جامعة المنوفية
كلية التربية النوعية
قسم االقتصاد المنزلي

بيان بعناوين المشروعات البحثية في مقررات قسم االقتصاد المنزلي (المقررات التخصصية)

القسم العلمي

اسم المقرر

االقتصاد المنزلي

مبادئ علم النفس

أستاذ المقرر

1

الفرقة

م

كود المقرر

عناوين البحث

عناصر البحث

 .1علم النفس وفروعه ومدارسه.
 .2مناهج البحث فى علم النفس.
 .3الشخصية ونظرياتها.
 .4الذكاء والعوامل المؤثرة عليه وأنواعه وطرق قياسه.

منى سعيد

األولــــــي
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 .5الذاكرة وأنواعها وطرق تحسينها.
 .6النسيان ونظرياته.
 .7الدوافع وأنواعها.
 .8الدوافع المدرسية.
 .9االنفعاالت وتعلمها.
 .11وصف المعلومات والبيانات(طرق حساب :المتوسط– الوسيط – المنوال).
.11

1. Unemployment

االقتصاد المنزلي

قراءات باللغة اإلنجليزية

االقتصاد المنزلي

مصطفي سالمة عبدالباسط

مدخل إلى تكنولوجيا التعليم

امل جمال غنيم

األولــــــي
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األولــــــي
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2. Culture and its Necessary for
Human Existence
3. Media and Mass
Communications
4. Terrorism
5. The Importance of Learning
a Foreign Language
6. How can students make their
contact sport experience at
college beneficial for the
?future life
7. The Importance of Arts and
Literature

 -1تكنولوجيا التعليم المفهوم
والمفاهيم المرتبطة وعالقتها
بالمفاهيم اآلخرين.

 -2تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم
وأهمية استخدامها.

Research guidelines:
- Write not less than 3000 words
- Organization
- Formatting: font →Times New Roman
- Clarity
- Use sequence of tenses as much as you can

 مفهوم تكنولوجيا التعليم
 مراحل تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم
 العالقة مفهوم تكنولوجيا التعليم بالمفاهيم األخرى ذات الصلة
 تكنولوجيا المعلومات
 الوسائل التعليمية
 تكنولوجيا التربية
 التكنولوجيا في التربية
 مصادر التعلم
 كيفية توظيف تكنولوجيا التعليم الحديثة في مجال تخصصك
 التعريفات الرسمية لمجال تكنولوجيا التعليم
 مراحل تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم
 مقارنة بين مراحل تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم
 دواعي استخدام تكنولوجيا التعليم.

 كيفية توظيف تكنولوجيا التعليم الحديثة في مجال تخصصك
 تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم
 -3النظريات النفسية والسلوكية
وراء تطور مفهوم تكنولوجيا
التعليم

 النظرية السلوكية
 النظرية المعرفية
 النظرية البنائية
 كيفية توظيف تكنولوجيا التعليم الحديثة في مجال تخصصك
 مفهوم االتصال التعليمي.
 عناصر االتصال التعليمي.
 العوامل المؤثرة في عملية االتصال.

 -4االتصال التعليمي

 مبادئ االتصال الفعال.
 معوقات االتصال التعليمي.
 كيفية توظيف تكنولوجيا التعليم في مجال تخصصك

 مفهوم الوسائل التعليمية.
 تصنيف الوسائل التعليمية.
 أهمية الوسائل التعليمية للمتعلم والمعلم والمحتوى التعليمي.

 -5الوسائل التعليمية وتصنيفاتها
وأهميتها ودورها في عالج
المشكالت التعليمية.

 دور الوسائل التعليمية في عالج بعض المشكالت التعليمية.
 قواعد اختيار الوسيلة التعليمية التي على المعلم اتباعها.
 أسس اختيار الوسيلة التعليمية في ضوء الموقف التعليمي وخصائص الوسيلة.
 قواعد استخدام الوسائل التعليمية في مرحلة ما قبل وأثناء وبعد استخدام
الوسيلة.
 كيفية توظيف تكنولوجيا التعليم الحديثة في مجال تخصصك

االقتصاد المنزلي

 الشبكة العالمية World Wide Web (WWW):
 البحث على الشبكة Search The Web
 البريد اإللكتروني E-mail
 المحادثة Chatting

 -6االنترنت والتعليم .

 تطبيقات اإلنترنت في التعليم.
 خصائص شبكة اإلنترنت كأداة تعليمية.
 اعتبارات هامة عند استخدام اإلنترنت في التعليم.
 أثار استخدام اإلنترنت في التعليم المدرسي
 كيفية توظيف تكنولوجيا التعليم الحديثة في مجال تخصصك

 الكمبيوتر التعليمي

 -7الحاسب اآللي والتعليم

 مجاالت استخدام الكمبيوتر في عمليتي التعليم والتعلم
 استخدامات الكمبيوتر في التربية
 مميزات التعلم بمساعدة الكمبيوتر
 كيفية توظيف تكنولوجيا التعليم الحديثة في مجال تخصصك
 مفهوم برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل (الوسائط المتعددة)

 -8برامج الكمبيوتر متعددة
الوسائل

 خصائص برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل (الوسائط المتعددة)
 عناصر برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل (الوسائط المتعددة)(المكونات)

االقتصاد المنزلي

 أهمية استخدام برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل (الوسائط المتعددة) في التعليم

 مفهوم التكنولوجيا المساعدة.
 الهدف من التكنولوجيا المساعدة.
 أنواع التكنولوجيا المساعدة.
 أهمية التكنولوجيا المساعدة في تلبية احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة.

 -9التكنولوجيا المساعدة

 تقنيات التكنولوجيا المساعدة الحديثة لذوي االحتياجات الخاصة السمعية.
 تقنيات التكنولوجيا المساعدة الحديثة لذوي االحتياجات الخاصة البصرية.
 تقنيات التكنولوجيا المساعدة الحديثة لذوي االحتياجات الخاصة الحركية.
كيفية توظيف التكنولوجيا المساعدة الحديثة في مجال تخصصك.

-القواعد العامة لفكرة حقوق اإلنسان

 -1النظام القانوني لقواعد حماية حقوق
اإلنسان في دول العالم باحتصار ثم
التركيز علي النظام القانوني
والتشريعي في النظم القانونية
المصرية في العصر الحديث

االقتصاد المنزلي
االقتصاد المنزلي

حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد
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هشام رشدي خير هللا
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خصائص و مبادئ حقوق االنسانمصادر حقوق اإلنسانانواع حقوق االنسان-تعريف الفساد وأسبابه وأثاره

األولــــــي
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-تعريف حقوق االنسان

 -2حقوق اإلنسان والفساد يشمل
التعريف الرسمي للفساد و عالقتة
بحقوق االنسان النظام القانوني
والتشريعي في النظم القانونية
المصرية في العصر الحديث

تحديد وخصائص الفسادأنواع الفساد وأسبابهأثر الفساد على الحقوق اإلقتصادية و التنمية المستدامةأثر الفساد على حقوق اإلنسانمحو االمية التعريف و االسباب واالهمية والمداخلالدراسات عن محو االمية من ناحية انواع االمية واعداد االميين في مصر ثمالدلتا ثم محافظة المنوفية

 -3محو االمية و تعليم الكبار وعالقتها
بحقوق االنسان

والتغذية

اسس الغذاء

 ،شيماء

األولــــــي
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اد عادل
السيد
مبارك

أثر محو االمية وعالقتها بحقوق االنسان والحقوق اإلقتصادية و التنميةالمستدامة

-1األلياف الغذائية وتأثيرها علي الصحة العامة لإلنسان
-2السمنة وتأثيراتها النفسية والصحية لدي األطفال
-3التغذية الصحية وتأثيرها علي التحصيل الدراسي

محسن
حسن عطا

-4النحافة المرضية وتأثيرها علي صحة اإلنسان
-5هُزال األطفال والتقزم  :األسباب والعالج
-6فيتامين أ والعشي الليلي
-7تأثير نقص الكالسيوم علي صحة اإلنسان
-8طرق الهضم واإلمتصاص
-9الطاقة الغذائية
-1المواد التى تستخدم فى صناعة األدوات
المنزلية اختر مادة واحدة :

-1األلومنيوم -2-الحديد-3-البالستك
-4النحاس-5-الزجاج

-2اهم المواد العازلة المستخدمة فى الصناعة.

االقتصاد المنزلي
االقت
صاد
المنز
لي

اجهزة وادوات منزلية

7

األولــــــي
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علي عثمان
محمد
عبداللطيف

-3اهم المواد المضافة المستخدمة فى الصناعة.
-4األدوات التى تستخدم فى الطهى على الشعلة " ثالثة فقط "
-5األدوات التى تستخدم فى االعداد والتجهيز "ثالثة فقط "
-6السكاكين أنواعها ومتابعتها والعناية بها باختيارها.
-7الغسالة من حيث التركيب وفكرة عملها والعناية بها .
-8الثالجة من حيث التركيب ودورة التبريد فى الثالجة وكيفية العناية بها وطرق اختيارها .
-9االجهزة التى تعمل بالتسخين " واحد بالتفصيل
-11االجهزة التى تعمل بالموتور " اثنين فقط "

ا
أل
و
لـ
ــ
ــ
ـ
ي
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زينب

-1مفهوم اإلدارة ومراحل تطور الفكر اإلداري

ادارة اعمال
منزل

صالح
محمود
يوسف

ادوات
وماكينات

بسمة
عبد
المنصف
فايد
درويش

-2نشأة إدارة المنزل
-3الموارد األسرية.
-4األسلوب العلمي التخاذ القرار وحل المشكالت
-5التخطيط
-6التنفيذ
-7التقييم
-8القيم والمستويات
-9تبسيط األعمال المنزلية
-11إدارة المخلفات المنزلية
ابحث في إحدي النقاط التالية مع ضرورة ارفاق صورة من أعمالك اليدوية ):
-1الحصول على الباترون الجاهز من إحدى مجالت الموضة.
 .2ضبط الباترون الجاهز ليطابق مقاسك الشخصي.

االقتصاد المنزلي

األولــــــي
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 .3أحد عوامل الضبط الجيد للمالبس .
.4طرق الحصول علي النماذج .
 .5العناية باألقمشة أثناء عملية القص.
 .6تكلم عن ثالث مصطلحات في مجال المالبس والنسيج
 .7تاريخ تطور الباترون المسطح وتعريفاته.
 .8كيفية العناية بالمالبس

 .9األدوات الالزمة لنقل عالمات الحياكة من الباترون إلى القماش.
 .11معايير ضبط المالبس .
عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة الرجاء أرسال صور لما قمتي به في مادة المفروشات المنزلية

 -1المفروشات المنزليه العصرية وقواعد
اختيارها.

 -2المفروشات المنزليه والمفروشات
السياحيه

االقتصاد المنزلي

المفروشات
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عبد
المجيد
إبراهيم
جعفر

األولــــــي

9

اسس تصميم
وتنفيذ

دعاء

-1مفهوم المفروشات المنزليه
 - 2الخامات المستخدمه فى تنفيذ المفروشات المنزليه
 - 3أنواع المفروشات العصريه
 - 4قواعد وطرق اختيار المفروشات المنزليه
 - 1الفرق بين المفروشات المنزليه والسياحيه
 - 2انواع المفروشات المنزليه
 - 3انواع المفروشات السياحيه
 - 4الخامات المستخدمه فى تنفيذ المفروشات السياحيه.

 -3المفروشات المنزليه واسس

 -1طرق الحصول على مالبس نسيجية متنوعه القمشة
المفروشات.
 - 2الخواص الوظيفية القمشة التنجيد.
 - 3الشروط الواجب توافرها فى أقمشة المفروشات.
 - 4األساليب النسجيه المتبعه فى تنفيذ أقمشه الكوفرتات.

 -4المفروشات المنزليه وطرق تنفيذها

-1كيفيه اخذ مقاسات الستائر ومالءة السرير.
 - 2كيفيه تنفيذ الستائر و المفروشات المنزليه.
 - 3انواع مفروشات حجرة النوم وقياساتها
 - 4مراحل عمل الركنه

اختيارها.

-5الستائر ودورها فى تجميل المنازل
والفنادق
(-1تطور المساكن)
تطورت المساكن في المجتمع
المصري عبر العصور المختلفة
تناول هذا الموضوع بالتفصيل فى
ضوء دراستك موضحا النقاط التالية

االقتصاد المنزلي
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اسس اسكان
ومرافق
منزلية

نهاد
علي
بدوي
رصاص

 -1تعريف الستائر  - 2انواع الستائر واشكالها
 - 3الخامات المستخدمه فى تنفيذ الستائر
 -4اشكال الستائر الفندقية
-1تطور المسكن المصري عبر العصور المختلفة.

-2العوامل المؤثرة على المسكن المعاصر.

(-2أنماط البيئات السكنية)

-1اإلسكان الخاص .

لدراسة أنماط البيئات السكنية في
مصرأهمية كبيرة تناول هذا الموضوع
بالتفصيل فى ضوء دراستك موضحا
األتي-:

-2اإلسكان اإلقتصادي.
 -3اإلسكان العشوائي .
( موضحا التعريف ومميزات وعيوب كل نمط وجهود الدولة في مكافحة
اإلسكان العشوائي ).

(-3طرق حصول علي المسكن)

-1قوانين اإلستئجار .

هناك العديد من الطرق التي تضمن
حصول الفرد علي المسكن بطريقة
صحيحة تساعده في معرفة حقوقه
وواجباته تناول هذا الموضوع
بالتفصيل فى ضوء دراستك موضحا

-2شروط البناء.

-3قواعد التمليك.

(-4مواد اإلنهاء والتشطيب)

-1الشروط الواجب توافرها ألعمال الكهرباء

لمواد اإلنهاء والتشطيب أهمية كبيرة
لسالمة المسكن تناول هذا الموضوع
بالتفصيل فى ضوء دراستك موضحا

-2الدهانات أنواعها واالسس الواجب مراعتها عند اختيارها.

-3المتطلبات الرئيسية في فرش األرضيات ).

النقاط التالية-:

االقتصاد المنزلي

رياضة واحصاء

أيمن فوزي

األولــــــي
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(-5القوانين التي تحكم إقامة المباني)

-1القوانين والتشريعات التنظيمية التي تحكم إقامة المباني السكنية .

القوانين والتشريعات التنظيمية التي
تحكم إقامة المباني السكنية في مصر
تناول هذا الموضوع بالتفصيل فى
ضوء دراستك موضحا النقاط التالية-:

-2أحكام اإلضاءة والتهوية واإلشتراطات الفنية .
-3اإلرتفاعات القصوي لألبنية .

 -4البروزات المصرح بها في واجهات المباني.

 -1مقدمة عن اإلحصاء والتوزيعات التكرارية.
 -2وتتضمن (المتغيرات -العينات-جمع البيانات-وترميز البيانات ببرنامج ال  ،SPSSالجداول التكرارية ،التمثيل
البياني للتوزيعات التكرارية)
 -3اإلحصاء الوصفي.
 -4وتتضمن (التعريف -اختبارات اإلحصاء الوصفي مع ذكر مثال لكل اختبار بالطريقة اليدوية)
 -5اإلحصاء البارامترية "المعلمية":
 -6وتتضمن (التعريف ،شروط اإلجراء ،اختبارات اإلحصاء المعلمية مع ذكر مثال لكل اختبار بالطريقة اليدوية).
 -7اإلحصاء الالبارامترية "الالمعلمية"

