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 الدبلوم الخاص في االقتصاد المنزليتوصيف برنامج 
 )مجال التغذية وعلوم األطعمة(

 (2020 -2019)عام 
 جامعة : المنوفية

 كلية: التربية النوعية
 قسم: االقتصاد المنزلي

 
 أساســية:معلومات  -أ

)مجال  االقتصاد المنزليخاص في الدبلوم ال البرنامــــج : أسم  -1
 التغذية وعلوم األطعمة(

 أحادى  البرنامج:طبيعة   -2

   االقتصاد المنزلي:  القسم المسئول عن البرنامج  -3

     تاريخ إقـرار البرنامج:   -4
 متخصصة: معلومات -ب

 األهداف العامة للبرنامج :-1

يهدف البرنامج إلي أعداد كوادر متميزة من الخريجين القاادرين علاي 
المنافساااة فاااي ساااوح العمااال محلياااا وعربياااار وذلااا  مااان خااا ل التااادريب 
والتأهياااااال بعااااااداد باااااااحالين متمياااااازين فااااااي مجاااااااال  ابقتصااااااادالمنزلي 

التغذياااة وعلاااوم األطعماااة( بماااا يتوافاااح مااا  تطاااورا  العصااار )المختلفاااة 
حيااي يكااون الخااريج قااادرا علااي تطبيااح أساساايا  والتقاادم التكنولااوجي ب

ومنهجياااا  البحاااي العلماااي بأدواتاااك المختلفاااة. كماااا يكاااون قاااادرا علاااي 
)مجـال تحديد المشك   المهنية المتعلقاة بمجااال  ابقتصااد المنزلاي 
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ومحاولااة إيجاااد حلااوال لهااا ماان خاا ل تطبيااح التغذيــة وعلــوم األطعمــة(
كأسلوب لحل تل  المشك  ر ويتخذ القارارا  المنهج العلمي التحليلي 

الخاصة بحلها بمصداقية ونزاهة م  االلتزام بقواعد المهناةر للمحافةاة 
علاااي البيواااة ويقاااوم بااادور  المنتةااار فاااي تنمياااة المجتمااا  ويتااااب  التطاااور 

 العلمي والتقني وينمي ذاتك أكاديميا.
 :  مواصفات الخريج       

 يجب أن يكون قادرا الدراسات العليا في أي تخصصخريج برنامج دبلومة 

 علي أن:    

  

 تطبيق المعارف المتخصصةالتي اكتسبها في ممارسته المهنية 1-1        

 تحديد المشكالت المهنية واقتراح حلول لها. 1-2        

 إتقان المهارات المهنية واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة  1-3        

 في ممارسته المهنية       

 التواصل وقيادة فرق العمل  من خالل العمل المهني المنظومي   1-4

 إتخاذ القرار في ضوء المعلومات المتاحة 1-5

 توظيف الموارد المتاحة بكفاءة. 1-6 

 المجتمع والحفاظ علي اللبيئة.الوعي بدوره في تنمية  1-7

التصرف بما يعكس اإللتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنةوتقبل  1-8

 المسائلة والمحاسبة

 واإلنخراط في التعلم المستمرإدراك ضرورة تنمية ذاته  1-9
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 ويشتق من المواصفات السابقة ما يلي:

 

 لبرنامج :من االتعليمية المستهدفة مخرجات ال -2

القتصـاد الدبلوم الخاص تم اشتقاق نواتج التعلم المستهدفة لبرنامج 
 األكاديميــةالقوميــة مــن المعــايير  )مجــال التغذيــة وعلــوم األطعمــة(المنزلــي 

 :قطاع االقتصاد المنزلي التربية النوعية المرجعية لكليات
  المعرفة والفهم -أ/2

لخريج كليات التربية إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة  

قتصاد المنزلي الدبلوم الخاص الريج برنامج النوعية، يجب أن يكون خ

 قادر على أن:   )مجال التغذية وعلوم األطعمة(

 
النةريا  واألساسيا  والمعارف المتخصصة في مجال التعلم يدر  1-11-

 الع قة بممارستك المهنية.وكذا العلوم ذا  

)مجال المختلفة المنزلي اإلقتصاد تعدد النظريات المرتبطة بمجاالت1-1-2

 التغذية وعلوم األطعمة(

 المنزلي اإلقتصاد تشرح المفاهيم والمعارف المرتبطة بمجاالت 1-1-3

 )مجال التغذية وعلوم األطعمة( المختلفة.

 بمجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة.تحدد العلوم ذات الصلة   1-1-4
 )مجال التغذية وعلوم األطعمة(

 المنزلي اإلقتصاد تعرف متطلبات الممارسات المهنية في مجاالت 1-1-5

 )مجال التغذية وعلوم األطعمة( المختلفة.
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المبادئ األخ قية والقانونية للممارسة المهنية في مجال يقدر  1-2-1
 التخصص

أخالقيات البحث العلمي وإتخاذ القرارات في الممارسات توضح -2-2  1

 المهنية

مبادئ وأساسيا  الجودة في الممارسة المهنية في مجال يوةف  1-3-1
 التخصص.

تعدد مبادئ وأساسيا  الجودة داخل المؤسسا  ذا  الصلة  1-3-2
 .المختلفة المنزلي بمجاال  ابقتصاد

 .ألمن والس مة المهنية والبيويةان يصمم بيوة العمل التى تحقح ا 1-4-1

 تشرح أهم مبادئ المحافظة علي البيئة في ضوء مجاالت اإلقتصاد 1-4-2

 المختلفة المنزلي

 مهارات مهنية -ب  2         
 إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج كليات التربية النوعية،  

         )مجال القتصاد المنزلي الدبلوم الخاص يجب أن يكون خريج برنامج 

 قادر التغذية وعلوم األطعمة(

 على أن: 

 يبتكر اكالر من استراتيجية تدريس وفح متطلبا  المهام التعليمية2-1-1

 المختلفة. المنزلي اإلقتصاد المهارات المهنية في مجاالتيطبق 

 ذهنيةالمهارات ال -جـ3      

 كليات الدبلوم بإلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج       
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االقتصاد المنزلي  الدبلوم الخاصالنوعية، يجب أن يكون خريج برنامج  التربية 

  قادر على أن:      )مجال التغذية وعلوم األطعمة(

 يوظف المعلومات للتعامل بكفاءة مع المشكالت والمواقف. 3-1-1

 يقترح اساليب حديثة لحل المشكالت 3-1-2

تحدد المشكالت التي يمكن أن تواجهها في مجاالت اإلقتصاد  3-1-3

 المنزلي المختلفة ويميز بينها.

ي المختلفة ويميز تحلل المشكالت الخاصة بمجاالت اإلقتصاد المنزل 3-1-4

 بينها..

ترتب المشكالت الخاصة بمجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة وفقًا  3-1-5

 ألهميتها ويميز بينها.

 يقدر على انتاج افكار جديدة وحلول للمشكالت 3-2-1

يقترح حلول للمشكالت الخاصة بمجاالت اإلقتصاد المنزلي  3-2-2

 ة()مجال التغذية وعلوم األطعم المختلفة.

يحلل ابحاث وموضوعات في مجال التخصص 3-3-1  

 يعرف كيفية استنباط المعلومات وجمع البيانات 3-3-2

)مجال يحلل األبحاث العلمية في مجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة  3-3-3

 والمواضيع ذات الصلة بالتخصص.التغذية وعلوم األطعمة(

مواجهتها في مجاالت اإلقتصاد يقييم حجم المخاطر التي يمكن  3-4-1

 )مجال التغذية وعلوم األطعمة( المنزلي المختلفة.

 التكنولوجية؛للتواصل والبحث عن المعلومات يستخدم الوسائط3-5-1

يتخذ القرارت المهنية المناسبة في ضوء المعلومات المتاحة  3-5-2

 في مجاالت اإلقتصاد
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 :واالنتقالية عامةالمهارات ال -د4

دبلوم الخاص اإلقتصاد إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج 

الدبلوم كليات التربية النوعية، يجب أن يكون خريج برنامج المنزلي ب

 قادر على أن: )مجال التغذية وعلوم األطعمة(االقتصاد المنزلي الخاص 

.يجد قنوات جديدة للتواصل المستمر ان 4-1-1  

يكتسب مهارة إدارة المواقف المختلفةان  4-1-2  

يتواصل بفاعلية مع اآلخرين لخدمة مجاالت التخصص. 4-1-3  

يطلع على الجديد في مجال تخصصه 4-2-1  

ان يستخدم التكنولوجيا كأداة بحثية وأداة للوصول للمعلومات  4-2-2

 وتنظيمها

يستخدم تكنولوجياالمعلومات بما يخدم مجاالت اإلقتصاد المنزلي 4-2-3

 )مجال التغذية وعلوم األطعمة( المختلفة.

يستخدم الحاسب اآللي وتطبيقاته في التوصل إلي كل ما هو جديد في  4-2-4

 )مجال التغذية وعلوم األطعمة( مجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة.

قييم الجيدأن يحدد أدوات الت 4-3-1  

يميز بين نظريات التقويم التربوي 4-3-2  

يظهر قدرته في تحديد احتياجاته التعليمية الشخصية وإتخاذ القرار  4-3-3

 وتقييم الذات

 يستخدم الوسائط التكنولوجية  للتواصل والبحث عن المعلومات4-4-1

يستخدم الموارد المتاحة بما يحقق األهداف المنشودة في مجاالت  4-4-2

 اإلقتصاد المنزلي المختلفة.
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.يعمل بكفاءة ضمن فريق 4-5-1  

يستطي  إدارة الوق  بكفاءة. 4-5-2  

 المنزلي اإلقتصاد يعمل ضمن فريق لتنفيذ مشروعات في مجاالت 4-5-3

 )مجال التغذية وعلوم األطعمة( المختلفة.

 المختلفة. المنزلي اإلقتصاد يستخدم الوقت بكفائة في مجاالت 4-5-4

يكتسب مهارة التواصل م  االخرين.أن   4-6-1  

 ةالمسووليتحمل  يستطي  4-6-2

 اإلقتصاد يظهر مهارات القيادة في سياقات مهنية بما يخدم مجاالت 4-6-3

 )مجال التغذية وعلوم األطعمة( المختلفة. المنزلي

 باستمرار البحي عن الحديي في مجال التخصص - 4-7-1

 المنزلي اإلقتصاد يستخدم إستراتجيات التعلم الذاتي في مجاالت4-7-2

 المختلفة.
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 المعايير األكاديمية للبرنامج  :  -3

االقتصةاد المنزلةى برنةام   ل    NARSقياسةية أكاديميةةقوميةة هي معايير * 

 Educationتم بنائها  من خالل مشةرو  تطةوير التعلةيم  "  الدبلوم مرحلة"

Revision Program (ERP)  مع موائمتهةا بمواصةفات الطالةب النةوعي ،

سةةةمات األقلةةةيم ومتسيةةةرات سةةةوق العمةةةل وتسةةةتوفي ، المعلةةةم ، األخصةةةائي  و

 المعلنة كاآلتي :رسالة الكلية 

 المعارف والمفاهيم -1

والمفاهيم األساسية التي تم نقلها للخريج اإللمام بالمعلومات وهي  

لم المختلفة عقب إكماله البرنامج، فإلى جانب أو اكتسبها بأنماط التع

المعارف والمفاهيم العامة لخريج التربية النوعية يجب أن يكون خريج 

 لديه  )مجال التغذية وعلوم األطعمة(االقتصاد المنزلىالدبلوم برنامج 

 المعرفية بـ:

 وكذا التعلم مجال في المتخصصة والمعارف واألساسيات ياتالنظر1-1

 المهنية. العالقة بممارسته ذات العلوم

 التخصص مجال في المهنية للممارسة القانونية و األخالقية المبادئ1-2

 التخصص مجال في المهنية الممارسة في الجودة أساسيات و مبادئ1-3

 البيئة علي الحفاظ علي العمل و البيئة على المهنية الممارسة تأثير 1-4

 وصيانتها

 .والعملية (المهنية)المهارات الحرفية  - 2

فـي  مجـال التخصـصالقـدر  علـى اسـتخدام المـاد  األكاديميـة وتعني        
ـــب  ـــة يكتســـبها الخـــريج عق ـــات مهني ـــ تطبيق ـــامج  ال إكمال ـــب برن ـــ لى جان ف

المهــارات المهنيـــة العامـــة لخـــريج التربيــة النوعيـــة يجـــب أن يكـــون خـــريج 
 قادرًا على أن: )مجال التغذية وعلوم األطعمة(برنامج االقتصاد المنزلى 

 التخصص مجال في المهنية المهارات تطبيق2-1

 المهنية التقارير كتابة 2-2
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 القدرات الذهنية )الوجدانية(  -3

االختيار بين  تشمل القدرات الذهنية التي يكتسبها الخريج والتي هي       
يجـاد الدلـول   البدائل واالسـتنتا  والمناقشـة واالبتكـار وتدديـد المشـك ت وا 
عقب إكمال  البرنامج  في إطار تخطيط أنشطة التعليم والتعلم وتنفيذها مـن 

دافعتيـــ  ندـــو  خـــ ل أســـاليب متنوعـــة تراعـــي ادتياجـــات المـــتعلم وت يـــر
فـ لى جانـب المهـارات الذهنيـة العامـة لخـريج   االستنتا  واالقتـرا  واببـداع

االقتصاد المنزلى قـادرًا الدبلوم التربية النوعية يجب أن يكون خريج برنامج 
   على أن:

 ألولوياتها وفقا ترتيبها و التخصص مجال في المشاكل تحليل و تحديد 3-1

 مهنته مجال في المتخصصة المشاكل حل 3-2

 بالتخصص العالقة ذات المواضيع و لألبحاث التحليلية القراءة 3-3

 المهنية الممارسات في المخاطر تقييم 3-4

 المتاحة المعلومات ضوء في المهنية القرارات اتخاذ3-5

  -: والمنقولة عامةال المهارات-4

 إكمالةهمهةارات االسةتخدام والتواصةل التةي يكتسةبها الخةري ، عقةب هي       

عامل مع الحاسب ومهارات االتصةال ومهةارات توتشمل، مهارات البرنام  ال

خــريج مهــارات المهنيــة العامــة لخــريج الوهــي  فريةةق. ضةةمن والعمةةلاإلدارة 
   ديــ )مجــال التغذيــة وعلــوم األطعمــة(برنــامج الــدبلوم االقتصــاد المنزلــى 

 قادرًا على أن: الخريجأن يكون  يجب

 المختلفة بأنواعه الفعال التواصل 4-1

 المهنية الممارسة تطوير يخدم بما المعلومات تكنولوجيا استخدام 4-2

 الشخصية التعلميه احتياجاته تحديد و الذاتي التقييم 4-3

 المعارف و المعلومات على للحصول المختلفة المصادر استخدام 4-4

 الوقت وإدارة فريق في العمل 4-5
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 مألوفة مهنية سياقات في فريق قيادة 4-6

 الع مات المرجعية : -4
 االقتصاد المنزلىلبرنامج ع مات مرجعية خارجية توجد  ال      

 : البرنامجهيكل ومكونات  -5
فصلين دراسـيين كـل عـام يم ـل فصـل ) سنتين  مد  البرنامج: -أ          
 ( دراسي

   نظري وتطبيقي هيكل البرنامج : -ب         

 .ساعة 52اجمالير ساعة14ىرعملساعة38نةري: الودداتالساعات/ عدد

 ال ينطبقمستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمد  ( :   - 
 ســـنتينالنظـــام المتبـــل فـــي البرنـــامج هـــو النظـــام الفصـــلي  مـــد  البرنـــامج 

 وجميل مقررات البرنامج الزامية  ويوجد مقـررات اختياريـة لين دراسين(فص)
 في السنة ال انية وهي كاألتي:

 المواد االختيارية لقسم االقتصاد المنزلي

 الماد  االختيارية مجال التخصص م
 صحة الغذاء -1 أطعمةتغذية وعلوم  1

 كيمياء حيوي متقدم -2
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 :مقررات البرنامج  -د 
 خطة الدراسة للدبلوم الخاص في التربية النوعية

 تخصص اقتصاد منزلي 

 السنة األولي

 
 م

 
 المقرر 

 النهاية العظمي للدرجات عدد الساعات

  تطبيقي نظري 
 مجموع

أعمال  تحريري
سنة 

 وشفوي

 مجموع تطبيقي 

 50 - 10 40 2 - 2 سيكولوجية اإلبداع 1

نظم التعليم المقارنة  2
في مجال 
 التخصص

2 - 2 40 10 - 50 

مناهج البحث  3
 واإلحصاء

2 - 2 40 10 - 50 

الحاسب اآللي  4
واستخدامه في 

 التخصص

2 2 4 60 20 20 100 

 100 20 20 60 4 2 2 تغذية متقدم 5
دراسات متقدمة في  6

 المالبس
2 2 4 60 20 20 100 

إدارة المنزل  7
واقتصاديات 

 األسرة

4 - 4 80 20 - 100 

 100 20 20 60 4 2 2 تصميم أزياء متقدم 8
 650 - - - 26 االجمالى       
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 السنة الثانية

 
 م

 
 المقرر 

 النهاية العظمي للدرجات عدد الساعات

  تطبيقي نظري 
 مجموع

أعمال  تحريري
سنة 

 وشفوي

 مجموع تطبيقي 

أسس وتطوير  1
 المناهج

2 - 2 40 10 - 50 

 50 - 10 40 2 - 2 تكنولوجيا التعليم 2
 50 - 10 40 2 - 2 حلقة بحث 3
الحاسب اآللي  4

واستخدامه في 
 التخصص

2 2 4 60 20 20 100 

 100 20 20 60 4 2 2 تغذية فئات حساسة 5
تخطيط وإعداد  6

 الوجبات
2 2 4 60 20 20 100 

االتجاهات الحديثة  7
 في النسيج

4 - 4 80 20 - 100 

المادة االختيارية في  8
التخصص 

الذي سيختاره 
الطالب مجاال 

 لبحثه

4 - 4 60 40 - 100 

 650 - - - 26 اإلجمالي 

 

 المواد االختيارية لقسم االقتصاد المنزلي

 الماد  االختيارية مجال التخصص م
 صحة الغذاء -3 أطعمةتغذية وعلوم  1

 كيمياء حيوي متقدم -4
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  حتويات المقررات :م -5

 راجع استمارات توصيف المقررات

 البرنامج : لتحاق بمتطلبات اإل -6

تمنح كلية التربية النوعية الدبلوم الخاص في أحد التخصصا  -أ
 -التالية:
التربياة  -) اقتصااد منزلاي  مناهج وطرق تـدري  التخصـص -1

ابعاااا م  –تكنولوجيااااا التعلاااايم  -التربيااااة الموساااايقية  -الفنيااااة 
 التربوي (. 

)  االقتصـــاد المنزلـــي فـــي أدـــد مجـــاالت االقتصـــاد المنزلـــي  -2
 إدارة المنزل (   –الم بس والنسيج -تغذية وعلوم أطعمة 

ــة   -3 ــة الفني ــي أدــد مجــاالت التربي ــة ف ــة الفني ) النساايج  التربي
 -التصااميم  -الرساام والتصااوير  -النحاا  والخاازف -الطباعااةو 

 أشغال الخشب والمعادن ( -األشغال الفنية 

)  التربيــة الموســيقية فــي أدــد مجــاالت التربيــة الموســيقية   -4
نةرياا   -صاولفيج  -أداء آلاي أو ننااوي  -موسيقي عربياة 

 تأليف (

 ) فنااون األعــ م التربــوي فــي أدــد مجــاالت ابعــ م التربــوي  -5
ذاعة وتليفزيون ( -مسرحية   صحافة وا 

 تكنولوجيا التعليم  -6
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يشترط لقيد الطالب لنيل الدبلوم الخاص في التربية النوعية  -ب
 مايلي:

أن يكااااون حاصاااا ج علااااي درجااااة البكااااالوريوس فااااي التربيااااة 
مايعادلهااا ماان الاادرجا  العلميااة الممنوحااة ماان  والنوعيااة أ

إحاااااادي الجامعااااااا  أو معهااااااد علمااااااي معتاااااارف بااااااك بشاااااارط 
 الحصول علي تقدير عام جيد علي األقل.

قباول  نيعقد للرانبين في االلتحااح بالادبلوم الخااص امتحاا
تحرياااري أو شااافوي فاااي مجاااال التخصاااص ويحااادد مجلاااس 

جحااااج إذا الكلياااة موعاااد هاااذا االمتحاااان ر ويعتبااار الطالاااب نا
مان مجمااوع الادرجا  ويعطاي الطالااب  %50حصال علاي 

 فرصة أخري لمرة واحدة كشرط للقيد في حالة رسوبك.
مااادة الدراساااة بالااادبلوم الخااااص فاااي التربياااة النوعياااة عاماااان -ج

 دراسيان متص ن.

إذ تغيااب الطالااب فااي امتحااان أو رسااب فااي بعاا  أوكاال -د          
الخااااص فاااي التربياااة النوعياااة يسااامح لاااك مقاااررا  الدراساااة فاااي الااادبلوم 

بالتقاادم ل متحااان فااي الاادور الالاااني فااي حالااة رسااوب الطالااب فااي مااادة 
أو مادتين وفي حالة رسوبك في أكالر من مادتين فيعيد السانة الدراساية 
فيماااا رساااب فياااك ويكاااون تقااادير  فاااي هاااذ  الماااواد مقبولرفااا ذا رساااب مااارة 

 أخري ألغي قيد  نهاوياج.
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الاادور األول فااي يوليااو والالاااني فااي ساابتمبر ماان كاال يعقااد امتحااان  -ه
 عام.  

لمجلااس الكليااة أن يوقااف قيااد الطالااب إذا تقاادم بعااذر مقبااول يمنعااك -و
 من مواصلة دراستك.

 

 لبرنامج :القواعد المنظمة الستكمال ا -7

لمجلس الكلية بناء علي طلب القسم المختص أن يقرر حرمان -1
مقررا  القسم كلها أو بعضها إذا كان  الطالب من التقدم ل متحان في 

من %75مواةبتك في المحاضرا  والدروس النةرية والتطبيقية تقل عن 
مجموعها الفعلي وفي هذ  الحالة يعتبر الطالب راسباج في المقررا  التي 

 حرم من التقدم ل متحان فيها.
الذي التدريرية والتطبيقية والشفوية وفقأ للنظام  تأن تكون االمتدانا-2

يقرره مجل  الدراسات العليا والبدو  بناء علي اقترا  مجل  الكلية 
 3ومجل  القسم المختص وتكون مد  االمتدان التدريري في كل مقرر

 ساعات.
يقدر نجا  الطالب بأدد التقديرات التالية سواء في الماد  الوادد  أو في 

والدبلوم  المجموع الكلي للمواد الدراسية بالنسبة لدرجة الماجستير
 الخاص.
 فأك ر من مجموع الدرجات.  %90ممتاز      من  •
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من مجموع  %90إلي اقل من   %80جيد جدًا   من  •
 الدرجات.

من مجموع %80إلي أقل  من   %70جيد       من  •
 الدرجات.

من مجموع  %70إلي أقل من   %60مقبول    من  •
 الدرجات.

 ويقدر رسوم الطالب بأدد التقديرين اآلتيين.
 من مجموع الدرجات.  %60إلي أقل من  %50عيف من ض

 من الدرجة  %50من لضعيف جدا  أق
 
يذكر في الشهاد  التي تمنح للطالب بيان تخصص  والتقديرات -3

 المستدقة.
لمجل  الكلية أن يوقف قيد الطالب لمد  فصل دراسي أو -4

أك ر إذا تقدم بعذر مقبول يمنع  من مواصلة دراست  وال تدسب 
 مد  ابيقاف ضمن المد  المددد .

 
 وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج. طرق  -8

 ما تقيسك من المخرجا  التعليمية المستهدفة الطريقة

االمتحانا  التحريرية -1  قياس المعارف والمفاهيم المتعلقة بمجال التخصص 
االمتحانا  الشفهية -2 المناقشةقياس مهارا  االتصال والقدرة علي    
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حلقا  البحي والمناقشة -3 قياس مهارا  التعليم الذاتي والمستمر والقدرة علي إدارة  
 الوق  وتقييم اآلخرين

األبحاي والتقاريرالعلمية-4 -1  
  هاتقييمو

 

 قياس القدرة علي كتابة التقارير

التأهيل اللغوي  -  قياس مدي القدرة علي التحدي ونقل المعلومة 5
تقديميعر   -7 قياس مهارا  استخدام الحاسب اآللي كوسيلة للعر  في  

 خ ل وق  محدد
 مهنيةمهارات الالذهنية ،  مهارات، ال المعارف والمفاهيم اختبار نصف الفصل -8

اختبار تطبيقي نهاية -9

 الفصل

 ومهنية ، مهارات عمليةارف والمفاهيمالمع

 الذهنيةمهارات ، ال مفاهيموال عارفالم اختبار نهاية الفصل  -10

 

 لبرنامج :وسائل تقييم ا -8

 

 العينة الوسيلة القاوم بالتقويم
الخريجون من البرنامج -1  - استبيانا  

أصحاب األعمال -2  - ال يوجد 

مقيم خارجي أو ممتحن خارجي -3 اسم المقيم الخارجي  تقارير 
 للبرنامج

طرح أخرى  -4  - - 

                                   د/شيماء عطا البرنامج : مدير
  /  /    التاريــخ  :التوقيل:                                      
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 تهصيف برنامج الدبمهم الخاص في االقتراد المنزلي
 تخرص المالبس والنديج

 جامعة : الطظهفية
 كمية: التربية الظهعية

 قسم: االقتصاد الطظزلي
 
 أساســية:معمهمات  -أ

تخصص  االقتصاد الطظزليخاص في الدبمهم ال البرنامــــج : أسم  -1
 الطالبس والظسيج

 أحادى  البرنامج:طبيعة   -2

   االقتصاد الطظزلي:  القدم المدئهل عن البرنامج  -3

     يخ إقـرار البرنامج: تار   -4
 متخررة: معمهمات -ب

 األىداف العامة لمبرنامج :-9

يهدف البرنامج إلي أعداد كهادر متطيزة من الخررجيين الارادرجن عمري 
الطظافسرررة فررري سرررهح العطررري م ميرررا وعربيرررار و لررر  مرررن  رررال  التررردرج  
والتأهيرررررري بعررررررداد برررررراحالين متطيررررررزجن فرررررري ميرررررراالت ابقتصررررررادالطظزلي 

التغذيرررة وعمرررهم ا  عطرررة  –إدارة الطظرررز  -)الطالبرررس والظسررريج الطختمفرررة
بطررررا يتهافررررر مررررص توررررهرات العصررررر والتارررردم الت ظهلررررهجي ب يرررر  ي ررررهن 
الخرجج قادرا عمري توبيرر أساسريات ومظهييرات الا ر  العمطري بأدواتر  
الطختمفرررة. كطرررا ي رررهن قرررادرا عمررري ت ديرررد الطلررر الت الطهظيرررة الطتعمارررة 

ي وم اولة إيياد حمهال لها من  ال  توبيرر بطياالت ابقتصاد الطظزل
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الطظهج العمطي الت ميمي كأسمهب ل ي تم  الطل التر وجتخذ الاررارات 
الخاصة ب مها بطصداقية ونزاهة مص االلترزام باهاعرد الطهظرةر لمط اف رة 
عمررري البيورررة وجارررهم نررردور  الطظت رررر فررري تظطيرررة الطيتطرررص وجترررابص التورررهر 

 أكاديطيا.العمطي والتاظي وجظطي  ات  
 :  يىاصفات انخشيح       

تخرص اإلقتصاد انًُزني خشيح تشَايح دتهىية انذساسات انعهيا في 
 يدة أٌ يكىٌ قادساالمالبس والنديج 

 عهي أٌ:    

  

 انخً اكخضبٓب فً يًبسصخّ انًٍُٓت  حطبٍك انًعبسف انًخخصصت1.1        

 نٓب. حغذٌذ انًشكالث انًٍُٓت ٔالخشاط عهٕل2.1        

 إحمبٌ انًٓبساث انًٍُٓت ٔاصخخذاو انٕصبئم انخكُٕنٕصٍت انًُبصبت 3.1        

 فً يًبسصخّ انًٍُٓت       

 انخٕاصم ٔلٍبدة فشق انعًم  يٍ خالل انعًم انًًُٓ انًُظٕيً 1.4

 إحخبر انمشاس فً ضٕء انًعهٕيبث انًخبعت 1-5

 حٕظٍف انًٕاسد انًخبعت بكفبءة.6.1

 ً حًٍُت انًضخًع ٔانغفبظ عهً انهبٍئت.انٕعً بذٔسِ ف7.1

انخصشف بًب ٌعكش اإلنخزاو ببنُزاْت ٔانًصذالٍت ٔلٕاعذ انًُٓتٔحمبم 8.1

 انًضبئهت ٔانًغبصبت

 ٔاإلَخشاط فً انخعهى انًضخًشإدسان ضشٔسة حًٍُت راحّ 9.1
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 ويشتق يٍ انًىاصفات انساتقة يا يهي:

 

 يح :نثشَايٍ اانتعهيًية انًستهذفة ًخشخات ان -0

ــامج  ــتعمم المدــتيدفة لبرن ــهاتج ال ــدبمهم الخــاص تــم اقــتقاق ن فييي ال

القهميــــة مــــن المعــــا  ر  تخرــــص المالبــــس والندــــيجاإلقتصيييياد انًُزنييييي 
 :قطاع االقتراد المنزلي التربية النهعية المرجعية لكميات األكاديمية

   انًعشفة وانفهى -أ/0
انتشتية  نخشيح كهياتيخشخات انتعهيًية انًستهذفة إنى خاَة  

في اإلقتصاد انًُزني انذتهىو انخاص شيح تشَايح انُىعية، يدة أٌ يكىٌ خ

 : قادس عهى أٌ تخرص المالبس والنديج

 
الظ رجات وا ساسيات والطعارف الطتخصصة في ميا  يدرك 1-1-1-1

 التعمم وكذا العمهم  ات العالقة بططارست  الطهظية.

 انًخخهفت انًُزنً اإللخصبد عذد انُظشٌبث انًشحبطت بًضبالث1-1-2-1ٌ

 انًُزنً اإللخصبد ششط انًفبٍْى ٔانًعبسف انًشحبطت بًضبالثٌ 1-1-3-1

 انًخخهفت.

 غذد انعهٕو راث انصهت بًضبالث اإللخصبد انًُزنً انًخخهفت.ٌ 1- 1-1-4

 انًُزنً اإللخصبد عشف يخطهببث انًًبسصبث انًٍُٓت فً يضبالثٌ 1-1-5-1

 انًخخهفت.
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الطاادئ ا  القية والاانهنية لمططارسة الطهظية في ميا   يادر 1-2-1-1
 التخصص

ٕضظ أخاللٍبث انبغذ انعهًً ٔإحخبر انمشاساث فً انًًبسصبث ٌ-1- 2-2 -1

 انًٍُٓت

ماادئ وأساسيات اليهدة في الططارسة الطهظية في ميا  يهظف  1-3-1-1
 التخصص.

 ات الصمة عدد ماادئ وأساسيات اليهدة دا ي الطؤسسات ي 1-3-2-1
 .الطختمفة الطظزلي بطياالت ابقتصاد

 .يصطم نيوة العطي التى ت ار ا من والسالمة الطهظية والبيوية  1-4-1-1

ششط أْى يببدئ انًغبفظت عهً انبٍئت فً ضٕء يضبالث ٌ 1-4-2-1

 انًخخهفت انًُزنً اإللخصبد

 هُيةريهاسات  -ب  0
 كهيات انتشتية انُىعية،   إنى خاَة يخشخات انتعهيًية انًستهذفة نخشيح

تخرص في اإلقتصاد انًُزني يكىٌ خشيح تشَايح انذتهىو انخاص يدة أٌ 
 عهى أٌ: قادس المالبس والنديج

 

 ٌٕظف انًعهٕيبث نهخعبيم بكفبءة يع انًشكالث ٔانًٕالف. 2-1-1-1

 ٌمخشط اصبنٍب عذٌزت نغم انًشكالث1- 2-1-2
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ٕاصٓٓب فً يضبالث االلخصبد حغذد انًشكالث انخً ًٌكٍ أٌ ح1- 2-1-3

 انًُزنً انًخخهفت ًٌٍٔز بٍُٓب.

حغهم انًشكالث انخبصت بًضبالث االلخصبد انًُزنً انًخخهفت  1- 2-1-4

 ًٌٍٔز بٍُٓب..

حشحب انًشكالث انخبصت بًضبالث االلخصبد انًُزنً انًخخهفت  1- 2-1-5

 ٔفمًب ألًٍْخٓب ًٌٍٔز بٍُٓب.

 ذٌذة ٔعهٕل نهًشكالثٌمذس عهى اَخبس افكبس ص1- 2-2-1

ٌمخشط عهٕل نهًشكالث انخبصت بًضبالث االلخصبد انًُزنً 1- 2-2-2

 انًخخهفت.

 ٌغهم ابغبد ٔيٕضٕعبث فً يضبل انخخصص 2-3-1-1

 ٌعشف كٍفٍت اصخُببط انًعهٕيبث ٔصًع انبٍبَبث 2-3-2-1

ٌغهم األبغبد انعهًٍت فً يضبالث االلخصبد انًُزنً انًخخهفت 1- 2-3-3

 ٍع راث انصهت ببنخخصص.ٔانًٕاض

ٌمٍى عضى انًخبطش انخً ًٌكٍ يٕاصٓخٓب فً يضبالث االلخصبد  2-4-1-1

 انًُزنً انًخخهفت.

 ٌضخخذو انٕصبئط انخكُٕنٕصٍت؛ نهخٕاصم ٔانبغذ عٍ انًعهٕيبث5-1-1--2

ٌخخز انمشاساث انًٍُٓت انًُبصبت فً ضٕء انًعهٕيبث انًخبعت فً  2-5-2-1

 ً انًخخهفت.يضبالث االلخصبد انًُزن
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 يهاسات يهُية - ج 3         
 إنى خاَة يخشخات انتعهيًية انًستهذفة نخشيح كهيات انتشتية انُىعية،  

تخرص في اإلقتصاد انًُزني انذتهىو انخاص يكىٌ خشيح تشَايح يدة أٌ 
 عهى أٌ: قادس المالبس والنديج

 

 ٓبو انخعهًٍٍت.ٌبخكش اكزش يٍ اصخشاحٍضٍت حذسٌش ٔفك يخطهببث انً 3-1-1-1

 ٌطبك انًٓبساث انًٍُٓت فً يضبالث االلخصبد انًُزنً انًخخهفت. 3-1-2-1

 ٌكخضب يٓبساث صًع ٔحشحٍب ٔعشض انًعهٕيبث 3-2-1-1

 ٌكخب حمبسٌش يٍُٓت فً كبفت يضبالث االلخصبد انًُزنً انًخخهفت 3-2-2-1

 

 :واالَتقانية عايةانًهاسات ان -د4

في اإلقتصاد دتهىو انخاص انًستهذفة نخشيح إنى خاَة يخشخات انتعهيًية 

كهيات انتشتية انُىعية، يدة أٌ يكىٌ ت تخرص المالبس والنديجانًُزني 

 االقتصاد انًُزني قادس عهى أٌ:انذتهىو انخاص خشيح تشَايح 

.ٌضذ لُٕاث صذٌذة نهخٕاصم انًضخًش اٌ 4-1-1-1  

ٌكخضب يٓبسة إداسة انًٕالف انًخخهفتاٌ  4-1-2-1  

ٌخٕاصم بفبعهٍت يع اَخشٌٍ نخذيت يضبالث انخخصص. 4-1-3-1  

ٌطهع عهى انضذٌذ فً يضبل حخصصّ 4-2-1-1  

اٌ ٌضخخذو انخكُٕنٕصٍب كأداة بغزٍت ٔأداة نهٕصٕل نهًعهٕيبث  4-2-2-1

 ٔحُظًٍٓب

ٌضخخذو حكُٕنٕصٍبانًعهٕيبث بًب ٌخذو يضبالث اإللخصبد انًُزنً 1- 4-2-3

 انًخخهفت.
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غبصب اَنً ٔحطبٍمبحّ فً انخٕصم إنً كم يب ْٕ صذٌذ ٌضخخذو ان 4-2-4-1

 فً يضبالث اإللخصبد انًُزنً انًخخهفت.

أٌ ٌغذد أدٔاث انخمٍٍى انضٍذ 4-3-1-1  

ًٌٍز بٍٍ َظشٌبث انخمٌٕى انخشبٕي 4-3-2-1  

ٌظٓش لذسحّ فً حغذٌذ اعخٍبصبحّ انخعهًٍٍت انشخصٍت ٔإحخبر انمشاس  4-3-3-1

 ٔحمٍٍى انزاث

 ذو انٕصبئط انخكُٕنٕصٍت  نهخٕاصم ٔانبغذ عٍ انًعهٕيبثٌضخخ4-4-1-1

ٌضخخذو انًٕاسد انًخبعت بًب ٌغمك األْذاف انًُشٕدة فً يضبالث  4-4-2

 اإللخصبد انًُزنً انًخخهفت.

.ٌعًم بكفبءة ضًٍ فشٌك 4-5-1-1  

يستويص إدارة الهقت ب فاءة. 4-5-2-1  

 انًُزنً اإللخصبد ٌعًم ضًٍ فشٌك نخُفٍز يششٔعبث فً يضبالث 4-5-3-1

 انًخخهفت.

 انًخخهفت. انًُزنً اإللخصبد ٌضخخذو انٕلج بكفبئت فً يضبالث 4-5-4-1

ي تس  مهارة التهاصي مص اال رجن.أن   4-6-1-1  

 ةالطسوهليت طي  يستويص 4-6-2-1

 ٌظٓش يٓبساث انمٍبدة فً صٍبلبث يٍُٓت بًب ٌخذو يضبالث 4-6-3-1

 انًخخهفت. انًُزنً اإللخصبد
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 باستطرار الا   عن ال دي  في ميا  التخصص 1- 4-7-1

 انًُزنً اإللخصبد ضخخذو إصخشاحضٍبث انخعهى انزاحً فً يضبالث4-7-2-1ٌ

 انًخخهفت.

 انًعاييش األكاديًية نهثشَايح  :  -3

االلخصةبد انًُزنةى بشَةبيش  ن    NARSلٍبصةٍت أكبدًٌٍةتلٕيٍةت ًْ يعبٌٍش * 

 Educationخالل يشةشٔ  حطةٌٕش انخعهةٍى  حى بُبئٓب  يٍ "  انذبهٕو يشعهت"

Revision Program (ERP)  ًيع يٕائًخٓةب بًٕاصةفبث انطبنةب انُةٕع ،

صةةةًبث األلهةةةٍى ٔيخسٍةةةشاث صةةةٕق انعًةةةم ٔحضةةةخٕفً ، انًعهةةةى ، األخصةةةبئً  ٔ

 انًعهُت كبَحً :سصبنت انكهٍت 

 انًعاسف وانًفاهيى -1

تى َقهها نهخشيح  اإلنًاو تانًعهىيات وانًفاهيى األساسية انتيوهي  

هى انًختهفة عقة إكًانه انثشَايح، فإنى خاَة أو اكتسثها تأًَاط انتع

انًعاسف وانًفاهيى انعاية نخشيح انتشتية انُىعية يدة أٌ يكىٌ خشيح 

 انًعشفة تـ: نذيهاالقتصاد انًُزنى انذتهىو تشَايح 

 ٔكزا انخعهى يضبل فً انًخخصصت ٔانًعبسف ٔاألصبصٍبث انُظشٌبث1-1

 انًٍُٓت. انعاللت بًًبسصخّ راث انعهٕو

 انخخصص يضبل فً انًٍُٓت نهًًبسصت انمبٍََٕت ٔ األخاللٍت انًببدئ1-2

 انخخصص يضبل فً انًٍُٓت انًًبسصت فً انضٕدة أصبصٍبث ٔ يببدئ1-3

 انبٍئت عهً انغفبظ عهً انعًم ٔ انبٍئت عهى انًٍُٓت انًًبسصت حأرٍش 1-4

 ٔصٍبَخٓب

 : هُية انقذسات انز  – 0

االختيار بـ ن  تذمل القدرات الذىنية التي يكتدبيا الخريج والتي ىي       
البدائل واالسـتنتاج والمناقذـة واالبتكـار وتحد ـد المذـكالت و يجـاد الحمـهل  
عقب إكمالو البرنامج  في إطار تخطيط أنذطة التعميم والتعمم وتنف ذىا مـن 

مم وتث ـــر دافعتيـــو نحـــه خـــالل أســـال ب متنهعـــة تراعـــي اعتياجـــات المـــتع
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فـللى جانـب الميـارات الذىنيـة العامـة لخـريج   االسـتنتاج واالقتـراح وادبـداع
التربية النهعية يجب أن يكهن خريج برنامج الدبمهم االقتراد المنزلى قـادرا  

   عمى أن:
 ألٔنٌٕبحٓب ٔفمب حشحٍبٓب ٔ انخخصص يضبل فً انًشبكم حغهٍم ٔ حغذٌذ 3-1

 يُٓخّ يضبل فً نًخخصصتا انًشبكم عم 3-2

 ببنخخصص انعاللت راث انًٕاضٍع ٔ نألبغبد انخغهٍهٍت انمشاءة 3-3

 انًٍُٓت انًًبسصبث فً انًخبطش حمٍٍى 3-4

 انًخبعت انًعهٕيبث ضٕء فً انًٍُٓت انمشاساث احخبر3-5

 .وانعًهية (انًهُية)انًهاسات انحشفية  -3

فـي  مجـال التخرـصاديميـة القـدرة عمـى اسـتخدام المـادة األكوتعني        
ـــب  ـــة يكتدـــبيا الخـــريج عق ـــات ميني ـــوتطبيق ـــامج  ال إكمال ـــب برن ـــللى جان ف

الميـــارات المينيـــة العامـــة لخـــريج التربيـــة النهعيـــة يجـــب أن يكـــهن خـــريج 
 برنامج االقتراد المنزلى قادرا  عمى أن:

 انخخصص يضبل فً انًٍُٓت انًٓبساث حطبٍك2-1

 انًٍُٓت انخمبسٌش كخببت 2-2

 

  -: وانًُقىنة عايةان نًهاساتا-4

 إكًبنةّيٓةبساث االصةخخذاو ٔانخٕاصةم انخةً ٌكخضةبٓب انخةشٌش، عمةب ًْ       

عبيم يع انغبصب ٔيٓبساث االحصةبل ٔيٓةبساث خٔحشًم، يٓبساث انبشَبيش ان

خــريج ميــارات المينيــة العامــة لخــريج الوىــي  فشٌةةك. ضةةًٍ ٔانعًةةماإلداسة 
   ع ــ  تخرــص المالبــس والندــيجزنييي اإلقتصيياد انًُفييي برنــامج الــدبمهم 
 قادرا  عمى أن: الخريجيجب أن يكهن 

 انًخخهفت بإَٔاعّ انفعبل انخٕاصم 4-1

 انًٍُٓت انًًبسصت حطٌٕش ٌخذو بًب انًعهٕيبث حكُٕنٕصٍب اصخخذاو 4-2

 انشخصٍت انخعهًٍّ اعخٍبصبحّ حغذٌذ ٔ انزاحً انخمٍٍى 4-3
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 انًعبسف ٔ انًعهٕيبث هىع نهغصٕل انًخخهفت انًصبدس اصخخذاو 4-4

 انٕلج ٔإداسة فشٌك فً انعًم 4-5

 يأنٕفت يٍُٓت صٍبلبث فً فشٌك لٍبدة 4-6

 

 

يٍ انًتىقع في َهاية انثشَايح أٌ :  نهثشَايح    ARSًعاييش انقياسية ان-4

 يكىٌ انطانة قادس عهي أٌ 

 

 انًعاسف وانًفاهيى :  - أ

 

انًخخصصت فً يضبل ٌخعشف عهً انُظشٌبث ٔاألصبصٍبث ٔانًعبسف 1-1-1

 انخعهى ٔكزا انعهٕو راث انعاللت بًًبسصخّ انًٍُٓت فً يضبل انًالبش ٔانُضٍش.

 ٌعذد انُظشٌبث انًشحبطت بًضبالث االلخصبد انًُزنً انًخخهفت2 -1-1

حششط انًفبٍْى ٔانًعبسف انًشحبطت بًضبالث االلخصبد انًُزنً  1-1-3

 انًخخهفت.

 حغذد انعهٕو راث انصهت بًضبالث االلخصبد انًُزنً انًخخهفت.  1-1-4

شف يخطهببث انًًبسصبث انًٍُٓت فً يضبالث االلخصبد انًُزنً ع  ح   1-1-5

 انًخخهفت.

انًببدئ األخاللٍت ٔانمبٍََٕت نهًًبسصت انًٍُٓت فً يضبل  ضخُخشٌ 1-2-1

 انًالبش ٔانُضٍش.

ًً ٔاحخبر انمشاساث فً انًًبسصبث أخاللٍبث انبغذ انعه ذسسٌ-2-2 - 1

 انًٍُٓت

ٌطبك يببدئ ٔأصبصٍبث انضٕدة فً انًًبسصت انًٍُٓت فً يضبل  1-3-1

 حخصص انًالبش ٔانُضٍش.

حعذد يببدئ ٔأصبصٍبث انضٕدة داخم انًؤصضبث راث انصهت بًضبالث  1-3-2

 االلخصبد انًُزنً انًخخهفت.

 نضاليت انًٍُٓت ٔانبٍئٍت.ٌغذد بٍئت انعًم انخً حغمك األيٍ ٔا  1-4-1

ٌششط أْى يببدئ انًغبفظت عهً انبٍئت فً ضٕء يضبالث االلخصبد  1-4-2

 انًُزنً انًخخهفت.
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 : زهُية انًهاسات ان -ب

 

 ٌٕظف انًعهٕيبث نهخعبيم بكفبءة يع انًشكالث ٔانًٕالف. 2-1-1

 ٌمخشط اصبنٍب عذٌزت نغم انًشكالث 2-1-2

كٍ أٌ حٕاصٓٓب فً يضبل انخخصص ًٌٍٔز ٌغذد انًشكالث انخً ًٌ 2-1-3

 بٍُٓب.

 ٌغهم انًشكالث انخبصت بًضبل حخصصّ  2-1-4

 ٌشحب انًشكالث انخبصت بًضبل حخصصّ ٔفمًب ألًٍْخٓب ًٌٍٔز بٍُٓب 2-1-5

 نهًشكالث ٌبخكش افكبس صذٌذة ٔعهٕل 2-2-1

 ٌمخشط عهٕل نهًشكالث انخبصت بًضبالث االلخصبد انًُزنً انًخخهفت 2-2-2

 ٌغهم ابغبد ٔيٕضٕعبث فً يضبل انخخصص 2-3-1

ٌٕاظب ببصخًشاس عهً صًع انبٍبَبث ٔاصخُببط انًعهٕيبث انًخعهمت  2-3-2

 بخخصصّ

ٌغهم األبغبد انعهًٍت انًٕضٕعبث راث انصهت بخخصص انًالبش  2-3-3

 ٔانُضٍش.

ٌمٍى عضى انًخبطش انخً ًٌكٍ يٕاصٓخٓب فً يضبالث االلخصبد  2-4-1

 هفتانًُزنً انًخخ

ٌضخخذو األصبنٍب انخكُٕنٕصٍت انغذٌزت  نهخٕاصم ٔانبغذ عٍ 2-5-1

 انًعهٕيبث

ٌخخز انمشاساث انًٍُٓت انًُبصبت فً ضٕء انًعهٕيبث انًخبعت فً  2-5-2

 يضبالث االلخصبد انًُزنً انًخخهفت.

 :  ًهُية انًهاسات ان - ج

 

 ًٍٍتٌبخكش اكزش يٍ اصخشاحٍضٍت حذسٌش ٔفك يخطهببث انًٓبو انخعه 3-1-1

 ٌطبك انًٓبساث انًٍُٓت فً  يضبل انًالبش ٔانُضٍش. 3-1-2

 ٌضًع ٌٔشحب انًعهٕيبث بطشٌمت صغٍغت3-2-1

 ٌعذ حمبسٌش يٍُٓت فً كبفت يضبالث االلخصبد انًُزنً انًخخهفت 3-2-2
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 انًهاسات انعاية :   -د

 

 ٌضذ لُٕاث صذٌذة نهخٕاصم انًضخًش.  4-1-1

 الف انًخخهفتٌكخضب يٓبسة إداسة انًٕ  4-1-2

 ٌخٕاصم بفبعهٍت يع اَخشٌٍ نخذيت يضبالث انخخصص 4-1-3

 ٌطهع عهى انضذٌذ فً يضبل حخصص انًالبش ٔانُضٍش 4-2-1

 ٌضخخذو انخكُٕنٕصٍب كأداة بغزٍت ٔأداة نهٕصٕل نهًعهٕيبث ٔحُظًٍٓب  4-2-2

ٌضخخذو حكُٕنٕصٍب انًعهٕيبث بًب ٌخذو يضبالث االلخصبد انًُزنً 4-2-3

 هفت.انًخخ

ٌضخخذو انغبصب اَنً ٔحطبٍمبحّ فً انخٕصم إنً كم يب ْٕ صذٌذ فً  4-2-4

 يضبالث االلخصبد انًُزنً انًخخهفت

 ٌغذد أدٔاث انخمٍٍى انضٍذ  4-3-1

 ًٌٍز بٍٍ َظشٌبث انخمٌٕى انًخخهفت  4-3-2

ٌظٓش لذسحّ فً حغذٌذ اعخٍبصبحّ انخعهًٍٍت انشخصٍت ٔاحخبر انمشاس  4-3-3

 ثٔحمٍٍى انزا

 ٌضخخذو انٕصبئط انخكُٕنٕصٍت  نهخٕاصم ٔانبغذ عٍ انًعهٕيبث4-4-1

ٌضخخذو انًٕاسد انًخبعت بًب ٌغمك األْذاف انًُشٕدة فً يضبالث  4-4-2

 االلخصبد انًُزنً انًخخهفت

 ٌعًم بكفبءة ضًٍ فشٌك. 4-5-1

 ٌضخطٍع إداسة انٕلج بكفبءة. 4-5-2

الث االلخصبد انًُزنً ٌعًم ضًٍ فشٌك نخُفٍز يششٔعبث فً يضب 4-5-3

 انًخخهفت

 ٌضخخذو انٕلج بكفبءة فً يضبالث االلخصبد انًُزنً انًخخهفت 4-5-4

 ٌكخضب يٓبسة انخٕاصم يع االخشٌٍ   4-6-1

 ٌضخطٍع حغًم انًضئٕنٍت 4-6-2

ٌظٓش يٓبساث انمٍبدة فً صٍبلبث يٍُٓت بًب ٌخذو يضبالث االلخصبد  4-6-3

 انًُزنً انًخخهفت

 ببصخًشاس عٍ انغذٌذ فً يضبل حخصص انًالبش ٔانُضٍش ٌبغذ  – 4-7-1
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ٌضخخذو اصخشاحٍضٍبث انخعهى انزاحً فً يضبالث االلخصبد انًُزنً 4-7-2

 انًخخهفت.

 

 العالمات المرجعية : -5
ـــس  ـــانهن تن ـــيم الجامعـــات وقـــررات المجم ـــامج وق الالئحـــة الخاصـــة بالبرن

 األعمي لمجامعات .
 : البرنامجهيكل ومكهنات  -6

فرم ن دراسـ  ن لـل عـام يمثـل فرـل ) سنت ن  مدة البرنامج: -أ          
 ( دراسي

   ن ري وتطبيقي هيكل البرنامج : -ب         

 .ساعة 52اجطالير ساعة14ىرعطمساعة38ن ري : الهعداتالداعات/ عدد

 ال  نطبقمدتهيات البرنامج ) في ن ام الداعات المعتمدة ( :   -ج
 ســـنت نىـــه الن ـــام الفرـــمي  مـــدة البرنـــامج  الن ـــام المتفـــل فـــي البرنـــامج

 وجميل مقررات البرنامج الزامية  ويهجد مقـررات اختياريـة م ن دراس ن(فر)
 في الدنة الثانية وىي لاألتي:
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 المهاد االختيارية لقدم االقتراد المنزلي

 المادة االختيارية مجال التخرص م
دراسة متادمة في مالبس  -1 الطالبس والظسيج 

 رةالسه
 دراسة متادم  في الظسيج -2

 
 :مقررات البرنامج  -د

 خطة الدراسة للدبلوم الخاص فً التربٌة النوعٌة

 تخصص اقتصاد منزلً 

 السنة األولً

 
 م

 
 المقرر 

 النهاٌة العظمً للدرجات عدد الساعات

  تطبٌقً نظري 
 مجموع

أعمال  تحرٌري
سنة 

 وشفوي

 مجموع تطبٌقً 

 54 - 14 44 2 - 2 سٌكولوجٌة اإلبداع 1

نظم التعلٌم المقارنة  2
فً مجال 
 التخصص

2 - 2 44 14 - 54 

مناهج البحث  3
 واإلحصاء

2 - 2 44 14 - 54 

الحاسب اآللً  4
واستخدامه فً 

 التخصص

2 2 4 64 24 24 144 

 144 24 24 64 4 2 2 تغذٌة متقدم 5

دراسات متقدمة فً  6
 المالبس

2 2 4 64 24 24 144 
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المنزل  إدارة 7
واقتصادٌات 

 األسرة

4 - 4 84 24 - 144 

 144 24 24 64 4 2 2 تصمٌم أزٌاء متقدم 8
 654 - - - 26 االجمالى       

 

 

 السنة الثانٌة

 
 م

 
 المقرر 

 النهاٌة العظمً للدرجات عدد الساعات

  تطبٌقً نظري 
 مجموع

أعمال  تحرٌري
سنة 

 وشفوي

 مجموع تطبٌقً 

أسس وتطوٌر  1
 اهجالمن

2 - 2 44 14 - 54 

 54 - 14 44 2 - 2 تكنولوجٌا التعلٌم 2

 54 - 14 44 2 - 2 حلقة بحث 3

الحاسب اآللً  4
واستخدامه فً 

 التخصص

2 2 4 64 24 24 144 

 144 24 24 64 4 2 2 تغذٌة فئات حساسة 5

تخطٌط وإعداد  6
 الوجبات

2 2 4 64 24 24 144 

االتجاهات الحدٌثة  7
 فً النسٌج

4 - 4 84 24 - 144 

المادة االختٌارٌة فً  8
التخصص 

الذي سٌختاره 
الطالب مجاال 

 لبحثه

4 - 4 64 44 - 144 

 654 - - - 26 اإلجمالً 
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 المهاد االختيارية لقدم االقتراد المنزلي

 المادة االختيارية مجال التخرص م
دراسة متادمة في مالبس  -3 الطالبس والظسيج 2

 السهرة
 م  في الظسيجدراسة متاد -4

 
  حتىيات انًقشسات :ي -6

 ساصع اصخًبساث حٕصٍف انًمشساث

 انثشَايح : نتحا  تيتطهثات اإل -7

تطظح كمية التربية الظهعية الدنمهم الخاص في أحد التخصصات -أ
 -التالية:
التربيرة  -) اقتصراد مظزلري  مناهج وطرق تـدريس التخرـص -1

ابعررررالم  –م ت ظهلهجيررررا الت مرررري -التربيررررة الطهسرررريكية  -الفظيررررة 
 التربهي  . 

)  االقترـــاد المنزلـــي  ـــي أعـــد مجـــاالت االقترـــاد المنزلـــي  -2
 إدارة الطظز      –الطالبس والظسيج -تغذية وعمهم أ  طة 

) الظسرريج  التربيــة الينيــة  ــي أعــد مجــاالت التربيــة الينيــة   -3
 -التصررطيم  -الرسررم والتصررهجر  -الظ ررت والخررزف -والوااعرة

   الخل  والط ادن  أشغا -ا شغا  الفظية 
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)  التربيــة المهســيفية  ــي أعــد مجــاالت التربيــة المهســيفية   -4
ن رجرات  -صرهلفيج  -أداء آلي أو غظرايي  -مهسيكي عربية 

 تأليف  

) فظرهن  األعالم التربـهي  ـي أعـد مجـاالت ادعـالم التربـهي  -5
 ص افة وإ اعة وتميفزجهن   -مسرحية 

 تكنهلهجيا التعميم  -6
الـــب لن ـــل الـــدبمهم الخـــاص فـــي التربيـــة يذـــترق لق ـــد الط -ب

 النهعية ما مي:
أن ي ررررهن حاصررررالج عمرررري درجررررة الا ررررالهرجه  فرررري التربيررررة 

مايعادلهررا مررن الرردرجات العمطيررة الططظهحررة مررن  والظهعيررة أ
إحرررررردي اليامعررررررات أو معهررررررد عمطرررررري معترررررررف برررررر  بلررررررر  

 ال صه  عمي تادير عام جيد عمي ا قي.

قبره   نمهم الخراص امت رايعاد لمراغبين فري االلت راح بالردن
ت رجرررري أو شرررفهي فررري ميرررا  التخصرررص وج ررردد ميمرررس 
ال ميرررة مهعرررد هرررذا االمت ررران ر وجعتبرررر الوالررر  ناج ررراج إ ا 

% مررن ميطررهع الرردرجات وجعورري الوالرر  51حصرري عمرري 
 فرصة أ ري لطرة واحدة كلر  لمايد في حالة رسهب .

ن مررردة الدراسرررة بالررردنمهم الخررراص فررري التربيرررة الظهعيرررة عامرررا-ج
 دراسيان متصالن.
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إ  تغيرر  الوالرر  فرري امت رران أو رسرر  فرري بعرر  أوكرري -د          
مارررررات الدراسرررة فررري الررردنمهم الخررراص فررري التربيرررة الظهعيرررة يسرررطح لررر  
بالتارردم لالمت رران فرري الرردور الالرراني فرري حالررة رسررهب الوالرر  فرري مررادة 
ة أو مادتين وفي حالة رسهب  في أكالر من مادتين فيعيد السرظة الدراسري

فيطرررا رسررر  فيررر  وج رررهن تاررردير  فررري هرررذ  الطرررهاد مابه رفررر  ا رسررر  مررررة 
 أ ري ألغي قيد  نهايياج.

يعاررد امت رران الرردور ا و  فرري يهليرره والالرراني فرري سرربتطبر مررن كرري  -ه
 عام.  

لطيمررس ال ميررة أن يهقررف قيررد الوالرر  إ ا تارردم بعررذر مابرره  يطظعرر  -و
 من مهاصمة دراست .

 نثشَايح :انقىاعذ انًُظًة الستكًال ا -7

لطيمس ال مية نظاء عمي  م  الاسم الطختص أن يارر حرمان -1
الوال  من التادم لالمت ان في ماررات الاسم كمها أو بعضها إ ا كانت 

%من 75مهاظبت  في الط اضرات والدرو  الظ رجة والتوبيكية تاي عن 
ي ميطهعها الفعمي وفي هذ  ال الة يعتبر الوال  راسااج في الطاررات الت

 حرم من التادم لالمت ان فيها.
التحريرية والتطبيفية والذفهية وفقأ لمن ام الذي  تأن تكهن االمتحانا-0

يقرره مجمس الدراسات العميا والفحهث بناء عمي اقتراح مجمس الكمية 
 3ومجمس القدم المختص وتكهن مدة االمتحان التحريري في لل مقرر

 ساعات.
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رات التالية سهاء في المادة الهاعدة أو في يقدر نجاح الطالب بأعد التقد 
المجمهع الكمي لممهاد الدراسية بالندفة لدرجة الماجدت ر والدبمهم 

 الخاص.
  فأكثر من مجمهع الدرجات.92ممتاز      من  % 

  من مجمهع 92%  إلي اقل من 82ج د جدا    من %
 الدرجات.

  من مجمهع 82%  إلي أقل  من 72ج د       من%
 الدرجات.

  من مجمهع 72%  إلي أقل من 62مقبهل    من %
 الدرجات.

 ويقدر رسهم الطالب بأعد التقد رين اآلت  ن.
 %  من مجمهع الدرجات.62% إلي أقل من 52ضعيف من 

 % من الدرجة 52من لضعيف جدا  أق
 
 ذلر في الذيادة التي تمنح لمطالب بيان تخررو والتقد رات -3

 المدتحقة.
 هقف ق د الطالب لمدة فرل دراسي أو لمجمس الكمية أن -4

أكثر إذا تقدم بعذر مقبهل يمنعو من مهاصمة دراستو وال تحدب 
 مدة اديقاف ضمن المدة المحددة.
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 طش  انتذسيس وانتعهى تانثشَايح :  -8

 يحاضشات  -

 يُاقشات  -

 عصف رهُي  -

 تذسية عًهي  -

 دساسات تحثية  -

 أَشطة في انفصم  -

 َذوات  -

 وسش عًم  -

 تعهى راتي  -

 ى تعاوَي تعه -

 أَشطة في انفصم  -

 دساسة حانة  -

 يحاضشات أوٌ اليٍ  -

 

 

 وقىاعذ تقييى انًهتحقيٍ تانثشَايح. طش   -9

 ما تكيس  من الطخرجات التعميطية الطستهدفة الورجاة

االمت انات الت رجرجة -1  قيا  الطعارف والطفاليم الطتعماة بطيا  التخصص 
االمت انات اللفهية -2 ا  والادرة عمي الطظاقلةقيا  مهارات االتص   
حماات الا   والطظاقلة -3 قيا  مهارات التعميم الذاتي والطستطر والادرة عمي إدارة  

 الهقت وتاييم اآل رجن
ا ب اث والتاارجرالعمطية-4 -1  

  هاتقييًو
 

 قيا  الادرة عمي كتابة التاارجر

التأهيي المغهي  -  قيا  مدي الادرة عمي الت دث وناي الطعمهمة 5
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عرض تاديطي -7 قيا  مهارات استخدام ال اس  اآللي كهسيمة لمعرض في  
  ال  وقت م دد

 يهُيةًهاسات انانزهُية ،  ًهاسات، ان انًعاسف وانًفاهيى اختثاس َصف انفصم -8

اختثاس تطثيقي َهاية -9

 انفصم

 ويهُية ، يهاسات عًهيةاسف وانًفاهيىانًع

 انزهُيةًهاسات ، ان ًفاهيىنوا عاسفانً اختثاس َهاية انفصم  -92

 

 

 نثشَايح :وسائم تقييى ا -8

 

 العيظة الهسيمة الاايم بالتاهجم
الخرجيهن من البرنامج -1  22 استبيانات 

أص اب ا عطا  -2  22 استوالع رأي  

مكيم  ارجي أو مطت ن  ارجي -3   السيد الطراجص الخارجي  تاارجر 
 - -  رح أ رى  -4

 
                                 د/ عنان المرري   :البرنامج  مد ر 

          التهقيل :          رئيس القدم العممي : أ . د / سع د مناع جاد الرب  
   م  2419/  14/  9التاريخ :     
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 المنزلي توصيف برنامج الدبلوم الخاص في االقتصاد 
 تخصص إدارة المنزل واقتصاديات األسرة

 (2019-2020)عام 
 جامعة : المنوفية 

 كلية: التربية النوعية 
 قسم: االقتصاد المنزلي 

 معلومات أساســية:  -أ
1-   : البرنامــــج  األسرة  أسم  واقتصاديات  المنزل  إدارة  مجال   المنزلي  مرحلة    االقتصاد 

 الدبلوم
 أحادى  طبيعة البرنامج:  -2

    االقتصاد المنزلي:   القسم المسئول عن البرنامج  -3

 9/10/2019تاريخ إقـرار البرنامج:     -4

 معلومات متخصصة:  -ب
 األهداف العامة للبرنامج : -1

يهدف البرنامج إلي أعداد كوادر متميزة من الخريجين القااادرين علااي المنافسااة فااي سااو  
التااادريا ،التل ياااح بعاااداد مااااحفين متميااازين فاااي العماااح مالياااا ،عربياااا  ،للااا  مااان  ااا   

التغذيااااة ،علااااوم –إدارة المنااااز  -مجاااااالق ابقتصااااادالمنزلي المختلبااااة سالم ماااا  ،النساااايج
األطعمااةب ممااا يتوافااط ماا  لعااوراق العصاار ،التقاادم التكنولااوجي مايااا ي ااو  الخااريج قااادرا 

مااا ي ااو  قااادرا علااي علي لعبيااط أساسااياق ،منهجياااق العاااا العلمااي ملد،الااك المختلبااة. ك
لاديااد المالاا  ق المهنيااة المتعلقااة ممجاااالق ابقتصاااد المنزلااي ،ماا،لااة إيجاااد حلااوال لهااا 
من     لعبيط المنهج العلمااي التاليلااي كلساالوب لاااح للاا  المالاا  ق  ،يتخااذ القااراراق 

م الخاصة مالهااا ممصااداوية ،نزا ااة ماا  االلتاازام مقواعااد المهنااة  للماافوااة علااي البي ااة ،يقااو 
 بد،ره المنتور في لنمية المجتم  ،يتام  التعور العلمي ،التقني ،ينمي لالك أكاديميا.

 :   مواصفات الخريج         



                                                                                
 

تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات    اإلقتصاد المنزلي خريج برنامج دبلومة الدراسات العليا في 

 يجب أن يكون قادراعلي أن:  األسرة 

  

 تطبيق المعارف المتخصصةالتي اكتسبها في ممارسته المهنية  1.1        

 تحديد المشكالت المهنية واقتراح حلول لها.2.1        

 إتقان المهارات المهنية واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة 3.1        

 في ممارسته المهنية       

 خالل العمل المهني المنظومي   التواصل وقيادة فرق العمل  من 1.4

 إتخاذ القرار في ضوء المعلومات المتاحة  1-5

 توظيف الموارد المتاحة بكفاءة.6.1

 الوعي بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ علي اللبيئة. 7.1

 التصرف بما يعكس اإللتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنةوتقبل المسائلة والمحاسبة 8.1

 ة تنمية ذاته واإلنخراط في التعلم المستمر إدراك ضرور9.1

 ويشتق من المواصفات السابقة ما يلي: 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج : -2

تخصص   اإلقتصاد المنزلي  تم اشتقاق نواتج التعلم المستهدفة لبرنامج الدبلوم الخاص  

مــن المعــاالر القوميــة األةاديميــة المريايــة لبليــات التر يــة  إدارة المنزل وإقتصااديات األسارة 
 النوعية قطاع االقتصاد المنزلي:

   المعرفة والفهم  -/أ2
إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج كليات التربية النوعية، يجب أن يكون   

 تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة    اإلقتصاد المنزلي  خريج برنامج الدبلوم الخاص  

 قادر على أن:  

  العلوم  ،كذا  التعلم  مجا   في   المتخصصة  ،المعارف  ،األساسياق  النورياق  يدرك 1-1-1-1
 . المهنية  مممارستك الع قة لاق

 المختلبة المنزلي ابقتصاد ممجاالق  المرلععة النورياق لعدد 2-1 -1-1
 . المختلبة المنزلي ابقتصاد ممجاالق المرلععة  ،المعارف المباهيم لالرح  1-1-3-1
 . المختلبة المنزلي ابقتصاد ممجاالق  الصلة لاق العلوم لادد  1-1-4-1
 . المختلبة المنزلي ابقتصاد مجاالق في  المهنية  الممارساق متعلعاق  لعرف  1-1-5-1
 . التخصص مجا  في  المهنية للممارسة ،القانونية األ  وية المعادئ يقدر  1-2-1-1
 المهنية  الممارساق في القراراق ،إلخال العلمي العاا أ  وياق يوضح  1-2-2-1



                                                                                
 

 . التخصص  مجا    في  المهنية الممارسة في الجودة ،أساسياق معادئ  يوظف 1- 1-3-1
 ابقتصاد   ممجاالق   الصلة  لاق  المؤسساق  دا ح   الجودة  ،أساسياق  معادئ  لعدد  1-3-2-1

 . المختلبة  المنزلي
 . ،البي ية  المهنية  ،الس مة  األمن لاقط  التى  العمح  بي ة  يصمم  1-4-1-1
 المنزلي  ابقتصاد  مجاالق  ضوء  في  البي ة  علي   الماافوة  معادئ  أ م   لالرح  1-  1-4-2

 . المختلبة
 المهارات الذهنية  ب  2      

 إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج الدبلوم بكليات 

تخصص إدارة    اإلقتصاد المنزلي التربية  النوعية، يجب أن يكون خريج برنامج الدبلوم الخاص 

 قادر على أن:  المنزل وإقتصاديات األسرة 

 . ،المواقف المال  ق م  م باءة للتعامح  المعلوماق يوظف  2-1-1-1
 المال  ق لاح  حديفة  اساليا يقترح  2-1-2-1
  المختلبة   المنزلي  ابقتصاد  مجاالق  في  لواجهها  أ   يم ن  التي   المال  ق  لادد  1-  2-1-3

 . بينها  ،يميز
 . بينها ،يميز  المختلبة المنزلي ابقتصاد ممجاالق الخاصة المال  ق لالح  2-1-3-2
  ،يميز  أل ميتها  ،فًقا  المختلبة  المنزلي  ابقتصاد  ممجاالق   الخاصة  المال  ق  لرلا   2-1-3-3

 . بينها
 للمال  ق  ،حلو    جديدة  افكار انتاج على  يقدر  2-2-1-1
 . المختلبة  المنزلي ابقتصاد ممجاالق الخاصة للمال  ق حلو    يقترح  2-2-2-1
 التخصص  مجا  في ،موضوعاق امااث يالح  2-3-1-1
 البياناق  ،جم  المعلوماق  استنعاط كيفية   يعرف  2-3-2-1
  لاق  ،المواضي   المختلبة  المنزلي  ابقتصاد  مجاالق   في  العلمية  األمااث  يالح   2-3-2-2

 . مالتخصص الصلة
 . المختلبة المنزلي ابقتصاد مجاالق   في مواجهتها  يم ن  التي المخاطر حجم يقيم   2-4-1-1
 المعلوماق عن ،العاا  الوسائعالتكنولوجية؛للتواصح يستخدم  2-5-1-1
 ابقتصاد  مجاالق  في  المتاحة   المعلوماق  ضوء  في  المناسعة  المهنية   القرارق  يتخذ  1-  2-5-2

 . المختلبة  المنزلي
 مهارات مهنية  -  ج3         

 إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج كليات التربية النوعية، 



                                                                                
 

تخصص إدارة المنزل   اإلقتصاد المنزلي يجب أن يكون خريج برنامج الدبلوم الخاص 

 قادر على أن:  وإقتصاديات األسرة 

 التعليمية. يبتكر اكفر من استراليجية لدري  ،فط متعلعاق المهام   3-1-1-1
 يعبط المهاراق المهنية في مجاالق ابقتصاد المنزلي المختلبة.   3-1-2-1
 ي تسا مهاراق جم  ،لرليا ،عرض المعلوماق   3-2-1-1
 ي تا لقارير مهنية في كافة مجاالق ابقتصاد المنزلي المختلبة.   3-2-2-1
 المهارات العامة واالنتقالية:  -د4

إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج دبلوم الخاص اإلقتصاد المنزلي بكليات  

تخصص    اإلقتصاد المنزلي التربية النوعية، يجب أن يكون خريج برنامج الدبلوم الخاص 

 قادر على أن: إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة 

 . المستمر للتواصل جديدة  قنوات يجد   4-1-1-1

 المختلفة المواقف إدارة مهارة يكتسب  4-1-2-1

 . التخصص  مجاالت  لخدمة اآلخرين مع بفاعلية  يتواصل   1-2-2-

 تخصصه   مجال  في الجديد على  يطلع  4-2-1-1

 وتنظيمها   للمعلومات للوصول وأداة بحثية  كأداة  التكنولوجيا يستخدم  4-2-2-1

 . المختلفة المنزلي اإلقتصاد مجاالت يخدم  بما تكنولوجياالمعلومات   يستخدم  4-2-3-1

  مجاالت  في جديد  هو  ما  كل  إلي التوصل  في  وتطبيقاته اآللي الحاسب يستخدم   4-2-3-2

 .المختلفة المنزلي اإلقتصاد

 الجيد  التقييم  أدوات يحدد   أن 4-3-1-1

 التربوي  التقويم نظريات بين   يميز  4-3-2-1

 .الذات وتقييم القرار وإتخاذ الشخصية  التعليمية احتياجاته تحديد في قدرته يظهر  4-3-3-1

 المعلومات عن والبحث للتواصل  التكنولوجية  الوسائط يستخدم  4-4-1-1

  المنزلي اإلقتصاد مجاالت  في المنشودة األهداف يحقق   بما  المتاحة الموارد يستخدم  1- 4-4-2

 . المختلفة

 . فريق ضمن بكفاءة يعمل   4-5-1-1

 . بكفاءة الوقت  إدارة يستطيع  4-5-2-1

 المختلفة المنزلي اإلقتصاد مجاالت  في مشروعات   لتنفيذ فريق  ضمن  يعمل  1- 4-5-3

 . المختلفة المنزلي اإلقتصاد مجاالت  في بكفائة الوقت  يستخدم  4-5-3-2

 االخرين مع  التواصل مهارة  يكتسب  أن  4-6-1-1

 المسئولية  تحمل   يستطيع  4-6-2-1

  المنزلي اإلقتصاد مجاالت يخدم  بما مهنية سياقات في القيادة مهارات يظهر   1- 4-6-3

 . المختلفة



                                                                                
 

 باستمرار  التخصص مجال   في الحديث  عن يبحث   1- 4-7-1

 . المختلفة المنزلي  اإلقتصاد مجاالت في  الذاتي التعلم إستراتجيات يستخدم  4-7-2-1

   المعايير األكاديمية للبرنامج  :  -3

لبرنامج  االقتصاد المنزلى "مرحلة الدبلوم "      NARS* هي معايير قومية قياسية أكاديمية

،  Education Revision Program (ERP)تم بنائها  من خالل مشروع تطوير التعلايم 

مع موائمتها بمواصفات الطالب النوعي ، المعلم ، األخصائي  وسمات األقليم ومتغيرات ساو  

 العمل وتستوفي رسالة الكلية المعلنة كاآلتي :

 المعارف والمفاهيم  -1

وهي اإللمام بالمعلومات والمفاهيم األساسية التي تم نقلها للخريج أو اكتسبها بأنماط   

إكم عقب  المختلفة  التربية  التعلم  لخريج  العامة  والمفاهيم  المعارف  جانب  فإلى  البرنامج،  اله 

الدبلوم   برنامج  خريج  يكون  أن  يجب  المنزلي  النوعية  المنزل    اإلقتصاد  إدارة  تخصص 

 لديه المعرفية با:  وإقتصاديات األسرة 

العالقة  النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة في مجال التعلم وكذا العلوم ذات 1-1

 بممارسته المهنية. 

 المبادئ األخالقية و القانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص 1-2

 مبادئ و أساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص 1-3

 تأثير الممارسة المهنية على البيئة و العمل علي الحفاظ علي البيئة وصيانتها  1-4

 )الوجدانية(القدرات الذهنية     -2

هي القدرات الذهنية التي يكتسبها الخريج والتي  تشمل االختيار بلن البدائل واالســتنتا        
والمناقشة واالبتبار وتحداد المشكالت وإيجاد الحلول، عقب إةماله البرنامج، في إطار تخطــي  

لمــتعلم وترلــر أنشــطة التعلــيم والــتعلم وتنملــذها مــن خــالل أســاللب متنوعــة تراعــي احتيايــات ا
فإلى يانب المهــارات الذهنيــة العامــة لخــريج التر يــة دافعتيه نحو االستنتا  واالقتراح واإلبداع، 

تخصااص إدارة المناازل  اإلقتصاااد المنزلااي النوعيــة يجــب أو يكــوو خــريج برنــامج الــدبلوم 

    قادرًا على أو: وإقتصاديات األسرة 
 أل،لويالها ،فقا  لرليبها  ،   التخصص  مجا   في المالاكح  لاليح  ،   لاديد  2-1

 مهنتك  مجا  في  المتخصصة  المالاكح  حح  2-2
 القراءة التحليلية لألبحاث و المواضيع ذات العالقة بالتخصص  2-3

 تقييم المخاطر في الممارسات المهنية   2-4

 . اتخاذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة2-5



                                                                                
 

 . )المهنية( والعمليةالمهارات الحرفية  - 3

وتعنــي القــدرة علــى اســتخدام المــادة األةاديميــة مجــال التخصــص فــي تطبيقــات مهنيــة        
فــإلى يانــب المهــارات المهنيــة العامــة لخــريج التر يــة يكتســبها الخــريج عقــب إةمالــه البرنــامج، 

تخصاص إدارة المنازل وإقتصااديات   اإلقتصااد المنزلاي  النوعية يجب أو يكوو خريج برنامج  

 قادرًا على أو: األسرة 
 لعبيط المهاراق المهنية في مجا  التخصص  3-1
 كتامة التقارير المهنية  3-2
   -:  والمنقولة  عامةال المهارات-4

مهارات االستخدام والتواصل التييي يكتسييبها الخييري إ عقييب إكمالييه البرنييام  وتشييملإ هي        

وهــي  التعامل مع الحاسب ومهارات االتصييال ومهييارات اإلدارة والعمييل ضييمن فريييق.مهارات  
تخصص إدارة المنزل   اإلقتصاد المنزلي  المهارات المهنية العامة لخريج خريج برنامج الــدبلوم  

 ، حلث يجب أو يكوو الخريج قادرًا على أو: وإقتصاديات األسرة 

 التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 4-1

 استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية  4-2

 التقييم الذاتي و تحديد احتياجاته التعلميه الشخصية  4-3

 استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات و المعارف  4-4

 العمل في فريق وإدارة الوقت  4-5

 .قيادة فريق في سياقات مهنية مألوفة 4-6
      ARSالقياسية المعايير -4

 المعارف والمفاهيم  -1

يدرك النورياق ،األساسياق ،المعارف المتخصصة في مجا  التعلم ،كذا العلوم لاق الع قة  1-1-1
 في مجا  إدارة المنز  ،المؤسساق.  مممارستك المهنية

 لعدد النورياق المرلععة ممجاالق ابقتصاد المنزلي المختلبة.1-1-2
 لالرح المباهيم ،المعارف المرلععة ممجاالق ابقتصاد المنزلي المختلبة   1-1-3
 لادد العلوم لاق الصلة ممجاالق ابقتصاد المنزلي المختلبة.    1-1-4
 لعرف متعلعاق الممارساق المهنية في مجاالق ابقتصاد المنزلي المختلبة.  1-1-5

 هنية في مجا  إدارة المنز  ،المؤسساق. لادد المعادئ األ  وية ،القانونية للممارسة الم   1-2-1



                                                                                
 

مجا  إدارة المنز   لوضح أ  وياق العاا العلمي ،إلخال القراراق في الممارساق المهنية-2-2  1
 ،المؤسساق. 

 يوظف معادئ ،أساسياق الجودة في الممارسة المهنية في مجا  إدارة المنز  ،المؤسساق.   1-3-1

 ا ح المؤسساق لاق الصلة مجا  إدارة المنز  ،المؤسساق. لعدد معادئ ،أساسياق الجودة د   1-3-2

 يصمم بي ة العمح التى لاقط األمن ،الس مة المهنية ،البي ية في مجا  إدارة المنز  ،المؤسساق.    1-4-1

 لالرح أ م معادئ الماافوة علي البي ة في ضوء مجاالق ابقتصاد المنزلي المختلبة. 1-4-2
 المهارات ا لذهنية -2

 .والمواقف المشكالت  مع بكفاءة للتعامل المعلومات  يوظف  2-1-1

 . والمؤسسات  المنزل إدارة مجال في المشكالت  لحل حديثة  اساليب  يقترح  2-1-2

 . بينها ويميز  ألهميتها وفقًا المختلفة المنزلي اإلقتصاد  بمجاالت  الخاصة المشكالت  ترتب   2-1-3

 .والمؤسسات  المنزل إدارة  مجال  تطوير  علي تساعد  جديدة افكار انتاج على يقدر  2-2-1

 . المختلفة المنزلي اإلقتصاد  بمجاالت  الخاصة للمشكالت  حلول يقترح2-2-1

 . والمؤسسات  المنزل إدارة مجال في وموضوعات  ابحاث  يحلل  2-3-1

 . بالتخصص  الصلة ذات  والمواضيع المختلفة المنزلي اإلقتصاد  مجاالت  في العلمية األبحاث  يحلل  2-3-2

 .والمؤسسات  المنزل إدارة مجال ي  مواجهتها التي مخاطرالمشكالت  حجم يقييم  2-4-1

 .المعلومات  عن  والبحث  الوسائطالتكنولوجية؛للتواصل يستخدم2-5-1

 . المختلفة المنزلي اإلقتصاد  مجاالت  في المتاحة المعلومات  ضوء في المناسبة المهنية القرارت  يتخذ   2-5-2

 المهارات ا لمهنية  -3

  المنزل إدارة مجال  في التعليمية المهام متطلبات وفق تدريس استراتيجية من اكثر يطبق 3-1-1

 .والمؤسسات

 . المختلفة المنزلي اإلقتصاد مجاالت في المهنية المهارات يطبق 3-1-2

 .والمؤسسات المنزل إدارة مجال  في المعلومات وعرض وترتيب جمع مهارات يكتسب3-2-1

 . المختلفة المنزلي اإلقتصاد مجاالت كافة في  مهنية تقارير  يكتب 3-2-2



                                                                                
 

 المهارات العامة والمنقولة -4

 . المستمر  للتواصل جديدة  قنوات يجد  4-1-1

 المختلفة  المواقف إدارة مهارة  يكتسب 4-1-2

 . والمؤسسات  المنزل إدارة مجال في الجديد على يطلع 4-2-1

 وتنظيمها  للمعلومات للوصول وأداة  بحثية كأداة  التكنولوجيا يستخدم 4-2-2

 . المختلفة المنزلي اإلقتصاد مجاالت يخدم   بما  تكنولوجياالمعلومات  يستخدم4-2-3

 الجيد  التقييم أدوات يحدد 4-3-1

 التربوي  التقويم  نظريات  بين يميز  4-3-2

 .الذات وتقييم القرار وإتخاذ الشخصية التعليمية  احتياجاته تحديد  في قدرته يظهر  4-3-3

 المعلومات  عن والبحث  للتواصل   التكنولوجية  الوسائط  يستخدم4-4-1

  المنزلي اإلقتصاد مجاالت  في  المنشودة األهداف يحقق بما المتاحة  الموارد يستخدم 4-4-2

 . المختلفة

 . فريق  ضمن بكفاءة  يعمل 4-5-1

 . بكفاءة الوقت إدارة يستطيع 4-5-2

 . المختلفة المنزلي اإلقتصاد مجاالت   في مشروعات لتنفيذ  فريق ضمن يعمل 4-5-3

 االخرين  مع  التواصل مهارة  يكتسب 4-6-1

 المسئولية  تحمل يستطيع 4-6-2

  المنزلي اإلقتصاد مجاالت  يخدم بما مهنية  سياقات في القيادة مهارات يظهر  4-6-3

 . المختلفة

 .باستمرار والمؤسسات المنزل إدارة مجال  في الحديث عن  يبحث  - 4-7-1

 . المختلفة المنزلي اإلقتصاد مجاالت  في الذاتي التعلم إستراتجيات يستخدم4-7-2

 العالمات المرياية : -5
 قرارات المجلس األعلي للجامعات   –قانوو تنظيم الجامعات   –االئحة الخاصة بالبرنامج        
 هيكل ومكونات البرنامج : -6

 مدة البرنامج: سنتلن ) فصللن دراسللن كل عام يمرل فصل دراسي ( -أ          
 هيكل البرنامج : نظري وتطبيقي    -ب         

 ساعة.  52ساعة  اجمالي14ساعة عملى38نوري :  عدد الساعات/الوحدات

 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( : ال انطبق  - 



                                                                                
 

البرنامج هو النظام المصلي، مدة البرنامج ســنتلن )فصــللن دراســلن( ويميــع النظام المتبع في  
 مقررات البرنامج الزامية، ويويد مقررات اختيارية في السنة الرانية وهي كاألتي:

  تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة  اإلقتصاد المنزلي المواد االختيارية لقسم 

 االختيارية المادة  مجال التخصص  م

 إدارة منز  متقدم  -1 إدارة المنز  
إدارة موارد ،لرشيد   -2

 استه ك 

 مقررات البرنامج : -د
 خطة الدراسة للدبلوم الخاص في التربية النوعية

 تخصص اقتصاد منزلي  

 السنة األولي 

 
 م

 
 المقرر 

 النهاية العظمي للدرجات  عدد الساعات 
  تطبيقي  نظري  

 مجموع
أعمال  تحريري 

سنة  
 وشفوي 

 مجموع تطبيقي  

 50 - 10 40 2 - 2 سيكولوجية اإلبداع 1
نظم التعليم المقارنة في مجال  2

 التخصص 
2 - 2 40 10 - 50 

 50 - 10 40 2 - 2 مناهج البحث واإلحصاء 3
الحاسب اآللي واستخدامه في   4

 التخصص 
2 2 4 60 20 20 100 

 100 20 20 60 4 2 2 تغذية متقدم 5
 100 20 20 60 4 2 2 دراسات متقدمة في المالبس  6
 100 - 20 80 4 - 4 إدارة المنزل واقتصاديات األسرة 7
 100 20 20 60 4 2 2 تصميم أزياء متقدم 8

 650 - - - 26 االجمالى        

 

 



                                                                                
 

 السنة الثانية 

 
 م

 
 المقرر 

 النهاية العظمي للدرجات  عدد الساعات 
  تطبيقي  نظري  

 مجموع
أعمال  تحريري 

سنة  
 وشفوي 

 مجموع تطبيقي  

 50 - 10 40 2 - 2 أسس وتطوير المناهج 1
 50 - 10 40 2 - 2 تكنولوجيا التعليم  2
 50 - 10 40 2 - 2 حلقة بحث  3
الحاسب اآللي واستخدامه في   4

 التخصص 
2 2 4 60 20 20 100 

 100 20 20 60 4 2 2 تغذية فئات حساسة  5
 100 20 20 60 4 2 2 تخطيط وإعداد الوجبات  6
 100 - 20 80 4 - 4 االتجاهات الحديثة في النسيج  7
المادة االختيارية في التخصص الذي   8

 سيختاره الطالب مجاال لبحثه 
4 - 4 60 40 - 100 

 650 - - - 26 اإلجمالي 

 واقتصاديات أسرة تخصص إدارة منزل  المواد االختيارية لقسم االقتصاد المنزلي

 المادة االختيارية  مجال التخصص  م

 إدارة منز  متقدم  إدارة المنز  

 إدارة موارد ،لرشيد استه ك

 محتويات المقررات :   -7

 راجع استمارات توصيف المقررات

 متطلبات اإللتحا  بالبرنامج :   -8

 -التالية: لمنح كلية التربية النوعية الدبلوم الخاص في أحد التخصصاق -أ
ــدريس التخصــص -1 ــاهج وطــرق ت التربيااة  -التربيااة الفنيااة  -س اوتصاااد منزلااي  من

 ابع م التربوي ب.   –لكنولوجيا التعليم  -الموسيقية  
-س لغذيااة ،علااوم أطعمااة    االقتصاد المنزلي في أحد مجاالت االقتصاد المنزلــي   -2

 إدارة المنز  ب    –الم م  ،النسيج  



                                                                                
 

النااا   -س النساايج ،الععاعااة مجــاالت التر يــة الينيــة التر يــة الينيــة فــي أحــد   -3
أشااااغا  الخالااااا  -األشااااغا  الفنيااااة  -التصااااميم  -الرساااام ،التصااااوير  -،الخاااازف

 ،المعاد  ب
 -س موساايقي عربيااة  التر يــة الموســيفية فــي أحــد مجــاالت التر يــة الموســيفية   -4

 نورياق للليف ب -صولفيج   -أداء آلي أ، غنائي  

صاااافة   -س فنااو  مساارحية    حد مجــاالت اإلعــالم التر ــوي  األعالم التر وي في أ -5
 ،إلاعة ،لليفزيو  ب

 تبنولوييا التاليم   -6

 يشترط لقلد الطالب لنلل الدبلوم الخاص في التر ية النوعية ماالي:  -ب
أ  ي ااو  حاصاااً  علاااي درجاااة الع ااالوريوا فاااي التربياااة النوعياااة أ، مايعادلهاااا 

إحاادي الجامعاااق أ، معهااد علمااي معتاارف من الدرجاق العلميااة الممنوحااة ماان 
 مك مالرط الاصو  علي لقدير عام جيد علي األقح.

يعقااد للاارا بين فااي االلتاااا  مالاادبلوم الخاااص امتاااا  قبااو  لاريااري أ، شاابوي 
فاااي مجاااا  التخصاااص ،ياااادد مجلااا  الكلياااة موعاااد  اااذا االمتااااا    ،يعتبااار 

ي العالااا ماان مجمااوع الاادرجاق ،يععاا  %50العالااا ناجاااًا إلا حصااح علااي 
 فرصة أ ري لمرة ،احدة كالرط للقيد في حالة رسوبك.

 مدة الدراسة مالدبلوم الخاص في التربية النوعية عاما  دراسيا  متص  .-ج
إل لغيا العالا في امتاا  أ، رسا فااي معااك أ،كااح مقاارراق الدراسااة فااي -د          

الدبلوم الخاص في التربية النوعية يساامح لااك مالتقاادم ل متاااا  فااي الااد،ر الفاااني فااي حالااة 
رسااوب العالااا فااي مااادة أ، مااادلين ،فااي حالااة رسااوبك فااي أكفاار ماان مااادلين فيعيااد الساانة 



                                                                                
 

و  لقااديره فااي  ااذه المااواد مقبو  فااةلا رسااا ماارة أ ااري ألغااي الدراسااية فيمااا رسااا فيااك ،ي اا 
 قيده نهائيًا.

 يعقد امتاا  الد،ر األ،  في يوليو ،الفاني في سبتمبر من كح عام.   -ه
 لمجل  الكلية أ  يوقف قيد العالا إلا لقدم معذر مقبو  يمنعك من مواصلة دراستك.-، 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : -9

لمجل  الكلية بناء علي طلا القسم المختص أ  يقرر حرما  العالا من التقدم  -1
ل متاا  في مقرراق القسم كلها أ، معضها إلا كان  مواظبتك في المااضراق ،الدر،ا 

من مجموعها البعلي ،في  ذه الاالة يعتبر العالا راسعًا  %75النورية ،التعبيقية لقح عن 
 لتقدم ل متاا  فيها. في المقرراق التي حرم من ا

أو تبوو االمتحانات التحريرية والتطبيفية والشموية وفقأ للنظام الذي يقرره مجلس  -2
الدراسات العليا والبحوث بناء علي اقتراح مجلس البلية ومجلس القسم المختص وتبوو  

 ساعات.  3مدة االمتحاو التحريري في كل مقرر
ة سواء في المادة الواحدة أو في المجموع البلي  يقدر نجاح الطالب بأحد التقدارات التالي

 للمواد الدراسية بالنسبة لدرية المايستلر والدبلوم الخاص. 
 فأةرر من مجموع الدريات.   %90ممتاز      من  •
 من مجموع الدريات.   %90إلي اقل من   %80يلد يدًا   من  •

 من مجموع الدريات. % 80إلي أقل  من   %70يلد       من  •

 من مجموع الدريات.   %70إلي أقل من   %60من مقبول      •

 ويقدر رسوم الطالب بأحد التقدارين اآلتللن. 

 من مجموع الدريات.    %60إلي أقل من  %50ضايف من 
 من الدرية   %50ضايف يدا  أقل من

 اذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بياو تخصصه والتقدارات المستحقة. -3



                                                                                
 

الطالب لمدة فصل دراسي أو أةرر إذا تقدم بعذر لمجلس البلية أو اوقف قلد -4
 مدة اإليقاف ضمن المدة المحددة.  مقبول يمنعه من مواصلة دراسته وال تحسب

 استراتيجيات التعلم المستهدفة من البرنامج:  -10

 اون الين (  –المحاضرة ) مباشر  -

 استراتيجية حل المشكالت  -

 العصف الذهني   -

 البحث استراتيجية المناقشة وحلقات  -

 استراتيجية التعلم الذاتي   -

 العروض التعليمية دراسة الحالة  -

 أوراق بحثية   -

 طر  وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج.   -11

 ما لقيسك من المخرجاق التعليمية المستهدفة  العريقة

االمتااناق التاريرية -1  وياا المعارف ،المباهيم المتعلقة ممجا  التخصص  
االمتااناق الالبهية -2  وياا مهاراق االلصا  ،القدرة علي المناقالة  
حلقاق العاا ،المناقالة  -3 وياا مهاراق التعليم الذالي ،المستمر ،القدرة علي إدارة   

 الوق  ،لقييم اآل رين 
األمااث ،التقاريرالعلمية-4 -1  

 وتقييمها  
 

 وياا القدرة علي كتامة التقارير

التل يح اللغوي  -  وياا مدي القدرة علي التادث ،نقح المعلومة 5
عرض لقديمي -7 وياا مهاراق استخدام الااسا اآللي كوسيلة للعرض في   

     ،ق  مادد 

 المعارف والمفاهيم ، المهارات الذهنية ، المهارات مهنية اختبار نصف الفصل  -8

اختبار تطبيقي نهاية  -9

 الفصل 

 والمفاهيم، مهارات عملية ومهنيةالمعارف 

 المعارف والمفاهيم ، المهارات الذهنية اختبار نهاية الفصل   -10

 وسائل تقييم البرنامج :   -12

 العينة الوسيلة  القائم مالتقويم 
 10 ا تعاراق ،امااث  ط ب السنة النهائية 

الخريجو  من البرنامج  ،مقاب ق  استبياناق   20 



                                                                                
 

أصااب األعما     10 ابستبياناق ،مقاب ق   

مقيم  ارجي أ، ممتان  ارجي  اسم المقيم الخارجي   لقارير  
سأ.د/ أشرف   للبرنامج

 عبد العزيزب

مراج  دا لي  -4  أ.د/ عاد  معارك لقارير  

                        نهاد علي رصاص   / أ.م.دمدار البرنامج :  
 2019/   10/  9التاريــخ  :   

 رصاص       علي نهاد/أ.م.د المسئول عن البرنامج :    
 التوقيع :                          

 
 


