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

احمد مصطفي كامل عصر

الوسائل التعليمية

أستاذ المقرر

الفرقة

12

SEHE2
1

الـــثــــانــية

م

كود
المقرر

عناوين البحث
 -1تكنولوجيا التعليم وأهميتها في العلملية التعليمية
 -2الوسائل التعليمية في تحسين العملية التعليمية

 -3تصنيف الوسائل التعليمية
 -4االسس الفنية لتصميم المواد التعليمية
 -5اسس اختيار واستخدام وسائل تكنولوجيا التعليم
 -6مباديء العروض الضوئية
 -7مراكز مصادر التعلم
 -8الكتاب االلكتروني
 -9الفيديو التفاعلي

عناصر البحث
( التعريف – االهمية – دور تكولوجيا اتلعيم في حل المشكالت
التعليمية ).
( تعريف الوسائل التعليمية – دور الوسائل في تحسين عملية التعليم-
فوائد استخدام الوسائل التعليمية).
انواع التصنيف  :طبقا للحواس وطبقا للحصول عليها وطريقة
عرضها وتعدد المستفيدين وطبقا للخبرات وطبقا لنوع االهداف
التعليمية التي تحققها
( التعريف – خطوات ما قبل االنتاج – خطوات اثناء االنتاج
– خطوات ما بعد االنتاج ).
( التعريف – اسس اختيار وسائل تكنولوجيا التعليم – اسس استخدام
تكنولوجيا التعليم ).
( التعريف -االهمية – الشروط الواجب توافرها في العروض
التعليمية -خطوات استخدام االجهزه التعليمية).
( المفهوم -المصطلحات المرادفه  -االهمية – المكونات ).
( المفهوم – االهمية– خصائصة – عيوبه – توظيفة في العملية
التعليمية).
( المفهوم – االهمية – مكوناته  -عناصر التفاعل المستخدمة
االفيديو– مميزات استخدامة في التعليم ).

 -1تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية وكيفية مواجهتها.
 -2دور المؤسسات التعليمية في مواجهة أزمة فيروس
كوفيد(19كورونا).

 -3مشكلة ارتفاع معدالت األمية األبجدية وكيفية مواجهتها.
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 -4مشكلة ارتفاع معدالت االنقطاع عن التعليم وكيفية مواجهتها.
 -5مشكلة عدم تناسب أعداد المدارس الحكومية مع أعداد
الطالب وكيفية مواجهتها.

 -6مشكلة عدم تناسب المناهج التي يدرسها الطالب مع
احتياجات سوق العمل وكيفية مواجهتها.

 -7مشكلة ارتفاع معدالت النمو السكانى وكيفية مواجهتها.
 -8مشكلة العنوسة وكيفية مواجهتها.
 -9مشكلة الغياب المدرسى( والتى أصبحت ظاهرة بداية من
الصف الثالث اإلعدادي) وكيفية مواجهتها.

-11

مشكلة قصور التمويل الحكومي للوفاء باحتياجات

عملية اإلصالح التعليمي وكيفية مواجهتها

 -1تحفظ الكتابة لإلنسان حاجته ،وتبلغ ضمائر النفس إلى

البعيد الغائب ،وتخلد نتائج العلوم واألفكار ،وهي في ذلك

ال تختلف من تخصص لتخصص ،فهي وعاء حفظ تراث

وضح أنواع الكتابة وأبعادها وطرق تحولها إلى ملكة

ممثلا.

التخصصات المختلفة ،لكنها إزاء العلوم والتخصصات تتعدد

أنواعها

االقتصاد المنزلي
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 -2تسهم اللغة في التخصصات المختلفة إسهاماً ال يمكن
أن ينكر أو يهمل ،وخصوصاً اللغة العربية ،حيث تثري
التخصصات المختلفة من خاللها تراثها وحضارتها

من خلل تخصصك وضح علقة اللغة به محددا

المناحي اللغوية التي أثرت فيه مع التمثيل.

القديمة بالكثير من اتجاهات التطوير والتجديد

 -3لقواعد اإلمالء العربية والترقيم أصول صوتية توضح علل ناقش ذلك ممثلا.
كتابتها وتسهم في جعلها ملكة عند متعلمي اللغة
وخصوصاً غير المتخصصين.

 -4تختلف لغة الحياة اليومية عن لغة العلوم والدراسة،
ويجب على اإلنسان أن يميز بين اللغتين بتحديد

المتلقي ،من خالل دراستك لعالقة العامية المصرية

بالفصحى

وضح األصول التاريخية ،وكيفية استثمار ذلك في
إثراء الحصيلة اللغوية عند متعلمي اللغة وخصوص ا
غير ال(يفضل أن تزيد األمثلة على عشرين

مثاال).متخصصين مع التمثيل.

 -5التدوين سجل اإلنسانية التاريخي ،وأداة التواصل بين األجيال اشرح هذه التقنية موضح ا طريقة العمل وعلقتها

في العلوم والتخصصات ،لذا لم يكن من الغريب أن تفرد بالعلوم المختلفة والسلبيات المتعلقة بها من وجهة

التقنية مساحة للتدوين مصحوبة بأداة للتصحيح والتدقيق نظرك ممثلا.
اللغوي مراعية الحدود اللغوية بين التخصصات المختلفة.
-1النشاط الضوئي للسكريات
 .2التركيب الكيميائي للزيوت والدهون

االقتصاد المنزلي
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 .4وظائف الليبيدات المشتقة
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 .3الكوالجين واختالف وظائفه باختالف تركيبه

 .5الدهون الضاره و النافعة
 .6التركيب الكيميائي للسكريات العديدة واهميتها
 .7التركيب الكيميائي للجلوتاثيون واهميته
 .8البروتينات البسيطة
 .9االنزيمات

 .11االحماض االمينيه
-1النشاط الضوئي للسكريات
 -1مفهوم التخطيط .
 -1التخطيط الغذائى والشعور بالسعاده

 -2الغذاء الجيد .
 -1األطعمه التى تشعرنا بالسعاده ’ ولما ؟
 -1المشروبات التى لها أثر ايجابى على الحالة النفسية للفرد .

االقتصاد المنزلي
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 -2التخطيط االغذائى وصحة األفراد
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 -1تصورك لتخطيط وجبات غذائىة ليوم كامل تحتوى على أطعمة
غنية بالعناصر التى تشعرك بالسعادة .
-1أهمية التخطيط .
 - 2بعض العوامل التى تؤثر على التخطيط الغذائى .
 -1النقاط الواجب اتباعها عند شراء الطعام الطازج .
 -1االعداد الصحى للغذاء .

 -1فوائد التخطيط الغذائ
 -3تخطيط قوائم طعام يومية

 -1مفهوم قوائم الطعام .
 -2نموذج اختيار الغذاء اليومى الصحى .
 -1قوائم بدائل األطعمة .
 -1التحكم فى استخدام الوقت والجهد
 -1ميزانية الوجبات .

 -4التخطيط الغذائى و الثقافة الغذائيةوعالقتها بالمجتمع

 -1مفهوم الثقافة الغذائية .
 -2عادات ومعتقدات خاطئة ضارة بالمجتمع .

 -1بعض المقترحات العلمية للتخطيط الغذائى .
 -1مزايا وعيوب األطعمه المصنعه
 -1فوائد التخطيط الغذائى .
 -1تعريف التخطيط الغذائى .
-5التخطيط الغذائى والفئات مختلفة

 -2الغذاء النباتى وأنواع النباتيون .
 -1التخطيط الغذائى النقاص الوزن .
 -1تصورك لتخطيط وجبات غذائية ليوم كامل لرجل مسن .

 -1أهم النقاط المراعاه عند تخطيط وجبات غذائية لشخص
مصاب بالسمنه .

االقتصاد المنزلي
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المواد الداخلة في عمل العجائن ودورها

-الدقيق المتداول محليا ً  -أشكال السكريات  -الدهون  -البيض

المواد الرافعة Leavening

 المواد الرافعة الطبيعية  -المواد الرافعة الحيوية -الموادالرافعة الكيمائية -اصناف مع الصور التوضيحية تدخل في
عملها المواد الرافعة المختلفة

البقول Legumes

القيمة الغذائية للبقول  -هضم البقول  -إعداد البقول للطهى -
اصناف مع الصور التوضيحية تدخل في عملها البقول
تركيب البيضة  -هضم البيض – كيف تتغير البيضه الطازجه حتى
 إستعماالت البيض في الطهى  -اصناف معتفسد فى النهايه
الصور التوضيحية تدخل في عملها البيض

اللبن Milk

مكونات اللبن  -أنواع اللبن المتداولة -صناعة الجبن -تأثير حرارة
الطهى على الجبن
األنواع التي تدخل تحت أسم الفطائر  -المكونات األساسية للفطائر -
الطرق المتبعة في عمل الفطائر –اصناف مع الصور التوضيحية
تدخل في عملها الفطائر
أقسام الكعك  -الكعك الدسم طرق عمله والمواد الرافعة -الكعك
االسفنجي طرق عمله والمواد الرافعة -اصناف مع الصور

البيض EGGS

الفطائر Pastries
الكعك (الكيك) Cakes

التوضيحية تدخل في عملها الكعك
ابحث في احد النقاط االتيه مع ارفاق صورة مما قمت بتنفيذة من مالبس
االطفال في الجانب العملي :
-1مالبس الطفل في مرحلة المهد :

االقتصاد المنزلي
االقتصاد المنزلي

التذو
ق
الملب
سي

SEH
E28

الـــثــــانــية

19

SEH
E27

دعا
ء
عب
د
الم
جي

الـــثــــانــية

11

تنفيذ
مالب
س
طفل1

منا
ل
فت
حي
مح
مد
ال
شا
عر

 -2دراسة مقارنة بين مالبس الطفل في مرحلة المهد و الطفولة
المتأخرة
-3العناية بمالبس االطفال المصنوعة من اقمشة التريكو

 -4اقمشة مالبس االطفال

 -5انواع النماذج (الباترونات ) المستخدمة في تنفيذ مالبس االطفال

-1االتجاهات الملبيسيه الختيار المالبس

 -2الخداع البصرى ودوره فى معالجة العيوب الجسيمه.

 -1انواعها  -2 .االقمشة المستخدمة في تنفيذها .
 -1االلوان المفضلة في تنفيذها
من حيث  -1 -:انواع القطع الملبسية  -2 .انواع الفتحات .
 -1الوان االقمشة .
 -1انواع االقمشة المستخدمة .
مع ذكر - 1 :اهم القطع الملبسية التي تصنع من اقمشة التريكو
.
 -2طرق الغسيل  -1العصر و التجفيف  -1النشر و
التخزين .
مع ذكر  -1 -:اكثر االقمشة استخداما في مالبس االطفال مع
ذكر امثله فيما تستخدم  -2 .الشروط الواجب توافرها في هذة
 -1الشروط الواجب توافرها
االقمشة .
في تصميمات هذة االقمشة .
مع ذكر  -1 :الطرق المختلفة للحصول على النماذج .
 -2نموذج الدريش و مميزاته -1نموذج بروفيلي و
مميزاته .
 -1جذب االنتباه  -2التكيف مع االخرين  - 1االثر الفسيولوجى
اللوان المالبس - 1البيئة وتاثيرها على شخصية الفرد.
 -1كيفيه اخفاء العيوب الجسيمه بالخداع البصري
 -2اختالف المالبس باختالف المناسبات وطبيعة العمل.
 -1العوامل المؤثرة علي المالبس.
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 -1أساليب إنتاج المالبس.

 -3األنماط المختلفة إلنتاج المالبس الجاهزة

-2جودة النسيج الملبسي .
 - 1مراحل صناعة المالبس.

 -4الموضة واتجاهاتها ودورها في التذوق الملبسي.

 -1تعريف التذوق الملبسى
 -2تعريف الموضة  - 1دورة حياة الموضة
 -1وسائل انتشار الموضة وعالقتها بالتذوق الملبسى.

 -5فن اختيار المالبس وعالقتها بالشخصية

 - 1اهمية المالبس لصحة االنسان
 -2اهمية المالبس من الناحية السيكولوجية

 -1تاثير المالبس فى اظهار شخصية الفرد

االقتصاد المنزلي
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-1الشروط الواجب مراعاتها من خالل التصميم الداخلي
للمسكن.
-2دور التصميم الداخلي في الوفاء بمتطلبات االنسان واحتياجاته.
-3عالقه المسكن بالتنميه االقتصاديه واالجتماعيه.
-4المالئمه الوظيفيه للملكه ودورها في راحه واستقرار ساكنيه.
-5العوامل الداخليه المؤثره على الرضا السكني.
 -6العوامل الخارجية المؤثره على الرضا السكني.
 -7القواعد واالشتراطات الواجب توافرها عند اختيار وتوزيع االثاث.
-8خطوات ومراحل وضع الخطه اللونيه للمسكن.
 -9االعتبارات واالساليب المتبعه عند اختيار مكمالت الديكورللمسكن.

-11طرق التغلب على بعض المشاكل المعماريه بالمسكن من خالل
عناصر التصميم الداخلي.

-1تأثير األسرة علي صحة الفرد الجسدية والنفسية
-2اإلسرة ودورها في وقاية األبناء من اإلدمان
-3متالزمة اإللتهاب التنفسي الحاد (السارس)

االقتصاد المنزلي
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-4الحمي المالطية (داء البروسيالت)
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-5الطاعون (الموت األسود)
سل)
-6داء الدرن (ال ُ
-7داء البلهارسيات
-8مرض اإليبوال
-9الجمرة الخبيثة

-11حمي الضنك

