١ٍُ االلرظاد إٌّضٌٟ 1أ.

٠ٛػػ أ٘ذاف ذؼ١ٍُ االلرظاد إٌّضٌٟ ٚػاللرٗ تأطٛي  2أ.

 اٌرشت١ح

٠ٕالش اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌرشش٠ؼاخ إٌّظّح ٌذساعح االلرظاد  3أ.

 إٌّضٌٝ.

 

 اٌّٙاساخ اٌز١ٕ٘ح :

 

٠ماسْ ت١ٓ ِعاالخ ذؼ١ٍُ االلرظاد إٌّضٌٟ ٚستطٙا  1ب.

 تأطٛي اٌرشت١ح

٠فاػً  ت١ٓ ٔظُ إػذاد ِؼٍُ االلرظاد إٌّضٌٟ فٝ  2ب.

 ػٛء اطٛي اٌرشت١ح اٌؽذ٠صح

 إٌّضٌٟ تّفَٙٛ اٌرشت١ح اٌشا٠ًِغرٕرط ػاللح االلرظاد  3ب.

٠ثؽس فٟ اٌّشاظغ ٚاٌذٚس٠اخ اٌّرخظظح اٌّشذثطح  1ض. اٌّٙاساخ ا١ٌّٕٙح: -ظـ

 ترطٛس اٌرشت١ح

٠ؼ١ف اٌّمرشؼاخ ػٓ تشاِط اٌرذس٠ة ٌّؼٍُ االلرظاد  2ض.

 إٌّضٌٟ

٠رّىٓ ِٓ ِٙاساخ اٌثؽس اٌرشتٛٞ فٝ ١ِذاْ اطٛي  3ض.

 اٌرشت١ح .

 اٌرفى١ش إٌالذ ٌٍّفا١ُ٘ اٌرشت٠ٛح.. ٠ىرغة اٌمذسج ػٍٟ 4ض.

٠رّىٓ ِٓ  اعرخذاَ ٚعائً االذظاي اٌؽذ٠صح ِٓ خالي . 5ض.

اٌثؽس فٟ شثىح االٔرشٔد ٚاٌؽاعة ا٢ٌٟ فٟ أغشاع اٌثؽس 



 

 

 اٌؼٍّٟ.

 

 اٌّٙاساخ اٌؼاِح :د.

 

 

٠ٕالش األفىاس اٌّخرٍفح اٌّشذثطح تأطٛي  1د.

 اٌرشت١حٚذؽ١ٍٍٙا.

٠ؼ١ف اٌشؤ٠ح اٌخاطح تاٌطالب ػٓ ِخشظاخ ذؼ١ٍُ  2د.

 االلرظاد إٌّضٌٟ فٝ ػٛء اطٛي اٌرشت١ح ٚذطث١مٙا

٠ٕالش األفىاس اٌّخرٍفح ٚذؽ١ٍٍٙا..  3د.    

 ٠غرخذَ شثىح اٌّؼٍِٛاخ ٌرٛف١ش ِظادس اٌرؼٍُ اٌّرعذدٖ 4د.

 ِؽرٜٛ اٌّمشس:  -4

 

ِفٙددددَٛ اٌرشت١ددددح/ ذطٛس٘ددددا/ خظددددائض اٌرشت١ح/االطددددٛي  -1

 اٌفٍغف١ح ٌٍرشت١ح.

 اإلٔغدددا١ٔحدساعدددح االلرظددداد إٌّضٌدددٟ ٚػاللردددٗ تددداٌفشٚع  -2

 .األخشٜ

دساعح أ٘ذاف اٌرشت١ح ٚػاللرٙدا تإػدذاد ِؼٍدُ االلرظداد  -4، 3

 إٌّضٌٟ.

دساعح دٚس االلرظاد إٌّضٌدٟ فدٝ  -عٕح  أػّاي اخرثاس-6، 5

 ِغاػذج اٌفشد ػٍٝ ذطث١ك اعظ اٌرشت١ح اٌفؼاٌح.

ذطدددٛس اٌّفدددا١ُ٘ اٌرشت٠ٛدددح ٚػاللرٙدددا تّؼٍدددُ االلرظددداد . 8، 7

 إٌّضٌٟ.

أ١ّ٘دددح ذٛظ١دددف اٌّثدددادة اٌّخرٍفدددح ٌٍرشت١دددح ٌ سذمددداء . 10، 9

 تّؼٍُ االلرظاد إٌّضٌٟ 

ذؽ١ٍددددً ِٕٚالشددددح اٌذساعدددداخ ٚاٌثؽددددٛز  اٌؼشت١ددددح . 12، 11



 

 

ٚاالظٕث١ددح   راخ اٌظدددٍح تأطدددٛي اٌرشت١دددح ٚٔمدددذ٘ا ٔمدددذاً ػٍدددٝ 

 حأعظ ِٕطم١ح ٚػ١ٍّح ع١ٍّ

 ذغز٠ح ِشذذج، 13

 

 أعا١ٌة اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ -5

 

 .أ إٌّالشح ٚاٌؽٛاس5

 .ب اٌرؼٍُ اٌرؼا5ٟٔٚ

 .ض ِششٚػاخ تؽص١ح 5

أعا١ٌة اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ  -6

ٌٍطالب رٜٚ اٌمذساخ 

 اٌّؽذٚدج

 .أ اٌرؼٍُ اٌفشد6ٞ

 .ب ذى١ٍفاخ ٠مَٛ تٙا اٌطالب ػٓ أظضاء ِؽذدج ِٓ اٌّمشس6

 

 ذم٠ُٛ اٌطـــالب :   -7

األعا١ٌة  - خ

 اٌّغرخذِح

 اعرث١اْ ٌم١اط اٌعٛأة اٌٛظذا١ٔح

 اٌعٛأة اٌّؼشف١ح ٌم١اطاخر١اس ذؽظ١ٍٟ 

 األعثٛع اٌشاتغ اٌرٛل١د - ز

 األعثٛع اٌصآِ 

 ذٛص٠غ اٌذسظاخ -ظـ

 

 

 

 

   %80                              ٔٙا٠ح اٌفظً اٌذساعٟ

 ال ٠ٛظذ                           ِٕرظف اٌفظً اٌذساعٟ

 ال ٠ٛظذ                          االِرؽاْ اٌشفٜٛ          

 ال ٠ٛظذ                            االِرؽاْ اٌؼٍّٝ          

  %20                               أػّاي فظ١ٍح          



 

 

   -لائّح اٌىرة اٌذساع١ح ٚاٌّشاظغ :  -8

 ال ٠ٛظذ  ِزوشاخ - خ

 

 ال ٠ٛظذ ورة ٍِضِح - ز

 ورة ِمرشؼح -ظـ

 

 

 

ِؽّدددذ ِؽّدددذ ودددرش: فٍغدددفح إػدددذاد اٌّؼٍدددُ فدددٟ ػدددٛء اٌرؽدددذ٠اخ  -

 2001اٌّؼاطشج، اٌما٘شج، ِشوض اٌىراب ٌٍٕشش، 

ِعذٞ ػض٠ض إتشا١ُ٘ :األطٛي اٌرشت٠ٛح ٌؼ١ٍّدح اٌردذس٠ظ، اٌمدا٘شج، 

 3.  2000، 3االٔعٍٛ اٌّظش٠ح،ؽِىرثح 

ذغش٠دددذ ػثدددذ ن ػّدددشاْ: ِغددد١شج اٌردددذس٠ظ ػثدددش ِائدددح ػددداَ ِدددٓ  -

 2004اٌرؽذ٠اخ ٚاٌرغ١شاخ،اٌما٘شج، ِىرثح ص٘شاء اٌششق،

دٚس٠اخ ػ١ٍّح أٚ  -د

 ٔششاخ ... اٌخ

www.sciencedirct.com 

www.scopus.com 

 ِٕغك اٌّادج  :                                               سئ١ظ ِعٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٝ 

 اٌشاصق أتٛشٕة أ.َ.د/ ِٕٝ ػثذ                                      أ.َ. د/ظ١ٙاْ ع٠ٛذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (12ّٔٛرض سلُ )

 

 انًنىفُحجايعح: 

 كهُح: االقتصاد انًنزنً 

 قضى: االقتصاد انًنزنً وانترتُح

 

 ذٛط١ف ِمشس دساعٟ

 

 ت١أاخ اٌّمشس -1

 اٌشِض اٌىٛدٜ : 

H 2122 

 اعُ اٌّمشس :  

 عهى نفش تعهًًُ يتقذو

اٌفشلح / اٌّغرٜٛ : أٌٟٚ 

 ِاظغر١ش

اٌرخظض :االلرظاد إٌّضٌٝ 

 ٚاٌرشت١ح

 ػذد اٌٛؼذاخ اٌذساع١ح :  ٔظشٜ                 ػٍّٝ         

 ٘ذف اٌّمشس : -2

 

غٝ أْ ٠ىدْٛ لدادسا ػٍدٝ ثتؼذ أْ ٠ٕرٟٙ اٌطاٌة ِٓ دساعح اٌّمشس ٠ٕ

     اذفغ١ش٘ اٌرؼٍُ ٔظش٠اخِؼشفح 

 اٌّغرٙذف ِٓ ذذس٠ظ اٌّمشس: -

 أْ ٠ىْٛ لادسا ػٍٝ اْ :  غٝثتؼذ أْ ٠ٕرٟٙ اٌطاٌة ِٓ دساعح اٌّمشس ٠ٕ

اٌّؼٍِٛاخ  - أ

 ٚاٌّفا١ُ٘:

 

 . ٠زوش إٌظش٠اخ اٌرٟ ا٘رّد ترفغ١ش ظٛأة اٌرؼٍُ 1أ.    

 .ِغر٠ٛاخ إٌّٛ االخاللٟ ػٕذ وٌٛثشض. ٠ؽذد 2أ.

 .إٌّٛ اٌؼمٍٟ ِٚشاؼٍٗ ػٕذ ت١اظ١ٗ. ٠زوش ِفَٙٛ 3أ.

 أٛاع اٌرؼٍُ االظشائٟ فٟ ٔظش٠ح عىٕش. ٠ٛػػ 4أ.

ِفَٙٛ إٌّٛ إٌفغدٟ االظرّداػٟ ِٚشاؼٍدٗ ػٕدذ . ٠رؼشف ػٍٝ 5أ.

 .اس٠ىغْٛ ٚتأذٚسا

 . ٠ششغ ٔظش٠ح اٌشخظ١ح ػٕذ أدٌش6أ.

2 ----

- 



 

 

. ٠ؽددذد االفرشاػدداخ ٚاٌّثددادة االعاعدد١ح اٌرددٟ لاِددد ػ١ٍٙددا 7أ.

 ٔظش٠ح اٌؽافض ٌىالسن ً٘ ٚٔظش٠ح ظاششٞ.

 . ٠ثشص لٛا١ٔٓ اٌرؼٍُ ػٍٝ ؼغة وً ٔظش٠ح .8أ.

 . ٠ؼذد اٌرطث١ماخ اٌرشت٠ٛح ٌٕظش٠اخ ااٌرؼٍُ.9أ.

 

 . ٠ماسْ ت١ٓ ٔظش٠اخ اٌرؼٍُ.1ب.                  اٌّٙاساخ اٌز١ٕ٘ح : - ب

 ا٠عات١اخ ٚعٍث١اخ ٔظش٠اخ اٌرؼٍُ. ٠غرٕرط 2ب.

 اٌرطث١ماخ اٌرشت٠ٛح ٌٕظش٠اخ اٌرؼٍُ ٠مرشغ تؼغ. 3ب.

اٌّٙاساخ ا١ٌّٕٙح اٌخاطح  -ظـ

 تاٌّمشس :

                 

 

 

 

 ٠طثك ٔظش٠اخ اٌرؼٍُ فٟ اٌرؼ١ٍُ    1ض

  .  ٠رؼاًِ تىفاءٖ ِغ اٌر١ٍّزاخ فٟ ِشؼٍح اٌّشا٘مح.2ظـ.

. ٠ٛاظٗ تؼغ ِشىالخ عٛء اٌرى١ف ٚاٌرٛافك إٌفغٟ 3ظـ.

 ِغ اٌر١ٍّزاخ.

 . ٠طٛس ِٙاساخ طف١ح عٍٛو١ح إ٠عات١ح ِٕاعثح4ظـ.

 شىً ِّاسعح.٠ؼطٟ اٌفشص اٌىاف١ح ٌٍّرؼٍُ فٟ 5ظـ.

اٌّؽاٌٚح ٚاٌخطأ ١ٌرّىٓ ِٓ ذؽم١ك اٌرؼٍُ ٚخاطح ذؼٍُ 

 اٌّٙاساخ اٌؽشو١ح



 

 

 اٌّٙاساخ اٌؼاِح : - د

 

 

 

 

 

 

 

 . األ١ٌٚح . ٠مغُ ِٛػٛع اٌرؼٍُ إٌٝ ػٕاطش1ٖد.

  . ٠ؽذد اٌّص١شاخ اٌّالئّح ٌىً ػٕظش.2د.

اٌددرؼٍُ ؼغددة  . ٠شذددة ِىٛٔدداخ ٚػٕاطددش ِٛػددٛع3د.

 . ذذس٠عٙا

ذمددذ٠ُ اٌّىٛٔدداخ ٚاٌؼٕاطددش تطش٠مددح ذغددّػ . ٠ددرّىٓ ِددٓ 4د.

 . اٌظؽ١ؽح تؽذٚز االعرعاتح

. ٠دددرّىٓ ِدددٓ ِىافدددأج االعدددرعاتاخ اٌظدددؽ١ؽح تاعدددرخذاَ 5د.

 . أعا١ٌة ِشغٛتح ٌذٜ اٌطٍثح

 . ٠شعغ ذىشاس االعرعاتاخ اٌظؽ١ؽح ِغ اذثاػٙا تّىافأج6د.

 ِؽرٜٛ اٌّمشس:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 االعثٛع  اٌّؽرٜٛ

ٌٍّٕٛ االخاللٟ ٔظش٠ح وٌٛثشض  االٚي 

 اٌصأٟ ٔظش٠ح إٌّٛ اٌّؼشفٟ ٌث١اظ١ٗ

 اٌصاٌس ٔظش٠ح االشرشاؽ االظشائٟ ٌغىٕش

 اٌشاتغ ٔظش٠ٗ اس٠ىغْٛ ٌٍّٕٛ إٌفغٟ اٌّؼشفٟ

 اٌخاِظ ٔظش٠ح أدٌش )ػٍُ إٌفظ اٌفشدٞ(

 اٌغادط ٔظش٠ح إٌّٛ االظرّاػٟ ٌثأذٚسا

 اٌغاتغ ٔظش٠ح اٌرؽ١ًٍ إٌفغٟ ٌفش٠ٚذ

 اٌصآِ ٔظش٠ح اٌؽافض ٌىالسن ً٘

 اٌراعغ ٔظش٠ح االلرشاْ ٌعاششٞ
 

 



 

 

 أعا١ٌة اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ -5

 

 

 

 اٌّؽاػشج -

 إٌّالشح ٚاٌؽٛاس   -

 اٌرؼٍُ اٌزاذٟ -

 اٌرؼٍُ اٌرؼاٚٔٝ . -

 ذثادي األدٚاس. -

 

 

أعا١ٌة اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ  -6

ٌٍطالب رٜٚ اٌمذساخ 

 اٌّؽذٚدج

تشاِط ػالظ١ح ِرخظظح ِٕٙا )ِشىٍح تغ١طح ٠ثؽس  - 1

 ػٕٙا فٝ اٌّىرثح(.

 ظٍغاخ ِٚماتالخ فشد٠ح. -2

 ذؼٍُ األلشاْ.  -3

 ذم٠ُٛ اٌطـــالب :   -7

 األعا١ٌة اٌّغرخذِح - أ

 

 أشطح اشٕاء اٌّؽاػشاخ 

 اخرثاس اػّاي اٌغٕح ) ٔظف اٌرشَ  (   

 اخرثاس ذؽش٠شٜ ٔٙا٠ح اٌرشَ        

 اعثٛػ١ا  اٌرٛل١د - ب

 األعثٛع   اٌغاتغ

 اٌشاتغ ػششاألعثٛع   

 ذٛص٠غ اٌذسظاخ -ظـ

 

 

 

 80     ٔٙا٠ددددددددددددددددددددددددح اٌفظددددددددددددددددددددددددً اٌذساعددددددددددددددددددددددددٟ

      ----    ِٕرظف اٌفظً اٌذساعٟ          %               

 ------   االِرؽاْ اٌشفٜٛ         

 ------     االِرؽاْ اٌؼٍّٝ        



 

 

       %20       أػّاي فظ١ٍح          

 لائّح اٌىرة اٌذساع١ح ٚاٌّشاظغ : -8

 ال ٠ٛظذ ِزوشاخ - أ

 

 ال ٠ٛظذ ورة ٍِضِح - ب

 ورة ِمرشؼح -ظـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: ػٍُ 2001إتشا١ُ٘ ٚظ١ٗ، ِٚؽّٛد ِٕغٝ، ٚأؼّذ طاٌػ) .1

 إٌفظ اٌرؼ١ٍّٝ، االعىٕذس٠ح، ِشوض االعىٕذس٠ح ٌٍىراب.

(: ػٍددُ 2003إتددشا١ُ٘ ٚظ١ددٗ، ِؽّددذ لاعددُ، ٚأؼّددذ طدداٌػ) .2

 إٌفظ اٌرؼ١ٍّٝ، اٌما٘شج، ششوح اٌعّٙٛس٠ح اٌؽذ٠صح.

أؼّذ شدؼثاْ ِؽّدذ، ٚأِغد١ح اٌغد١ذ اٌعٕدذٜ، ٚٔداظٝ ِؽّدذ  .3

(: ػٍددددُ اٌددددٕفظ اٌرؼ١ٍّددددٝ، االعددددىٕذس٠ح، داس 2000لاعددددُ)

 اٌّؼاسف اٌعاِؼ١ح.

(:ػٍددددددُ اٌددددددٕفظ 2001أؼّددددددذ ػثددددددذ اٌٍط١ددددددف إتددددددشا١ُ٘) .4

 ١ّٝ،اٌما٘شج، ؼٛسط ٌٍطثاػح ٚإٌشش.اٌرؼٍ

دٚس٠اخ ػ١ٍّح أٚ  -د

 ٔششاخ ... اٌخ

 ِعٍح و١ٍح اٌرشت١ح  -1

 ِعٍح و١ٍح االلرظاد إٌّضٌٝ ظاِؼح إٌّٛف١ح. -2

 اٌّعٍح اٌّظش٠ح  ٌٍذساعاخ إٌفغ١ح  -3

 ِٕغك اٌّادج:                                              سئ١ظ ِعٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  

 د/ِٕٟ ػثذاٌشاصق أتٛشٕة.. ِٙا ظالي شؼ١ة                                 أأ.َ.د



 

 

 (21نموذج رقم )
 

 ظاِؼح: إٌّٛف١ح

 و١ٍح   : االلرظاد إٌّضٌٝ 

 لغُ   : االلرظاد إٌّضٌٝ ٚاٌرشت١ح

 

 يقرر دراصٍ تىصُف
 

 ت١أاخ اٌّمشس -1

اعُ اٌّمشس :  ِٕا٘ط ٚؽشق  H2221اٌشِض اٌىٛدٜ : 

 ذذس٠ظ الرظاد ِٕضٌٝ 

 اٌفشلح / اٌّغرٜٛ : شا١ٔح ِاظغر١ش 

اٌرخظض :االلرظاد إٌّضٌٝ 

 ٚاٌرشت١ح

 ػذد اٌٛؼذاخ اٌذساع١ح :  ٔظشٜ                 ػٍّٝ         

 

 

 ٘ذف اٌّمشس : -2

 

 

 

 

لممنيج والمفيوم الحديث. تفرق بين المفيوم التقميدى -1  
تعدد خطوات تخطيط المنيج وتنظيمو. -2  
تتعرف عمى االتجاىات الجديدة فى تخطيط المنيج الدراسى. -3  
توضح العناصر الرئيسية التى يستند إلييا عند بناء المنيج  -4

 الدراسى.
توضح مفيوم تنظيم المنيج. -5  
تذكر أسس تنظيم المناىج الدراسية. -6  
عمى منيج المواد الدراسية المنفصمة. تتعرف -7  
تتعرف عمى المقصود بمنيج الوحدات الدراسية. -8  
تتعرف عمى منيج النشاط. -9  

تتعرف عمى المنيج المحوري. -10  
تتعرف عمى بعض االستراتيجيات الحديثة فى تدريس االقتصاد  -11

 المنزلى.
توضح المقصود بالحقائب التعميمية. -12  
ستراتيجية التعمم باالكتشاف.تتعرف عمى ا -13  
تتعرف عمى استراتيجية التعميم عن بعد كإحدى طرق التعميم غير  -14
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 ــ



 

 

 التقميدي.
توضح المقصود بالتعميم االلكتروني. -15  
تفرق بين التعميم االلكتروني والتعميم التقميدي. -16  

 اٌّغرٙذف ِٓ ذذس٠ظ اٌّمشس: -3

 اٌّؼٍِٛاخ ٚاٌّفا١ُ٘: - خ

 

 

أسس تنظيم المناىج الدراسية. . أن تذكر1أ.   
. أن تعدد التنظيمات المختمفة لممناىج الدراسية.2أ.   
. أن تتعرف عمى بعض االستراتيجيات الحديثة في تدريس 3أ. 

 االقتصاد المنزلى.
 

 اٌّٙاساخ اٌز١ٕ٘ح : - ز

 

 

. أن تفرق بين المفيوم التقميدي لممنيج والمفيوم الحديث.1ب.  
التنظيمات المختمفة لممناىج الدراسية.. أن تقارن بين 2ب.   

. أن تقارن بين الطرق المختمفة لتدريس االقتصاد المنزلى.3ب.   
اٌّٙاساخ ا١ٌّٕٙح اٌخاطح  -ظـ

 تاٌّمشس :

 

 

. أن تستخدم أحدى ىذه التنظيمات في تنظيم مناىج من االقتصاد المنزلى.1ج.  
. أن تستخدم االستراتيجيات الحديثة في تدريس االقتصاد المنزلى.2ج.  

. أن تستخدم االتجاىات الحديثة في تخطيط المنيج الدراسي 3ج. 
 )منيج االقتصاد المنزلى(

 

 اٌّٙاساخ اٌؼاِح : - ر

 

 

 م. أن تشارك في تنظيم و تخطيط المنيج الدراسي باستخدا1د. 
 االتجاىات الحديثة.

قادرة عمى استخدام االستراتيجيات الحديثة في  . أن تكون 2د.
 التدريس.

. أن تكون قادرة عمى استخدام ميارات التعميم االلكتروني.  3د.   
 

 ِؽرٜٛ اٌّمشس:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 االسبوع الموضوع

تطويره بناءه، وأىدافو آسسمكونات المنيج   1-2-3  
تقميدية وحديثة تنظيمات المناىج الدراسية  4-5-6  

مقدمة عن بعض االستراتيجيات الحديثة فى تدريس 
 االقتصاد  المنزلى

7 

التدريسالحديثة في نماذج لالستراتيجيات    8-9-10  

التعميم الذاتي -  11 



 

 

التعميم االلكتروني -   12 
التعميم المدمج -  13 
 

 

 أصانُة انتعهُى وانتعهى -5

 

 

+التعمم االلكتروني  التعميم المدمج   . 
  المناقشة في مجموعات صغيرة وكبيرة 

امشكمة( ومناقشتي -قضية  -العصف الذىنى وىى طريقة تعتمد عمى استثارة المتعممين من خالل :) سؤال  .   

في فريق المشروعات البحثية  
 حل المشكالت

أصانُة انتعهُى وانتعهى  -6

نهطالب روي انقذراخ 

 انًحذودج

 

 .ظٍغاخ ِٚماتالخ فشد٠ح -

 .أللشاْذؼٍُ ا -

 ذؼٍُ راذٟ   -

 تقىَى انطـــالب :   -7

 
 األعا١ٌة اٌّغرخذِح - خ

 

 أنشطة أثناء المحاضرات 
 امتحان اعمال السنة 
 امتحان نياية الترم 

 
 اٌرٛل١د - ز

 

 

 األسبوع الرابع
 األسبوع الثامن      

 األسبوع الثانى عشر      
 األسبوع الرابع عشر

 ذٛص٠غ اٌذسظاخ -ظـ

 

 

 

   %  80                            اٌذساعٟ ٔٙا٠ح اٌفظً

     %                              ِٕرظف اٌفظً اٌذساعٟ

 %                             االِرؽاْ اٌشفٜٛ          

 %                              االِرؽاْ اٌؼٍّٝ          

  % 20                             أػّاي فظ١ٍح          

 

 قائًح انكتة انذراصُح وانًراجع : -8

 

 ِزوشاخ - خ

 

 

 ال ٠ٛظذ 

 



 

 

 ورة ٍِضِح - ز

 

 

 

 ورة ِمرشؼح -ظـ
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دٚس٠اخ ػ١ٍّح أٚ ٔششاخ  -د
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 اٌّعٍح اٌّظش٠ح ٌٍّٕا٘ط ٚؽشق اٌرذس٠ظ 
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