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     قسم ادارة المنزل والمؤسسات

 

 بفرق النقل بقسم إدارة المنزل والمؤسسات البحثيموضوعات المشروع 
 البحثيموضوعات المشروع  القائم بتدريس المقرر اسم المقرر م الفرقة

الفرقة الثانية  شعبة 

إدارة المنزل 

 والمؤسسات

 أ.م.د/ رباب مشعل أجهزة منزلية )ب( 1

 أجهزة التبريد والتجميد التجارية -1

 الثالجة المنزلية ما بين االختيار واالستخدام والصيانة -2

 الصيانة( –االستخدام  –السخانات الشمسية )االختيار  -3

 صيانة الغساالت  -4

 المكيفات )الصيانة واالستخدام(   -5

 الصيانة( –االستخدام  –أنواع المكانس الكهربائية )االختيار  -6

 الصيانة( –االستخدام  –أجهزة التقطيع والفرم )االختيار  -7

 أجهزة الخلط والمزج )الخالطات والعجانات( -8

 الصيانة( –االستخدام  –غسالة االطباق )االختيار  -9

 الصيانة( –االستخدام  –الميكروويف )االختيار  -10

 أ.د/ ربيع محمود نوفل موارد األسرة 2

   األسرة وخصائصهاموارد  -1

 العوامل التي تؤثر على موارد األسرة  -2

            الماليإدرة الدخل  -3

 إدارة مورد الوقت  -4

 إدارة مورد الطاقة البشرية     -5

 التعب واإلجهاد -6 

     تخطيط الوجبات الغذائية  -7
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 البحثيموضوعات المشروع  القائم بتدريس المقرر اسم المقرر م الفرقة

 التخطيط الملبسى  -8 

 التخطيط للمسكن بمحتوياته من أثاث وأدوات وأجهزة  -9

  القراراتالتجاهات الحديثة في اتخاذ ا -10

 د/ ريهام جالل اقتصاديات األسرة 3

 ة            المشكلة االقتصادي -1

 السلوك االستهالكى لربة االسرة  -2

 العوامل المؤثرة على السلوك االستهالكي -3

 الشرائى للمستهلكالقرار  -4

 الطلب والعرض    -5

 القرارات الشرائية ومراحل اتخاذها -6 

 االعالن ومدى تأثيرة على اقتصاديات األسرة  -7

 العوامل المؤثرة على كل من الطلب والعرض.          -8

 ة المستهلك                حماي -9

 البطالة )المشكلة والحل(. - 10

 نعمة مصطفى رقبان أ.د/  رعاية أم 4

 ـ برامج الرعاية الصحية ألمومة آمنة.1

 النظم الهرمونية للدورة الشهرية.ـ 2

 رعاية األم أثناء الحمل.            ـ 3

 سوء التغذية والنمو العقلي للجنين.ـ 4

 مشكالت الصحية أثناء مراحل للحمل.    ـ ال5

 رعاية األم أثناء المخاض ـ6

 ـ رعاية األم أثناء النفاس.   7

 ـ التدخين السلبي وأثرة علي صحة األم والطفل.8

 المرأة ومرحلة سن اليأس.    ـ9

 الوقاية من االصابة بسرطان الثدي. ـ10

الفرقة الثانية  شعبة 

االقتصاد المنزلى 

 والتربية

 أ.د/ سلوى زغلول إدارة منزل 5

الحتياجاتها وتحقيق األهداف من خالل االستخدام األمثل للموارد وألحد إشباع األسرة  -1

 الموارد.

 اإلدارة العلمية وتطورها وعلماء ساهموا في نشر أسس ومبادئ وفلسفة اإلدارة العلمية. -2

 بعض التحديات والعقبات التي تواجه إدارة المنزل. -3

 اتخاذ القرارات في محيط األسرة. -4
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 البحثيموضوعات المشروع  القائم بتدريس المقرر اسم المقرر م الفرقة

 ردها.... بشرية ومادية موازنة الموارد.األسرة وموا -5

 جوانب العملية اإلدارية. -6

 -التخزين -الشراء-المالبس -تطبيقات عملية لإلدارة المنزلية في مجاالت الحياة إدارة الغذاء -7

 تبسيط األعمال.

الفرقة الثانية  شعبة 

التغذية وعلوم 

 األطعمة

 أجهزة منزلية 6

 أ.د/ سلوى زغلول

 هللا شعيبأ.د/ هبة 

 د/ آية عبد الشافي

استخدام وربط المعلومات وتوظيفها فى حسن استخدام وصيانة االدوات واألجهزة المنزلية  -1

 تبعا لخامات الصنع       

 مهارات التعامل مع األدوات واألجهزة المنزلية تبعا لخامات الصنع وتبعا لتصنيفها               -2

دراسة عن طرق تشكيل االوانى وطرق اضافة بعض االجزاء وطرق التلميع واالضافى  -3

 والتغطية ببعض الخامات         

 تصنيف االدوات المنزلية وظيفيا عند اعداد مختلف اصناف الطعام وتقديمه   -4

 إجراءات مراقبة االشتراطات الصحية في مطابخ المؤسسات العالجية والفندقية. -5

 جهزة ومعدات مطابخ المؤسسات العالجية والفندقية.أ -6

 هيكلها الوظيفي(.-المطابخ بالمؤسسات العالجية والفندقية )أقسامها -7

 تجهيزات ومعدات المطاعم.  -8

 تجهيزات ومعدات المشارب. -9

 األدوات والمعدات الصغيرة في مطابخ المؤسسات العالجية والفندقية. -10

الثالثة شعبة الفرقة 

إدارة المنزل 

 والمؤسسات

 أ.م.د/ شريف حورية وسائل إعالم 7

 الصحافة واإلعالم المعاصر -1

 اإلذاعة واإلعالم المعاصر -2

 التلفاز واإلعالم المعاصر -3

 اإلنترنت واإلعالم المعاصر -4

 العالقة بين وسائل اإلعالم واألسرة والطفل -5

 اإلعالم وترشيد اإلستهالكالعالقة بين وسائل  -6

 العالقة بين وسائل اإلعالم واإلدارة المنزلية -7

 العالقة بين وسائل اإلعالم والمشروعات الصغيرة  -8

 العالقة بين وسائل اإلعالم والتأثيث والديكور -9

 العالقة بين وسائل اإلعالم ورعاية ذوي الفئات الخاصة  -10
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 البحثيموضوعات المشروع  القائم بتدريس المقرر اسم المقرر م الفرقة

 نمو طفل)أ(  8
 ستارأ.م.د/ نهى عبد ال

 د/ هناء سالمة

 العوامل المؤثرة في نمو الطفل. -1

 مطالب النمو عبر مراحل حياة الطفل. -2

 النمو الجسمي للطفل عبر مراحل النمو المختلقة.  -3

 النمو الحركي للطفل عبر مراحل النمو المختلفة. -4

 النمو الحسي للطفل عبر مراحل النمو المختلفة. -5

 للطفل عبر مراحل النمو المختلفة.النمو اللغوي  -6

 النمو العقلي للطفل عبر مراحل النمو المختلفة. -7

 ي للطفل عبر مراحل النمو المختلفة.النمو األخالق -8

 النمو االجتماعي للطفل عبر مراحل النمو المختلفة. -9

 النمو االنفعالي للطفل عبر مراحل النمو المختلفة. -10

 آية عبد الشافيد/  ديكور منزل 9

 مدخل إلى التصميم الداخلي. -1

 تطور ومجاالت التصميم الداخلي. -2

 أسس ومبادئ التصميم الداخلي. -3

 عناصر التصميم الداخلي بمحددات الفضاء. -4

 استخدام األلوان في المسكن. -5

 .في المسكن استخدام اإلضاءة -6

 مكمالت تغطية أرضيات المسكن. -7

 تغطية نوافذ المسكن.مكمالت  -8

 المسكن.تجميل المفروشات المختلفة المستخدمة في  -9

 أنواع المكمالت المختلفة المستخدمة في تجميل المسكن. -10

 د/ ريهام جالل فن إتيكيت 10

 االتيكيت فى االسالم.       -1

 فن االتيكيت والبروتوكالت -2

 إيتكيت االجتماعات والمقابالت   -3

 اتيكيت الحديث واستخدام الهاتف -4

 اتيكيت المائدة         -5

 اتيكيت الحفالت والوالئم -6

 أداب التصرف مع الخطيب والزوج )الخطيبة و الزوجة( -7

 تعليم االتيكيت لألطفال   -8
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 البحثيموضوعات المشروع  القائم بتدريس المقرر اسم المقرر م الفرقة

 فن التعامل مع اآلخرين -9 

 االحتياجات الخاصة.اتيكيت التعامل مع ذوى  -10

11 
زينة وتنسيق 

 الزهور 

 أ.د/ مهجة مسلم

 منى صقر /.د

 نباتات التنسيق الداخلي )أنواعها والعوامل الواجب مراعاتها عند قطفها(. -1

 .في المسكن القطفمستلزمات تنسيق زهور  -2

 طرق تنسيق األزهار ومدارس التنسيق المختلفة. -3

 .المنزلية لنباتات الزينةالتنسيق الداخلي  -4

 طرق زراعة نباتات الزينة في المنزل. -5

 متطلبات رعاية نباتات الزينة المنزلية. -6

 وأساسيات زراعتها. الحديقة المنزلية -7

 طرز تخطيط وتنسيق الحدائق المنزلية. -8

 عناصر تصميم وتنسيق الحدائق المنزلية. -9

 تاريخ تصميم الحدائق. -10

 

 قسم إدارة المنزل والمؤسساترئس 

 أ . د / مهجة محمد اسماعيل مسلم   

 م 2020 – 4 – 27التاريخ : 


