
 
 

 تقرير عن برنامج دراسي 

 2018/   2017للعام األكاديمي 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 كلية / معهد : التربية النوعية بأشمون 

   المنزلي االقتصاد قسم : 

 معلومات أساسية  -أ
 (الدبلوم)مرحلة االقتصاد المنزلي  اسم البرنامج: -1

 المالبس والنسيج تخصص االقتصاد المنزلي مجال   التخصص: -2

 ( فصل دراسي2)  سنتان عدد السنوات الدراسية: -3
عدد الساعات المعتمدة / عدد  -4

 المقررات:
   .ساعة 276اجمالي  ساعة،142ساعة،عملى134نظري 

 ينطبق  ال( :   المعتمدة الساعات  نظام  في)  البرنامج مستويات   -
   الفصلي، النظام هو البرنامج في المتبع النظام

  البرنامج مقررات  وجميع( فصل دراسي2)  سنتان البرنامج مدة
      .اختياريان  نمقررا  يوجد و  الزامية،

أستاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون   يتم اختيار أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5
 بالقسم 

 متاح                      متاح غير  ✓ نظام الممتحنين الخارجيين:  -6
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 مقررات البرنامج :

 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  2

 مجال التخصص 

2 - 2 40 10 - 50 

 50 - 10 40 2 - 2 مناهج البحث واإلحصاء 3

اآللي واستخدامه   الحاسب 4

 في 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

إدارة المنزل واقتصاديات   7

 األسرة

4 - 4 80 20 - 100 

 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  

 مجموع تطبيقي  



 
 

 وشفوي 

 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

اآللي واستخدامه   الحاسب 4

 في 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

االتجاهات الحديثة في   7

 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 

 المادة االختيارية مجال التخصص  م

 دراسة متقدمة في مالبس السهرة  -1 المالبس والنسيج  2
 دراسة متقدمه في النسيج  -2

 يشترط لقيد الطالب لنيل الدبلوم الخاص في التربية النوعية مايلي:
 و أن يكووون صاًوولي علووي درجووة البكووالوريوي فووي التربيووة النوعيووة أ

مايعادلهووا موون الوودرجات العلميووة الممنوصووة موون تصوودي الجامعووات أو 
معهد علمي معترف به بشرط الحصول علي تقدير عووام جيوود علووي 

 األقل.

قبووول تحريووري  نيعقد للراغبين في االلتحوواب بالوودبلوم الخوواا امتحووا
أو شوووفوي فوووي مجوووال التخصوووص ويحووودد مجلوووس ال ليوووة موعووود هوووذا 



 
 

مووووون  %50جحوووواي تذا صصووووول علوووووي االمتحووووان ، ويعتبووووور الطالووووو  نا
ووة أخووري لموورة واصوودة  شوورط  مجموع الوودرجات ويعطووي الطالوو  فًر

 للقيد في صالة رسوبه.
موودة الدراسووة بالووودبلوم الخوواا فووي التربيوووة النوعيووة عامووان دراسووويان -ج

 متصلن.

تذ تغيوو  الطالوو  فووي امتحووان أو رسوو  فووي بعوو  أو وول مقووررات -د          
في التربية النوعية يسمح له بالتقدم لالمتحان في الدور الثاني الدراسة في الدبلوم الخاص  

في حالة رسوب الطالب في مادة أو مادتين وفي حالة رسوبه في أكثر منن منادتين فيديند 

السنة الدراسية فيما رسب فيه ويكون تقديره في هذه المواد مقبول،فإذا رسب مرة أخنر  

 ألغي قيده نهائياً.

 األول في يوليو والثاني في سبتمبر من كل عام.  يدقد امتحان الدور  -ه

 لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب إذا تقدم بدذر مقبول يمنده من مواصلة دراسته.-و

 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : -1

لمجلس الكلية بناء علي طلب القسم المختص أن يقرر حرمان الطالب من التقدم لالمتحان -1

مقررات القسم كلها أو بدضها إذا كانت مواظبته في المحاضرات والدروس النظرية  في 

من مجموعها الفدلي وفي هذه الحالة يدتبر الطالب راسباً في %75والتطبيقية تقل عن 

 المقررات التي حرم من التقدم لالمتحان فيها. 

للنظام الذي يقرره مجلس أن تكون االمتحانات التحريرية والتطبيقية والشفوية وفقأ -2

الدراسات العليا والبحوث بناء علي اقتراح مجلس الكلية ومجلس القسم المختص وتكون  

 ساعات.  3مدة االمتحان التحريري في كل مقرر

يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات التالية سواء في المادة الواحدة أو في المجموع الكلي  

 ماجستير والدبلوم الخاص.للمواد الدراسية بالنسبة لدرجة ال

 فأكثر من مجموع الدرجات.  %90ممتاز      من  •

 من مجموع الدرجات. %90إلي اقل من   %80جيد جداً   من  •

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

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

 تيين. ويقدر رسوم الطالب بأحد التقديرين اآل

 من مجموع الدرجات.   %60إلي أقل من  %50ضعيف من 

 من الدرجة   %50ضعيف جدا  أقل من

 



 
 

 يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بيان تخصصه والتقديرات المستحقة. -3

لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة فصل دراسي أو أكثر إذا تقدم بعذر  -4

 ةب مدة اإليقاف ضمن المدة المحددحسمقبول يمنعه من مواصلة دراسته وال ت

 معلومات متخصصة  –

 : تصصائيات  -7

   8 عدد الطلب الملتحقين بالبرنامج : -

 %      )%(: معدل النجاح في البرنامج-

اتجاه االلتحاب بالبرنامج ) منسوبة تلي األعداد -
 سنوات( : 3 الملتحقة خلل آخر

 ثابت           متزايد         ✓

 متناقص                           

 امتياز  (  1 ) عدد  النهائي :  نتائج االمتحان-

 ( جيد   2 ( جيد جدا       عدد ) 3 عدد )

  1 ( مقبول             عدد )  0 عدد )
 مادة راس  ب (

                باب(   ) عدد            تينماد (   ) عدد 

 اعزار مقبولة (   عدد )

 الخارج من (   عدد )

 ( 1ايقاف قيد ) 

 : ( % ) توزيع تقديرات النجاح-

 

% جيد    42.85امتياز            14.28%  
 جدا



 
 

 % مقبول    0% جيد                28.57  

  :  األكاديمية المعايير -8

 

 األكاديمية المعايير- 
 المرجعية :

 األهداف العامة للبرنامج : -

كوادر متميزة من الخريجين القادرين علي  يهدف البرنامج إلي أعداد 

المنافسة في سوق العمل محليا وعربيا، وذلك من خالل التدريب والتأهيل  

إلعداد باحثين متميزين في مجاالت اإلقتصادالمنزلي المختلفة )المالبس  

والنسيج( بما يتوافق مع تطورات العصر والتقدم التكنولوجي بحيث يكون  

ق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي بأدواته  الخريج قادرا علي تطبي

المختلفة. كما يكون قادرا علي تحديد المشكالت المهنية المتعلقة بمجاالت  

اإلقتصاد المنزلي ومحاولة إيجاد حلوال لها من خالل تطبيق المنهج العلمي  

التحليلي كأسلوب لحل تلك المشكالت، ويتخذ القرارات الخاصة بحلها  

مع االلتزام بقواعد المهنة، للمحافظة علي البيئة ويقوم  بمصداقية ونزاهة 

بدوره المنتظر في تنمية المجتمع ويتابع التطور العلمي والتقني وينمي ذاته  

 أكاديميا. 

 :  مواصفات الخريج       

  اإلقتصاد المنزلي تخصص المالبس والنسيجخريج برنامج دبلومة الدراسات العليا في 

 -قادراعلي أن:يجب أن يكون 

  

 تطبيق المدارف المتخصصةالتي اكتسبها في ممارسته المهنية  1.1        

 تحديد المشكالت المهنية واقتراح حلول لها. 2.1        

 المهارات المهنية واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة  إتقان3.1        

 في ممارسته المهنية        

 التواصل وقيادة فرق الدمل  من خالل الدمل المهني المنظومي  1.4

 إتخاذ القرار في ضوء المدلومات المتاحة  1-5



 
 

 توظيف الموارد المتاحة بكفاءة. 6.1

 ظ علي اللبيئة. الوعي بدوره في تنمية المجتمع والحفا7.1

التصرف بما يدكس اإللتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنةوتقبل المسائلة  8.1

 والمحاسبة 

 إدراك ضرورة تنمية ذاته واإلنخراط في التدلم المستمر 9.1

 ويشتق من المواصفات السابقة ما يلي: 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج : -2

اإلقتصمماد تممم اقممتقاا نممواتج الممتعلم المسممتهدفة لبرنممامج الممدبلوم الخمماص 

من المعايير القومية األكاديمية المرجعية لكليات المنزلي تخصص المالبس والنسيج 

 التربية النوعية قطاع االقتصاد المنزلي:

  المعرفة والفهم -/أ2

التربية  كليات  لخريج  المستهدفة  التعليمية  مخرجات  جانب  النوعية،    إلى 

الخاص   الدبلوم  برنامج  خريج  يكون  أن  المالبس يجب  تخصص  المنزلي  اإلقتصاد 

 قادر على أن: والنسيج 

يدرك النظريات واألساسيات والمدارف المتخصصة في مجال التدلم وكذا 1-11-

 الدلوم ذات الدالقة بممارسته المهنية. 

 اإلقتصاد المنزلي المختلفة تددد النظريات المرتبطة بمجاالت 1-1-2

 تشرح المفاهيم والمدارف المرتبطة بمجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة.   1-1-3

 تحدد الدلوم ذات الصلة بمجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة.   1-1-4

 تدرف متطلبات الممارسات المهنية في مجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة.   1-1-5

 األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص يقدر المبادئ   1-2-1

 توضح أخالقيات البحث الدلمي وإتخاذ القرارات في الممارسات المهنية -2-2  1

 يوظف مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص.   1-3-1

ت تددد مبادئ وأساسيات الجودة داخل المؤسسات ذات الصلة بمجاال  1-3-2

 . اإلقتصاد المنزلي المختلفة



 
 

 ان يصمم بيئة الدمل التى تحقق األمن والسالمة المهنية والبيئية. 1-4-1

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

 المختلفة 

 مهارات مهنية  -ب  2         

 جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج كليات التربية النوعية،    إلى

 اإلقتصاد المنزلي  يجب أن يكون خريج برنامج الدبلوم الخاص 

 قادرعلى أن:تخصص المالبس والنسيج 

 يبتكر اكثر من استراتيجية تدريس وفق متطلبات المهام التدليمية 2-1-1

 اد المنزلي المختلفة. يطبق المهارات المهنية في مجاالت اإلقتص

 المهارات الذهنية -جم3      

 إلي جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج الدبلوم بكليات  التربية 

 اإلقتصاد المنزلي الترب النوعية، يجب أن يكون خريج برنامج الدبلوم الخاص 

 قادر على أن:تخصص المالبس والنسيج 

 يوظف المدلومات للتدامل بكفاءة مع المشكالت والمواقف.  3-1-1

 يقترح اساليب حديثة لحل المشكالت  3-1-2

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

 المختلفة ويميز بينها. 

 تحلل المشكالت الخاصة بمجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة ويميز بينها..   3-1-4

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

 ويميز بينها. 

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

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

يحلل ابحاث وموضوعات في مجال التخصص   3-3-1  

 يدرف كيفية استنباط المدلومات وجمع البيانات   3-3-2



 
 

يحلل األبحاث الدلمية في مجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة والمواضيع   3-3-3

 ذات الصلة بالتخصص.

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

 المختلفة. 

 لبحث عن المدلومات يستخدم الوسائطالتكنولوجية؛للتواصل وا3-5-1

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

 مجاالت اإلقتصاد 

 :واالنتقالية عامةالمهارات ال -د4

دبلوم الخاص اإلقتصاد المنزلي إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج 

اإلقتصاد  الدبلوم الخاص كليات التربية النوعية، يجب أن يكون خريج برنامج ب

 قادر على أن: المنزلي تخصص المالبس والنسيج

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

يكتسب مهارة إدارة المواقف المختلفةان  4-1-2  

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

يطلع على الجديد في مجال تخصصه   4-2-1  

 ان يستخدم التكنولوجيا كأداة بحثية وأداة للوصول للمدلومات وتنظيمها  4-2-2

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

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

 اإلقتصاد المنزلي المختلفة. 

أن يحدد أدوات التقييم الجيد  4-3-1  

يميز بين نظريات التقويم التربو    4-3-2  

يظهر قدرته في تحديد احتياجاته التدليمية الشخصية وإتخاذ القرار وتقييم    4-3-3

 تالذا

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

ستخدم الموارد المتاحة بما يحقق األهداف المنشودة في مجاالت اإلقتصاد ي  4-4-2



 
 

 المنزلي المختلفة. 

يدمل بكفاءة ضمن فريق.  4-5-1  

يستطيع إدارة الوقت بكفاءة.   4-5-2  

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

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

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

 تحمل المسئولية   يستطيع  4-6-2

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

 المختلفة. 

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

 يات التدلم الذاتي في مجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة.يستخدم إستراتج4-7-2

 

 
طرق دعم الطالب ) ذوي  -

القدرات المحدودة 
 ( : والمتميزين

 سمينارات علمية ،        ورش عمل،    ندوات     ،مقابلت 

 المرجعية معايير القياس-
 للبرنامج 

تم بنائها  من  "  الدبلوم لبرنامج  االقتصاد المنزلى "مرحلة    NARSقياسية أكاديميةقومية * هي مدايير 

، مننع  Education Revision Program (ERP)خننالل مشننروو تطننوير التدلننيم 

موائمتها بمواصفات الطالب النوعي ، المدلم ، األخصائي  وسمات األقليم ومتغينرات 

 سوق الدمل وتستوفي رسالة الكلية المدلنة كاآلتي :

 رف والمفاهيم المعا -1

أو   للخريج  نقلها  تم  التي  األساسية  والمفاهيم  بالمعلومات  اإللمام  وهي 

المعارف  جانب  فإلى  البرنامج،  إكماله  عقب  المختلفة  التعلم  بأنماط  اكتسبها 

الدبلوم  برنامج  خريج  يكون  أن  يجب  النوعية  التربية  لخريج  العامة  والمفاهيم 

 لديه المعرفية بم: يج اإلقتصاد المنزلي تخصص المالبس والنس



 
 

النظريات واألساسيات والمدارف المتخصصة في مجال التدلم وكذا الدلوم ذات 1-1

 الدالقة 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 الدمل علي الحفاظ علي البيئة وصيانتها   1-4

 . المهارات الحرفية )المهنية( والعملية - 2

وتعني القدرة على اسمتخدام الممادة األكاديميمة مجمال التخصمص فمي تطبيقمات        
فإلى جانب المهمارات المهنيمة العاممة مهنية يكتسبها الخريج عقب إكماله البرنامج،  

اإلقتصماد المنزلمي تخصمص لخريج التربية النوعية يجمب أن يكمون خمريج برنمامج  
 قادراً على أن:المالبس والنسيج 

 تطبيق المهارات المهنية في مجال التخصص 2-1

 كتابة التقارير المهنية  2-2

 القدرات الذهنية )الوجدانية(  -3

هي القدرات الذهنية التي يكتسبها الخريج والتمي  تشممل االختيمار بمين البمدا ل       

واالستنتاج والمناقشمة واالبتكمار وتحديمد المشمكالت وإيجماد الحلمول، عقمب إكمالمه 

البرنامج، في إطار تخطيط أنشطة التعليم والتعلم وتنفيذها من خالل أساليب متنوعة 

فمإلى دافعتيمه نحمو االسمتنتاج واالقتمراح واإلبمداع،    تراعي احتياجات المتعلم وتثيمر

جانب المهارات الذهنية العامة لخريج التربية النوعية يجب أن يكون خريج برنمامج 

   قادراً على أن:اإلقتصاد المنزلي تخصص المالبس والنسيج الدبلوم  

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

 حل المشاكل المتخصصة في مجال مهنته  3-2

 القراءة التحليلية لألبحاث و المواضيع ذات الدالقة بالتخصص  3-3

 تقييم المخاطر في الممارسات المهنية   3-4

 اتخاذ القرارات المهنية في ضوء المدلومات المتاحة 3-5

   -: والمنقولة عامةال المهارات-4

مهارات االستخدام والتواصل التي يكتسبها الخنريج، عقنب إكمالنه البرننامج هي        

وتشمل، مهارات التدامل مع الحاسب ومهنارات االتصنال ومهنارات اإلدارة والدمنل 



 
 

اإلقتصماد المهارات المهنية العامة لخريج خريج برنمامج المدبلوم  وهي    ضمن فريق.

 ن الخريج قادراً على أن:، حيث يجب أن يكوالمنزلي تخصص المالبس والنسيج 

 التواصل الفدال بأنواعه المختلفة  4-1

 المهنية  الممارسة تطوير يخدم بما المدلومات  تكنولوجيا استخدام 4-2

 الشخصية  التدلميه احتياجاته تحديد  و  الذاتي التقييم 4-3

 المدارف و المدلومات  على للحصول المختلفة المصادر استخدام 4-4

 الوقت  وإدارة  فريق في الدمل 4-5

 مألوفة  مهنية  سياقات  في فريق قيادة 4-6

 العالمات المرجعية : -54
   ال توجد عالمات مرجعية خارجية لبرنامج االقتصاد المنزلى      

 غير متوافر                  متوافر      ✓  دليل البرنامج -

نظام المراجعة الدورية -
 للبرنامج

 غير متوافر                  متوافر      ✓ 

 سنوي                 أكثر من سنة   ✓        

 

مدي توافق الهيكل  -
االكاديمي للبرامج مع  

المستهدف   المستهدف مع
 من التعليم 

 متوافق 

 

المعوقات اإلدارية  -
 والتنظيمية 

 ال يوجد 

 

 التعليم  :   المستهدف  من  تقويم طالب لقياس مدي اكتساب( 9



 
 

   السنه أعمال -1 التقويم : أدوات-

   الفصل نصف امتحان -2

  التطبيقي /العملي امتحان -3

   الشفهي امتحان -4

 الفصل  نهاية امتحان -5

   االسبوع السنه أعمال -1 المواعيد : -

    االسبوع الفصل نصف امتحان -2

   االسبوع التطبيقي /العملي امتحان -3

   االسبوع  الشفهي امتحان -4

   االسبوع الفصل نهاية امتحان -5

 

 

 

 

 طرا وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج. 
 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

االمتحانات التحريرية  -1  قياس المعارف والمفاهيم المتعلقة بمجال التخصص  

االمتحانات الشفهية -2 مهارات االتصال والقدرة علي المناقشة  قياس   

حلقات البحث والمناقشة  -3 قياس مهارات التعليم الذاتي والمستمر والقدرة علي إدارة   



 
 

 الوقت وتقييم اآلخرين 

األبحاث والتقاريرالعلمية -4 -1  

   هاتقييمو

 

 قياس القدرة علي كتابة التقارير

التأهيل اللغوي  - مدي القدرة علي التحدث ونقل المعلومة قياس 5  

عرض تقديمي -7 قياس مهارات استخدام الحاسب اآللي كوسيلة للعرض في   

 خالل وقت 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

 

مالحظات  -
 : الخارجي المراجع

)تن            
 وجدت( 

 ..................................................................... 

 ................................................................ 

 اإلمكانات التعليمية : ( 10

 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلي-
 الطالب 

6:9 

مدي مالءمة تخصصات أعضاء -
هيئة التدريس وتوزيع األعباء عليهم 

 البرنامج :  الحتياجات

 تلي صد ما           غير مناس                مناس       ✓ 

 

 تلي صد ما           غير مناس                مناس        ✓ المكتبة :-



 
 

 

 تلي صد ما           غير مناس                مناس  ✓      المعامل  : -

 

 تلي صد ما           غير مناس                مناس        ✓ اآللي :  الحاسب-

 

مدي التعاون مع جهات االعمال في  -
 توفير فرص التدريب للطالب :

 يوجد تعاون من خلل اقامة صفل للخريجيين واستضافة جهات االعمال 

 تخصص  لغير مواكبة للتطور العلمي لقديمة و  بع  مسميات المقررات  متطلبات أخري للبرنامج :أي -

 : والتطوير إدارة الجودة ( 11

نظام المتابعة لجوانب  -
 القصور :

 تلي صد ما         غير فعال            فعال✓    

إجراءات تطبيق لوائح -
 وقوانين الكلية والجامعة : 

 تلي صد ما     غير مناس             مناس    ✓  

مدي فاعلية نظام المراجعة  -
 البرنامج : الداخلية في تطوير

 فعالة ويراعي  افة الملصظات المدونة

 المراجعين مالحظات-
الخارجين فيما يخص  

مخرجات البرنامج ومعايير  
 القياس

 .  دمجها طريق عن  المخرجات  بع   تقليل -

  للمقررات  الحديثة المراجع زيادة -

 .  العمل وورش الندوات  اقامة خلل من وال لية الخريجين بين التعاون  من مزيد  -



 
 

 : البرنامج مقترحات تطوير ( 12

هيكل البرنامج ) المقررات / -
 ( :  الساعات

 هيكل ومكونات البرنامج : -

 يمثل فصل دراسي (سنتين ) فصلين دراسيين كل عام مدة البرنامج:  -أ          

 هيكل البرنامج : نظري وتطبيقي   -ب         

 .ساعة 52اجمالي، ساعة14ساعة،عملى38نظري: الساعات/الوحدات عدد

 ال ينطبقمستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :   -ج

النظام المتبع فيي البرنيامج هيو النظيام الفصيلي  ميدة البرنيامج سينتين )فصيلين 

فيي السينة   دراسين( وجميع مقررات البرنامج الزامية  ويوجد مقررات اختياريية

 اختياريان  مقرران صيث يوجد الثانية 

 ال يوجد  جديدة :  مقررات-

 اللزمة المهارات  علي الطلب  تدري   يتم والمهارات :  التدريب-

مقترحات قطاع االعمال  
 لتطوير البرنامج : 

 تخصص   ل وفق وال لية األعمال قطاع بين التعاون 

  القسم العلمي وادارة ال لية  المسئول عن التنفيذ :-

  وقيت التنفيذ : ت-

 

          ا.د سعيد مناع جاد الرب:  المسئول عن البرنامج 

     2018/    6  / 24:      التاريخ                                    :          التوقيع  

 

 



 
 

 تقرير عن برنامج دراسي 

 2020/   2019للعام األكاديمي 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 كلية / معهد : التربية النوعية بأشمون 

   المنزلي االقتصاد قسم : 

 معلومات أساسية  -ب
 (الدبلوم)مرحلة االقتصاد المنزلي  اسم البرنامج: -9

 المالبس والنسيج تخصص االقتصاد المنزلي مجال   التخصص: -10

 ( فصل دراسي2)  سنتان د السنوات الدراسية:د ع -11
عدد الساعات المعتمدة /  -12

 عدد المقررات:
   .ساعة 276اجمالي  ساعة،142ساعة،عملى134نظري 

 ينطبق  ال( :   المعتمدة الساعات  نظام  في)  البرنامج مستويات   -
   الفصلي، النظام هو البرنامج في المتبع النظام

  البرنامج مقررات  وجميع( سيفصل درا2)  سنتان البرنامج مدة
      .اختياريان  نمقررا  يوجد و  الزامية،

أسس تشكيل لجان   -13
 الممتحنين: 

أستاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون   يتم اختيار
 بالقسم 

 متاح                      متاح غير  ✓ نظام الممتحنين الخارجيين:  -14
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 مقررات البرنامج :

 ص في التربية النوعية للدبلوم الخا خطة الدراسة 

 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  2

 مجال التخصص 

2 - 2 40 10 - 50 

 50 - 10 40 2 - 2 مناهج البحث واإلحصاء 3

اآللي واستخدامه   الحاسب 4

 في 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

إدارة المنزل واقتصاديات   7

 األسرة

4 - 4 80 20 - 100 

 100 20 20 60 4 2 2 قدمتصميم أزياء مت 8

 650 - - - 26 االجمالى        

 

 السنة الثانية 

 

 م

 

 المقرر 

 النهاية العظمي للدرجات  عدد الساعات 

  تطبيقي  نظري  

 مجموع

أعمال  تحريري 

سنة  

 مجموع تطبيقي  



 
 

 وشفوي 

 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

اآللي واستخدامه   الحاسب 4

 في 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

االتجاهات الحديثة في   7

 النسيج

4 - 4 80 20 - 100 

المادة االختيارية في   8

التخصص الذي 

الطالب مجاال سيختاره 

 لبحثه 

4 - 4 60 40 - 100 

 650 - - - 26 اإلجمالي 

 

 المواد االختيارية لقسم االقتصاد المنزلي 

 المادة االختيارية مجال التخصص  م

 دراسة متقدمة في مالبس السهرة  -3 المالبس والنسيج  2
 دراسة متقدمه في النسيج  -4

 لنوعية مايلي:يشترط لقيد الطالب لنيل الدبلوم الخاص في التربية ا
 و أن يكووون صاًوولي علووي درجووة البكووالوريوي فووي التربيووة النوعيووة أ

مايعادلهووا موون الوودرجات العلميووة الممنوصووة موون تصوودي الجامعووات أو 
معهد علمي معترف به بشرط الحصول علي تقدير عووام جيوود علووي 

 األقل.

قبووول تحريووري  نيعقد للراغبين في االلتحوواب بالوودبلوم الخوواا امتحووا
حووودد مجلوووس ال ليوووة موعووود هوووذا ي فوووي مجوووال التخصوووص وي أو شوووفو 



 
 

مووووون  %50جحوووواي تذا صصووووول علوووووي االمتحووووان ، ويعتبووووور الطالووووو  نا
ووة أخووري لموورة واصوودة  شوورط  مجموع الوودرجات ويعطووي الطالوو  فًر

 للقيد في صالة رسوبه.
موودة الدراسووة بالووودبلوم الخوواا فووي التربيوووة النوعيووة عامووان دراسووويان -ج

 متصلن.

ان أو رسوو  فووي بعوو  أو وول مقووررات يوو  الطالوو  فووي امتحوو تذ تغ-د          
في التربية النوعية يسمح له بالتقدم لالمتحان في الدور الثاني الدراسة في الدبلوم الخاص  

في حالة رسوب الطالب في مادة أو مادتين وفي حالة رسوبه في أكثر منن منادتين فيديند 

المواد مقبول،فإذا رسب مرة أخنر  السنة الدراسية فيما رسب فيه ويكون تقديره في هذه  

 ألغي قيده نهائياً.

 األول في يوليو والثاني في سبتمبر من كل عام.  يدقد امتحان الدور  -ه

 لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب إذا تقدم بدذر مقبول يمنده من مواصلة دراسته.-و

 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : -2

حرمان الطالب من التقدم لالمتحان   طلب القسم المختص أن يقررلمجلس الكلية بناء علي -1

مقررات القسم كلها أو بدضها إذا كانت مواظبته في المحاضرات والدروس النظرية  في 

من مجموعها الفدلي وفي هذه الحالة يدتبر الطالب راسباً في %75والتطبيقية تقل عن 

 المقررات التي حرم من التقدم لالمتحان فيها. 

للنظام الذي يقرره مجلس كون االمتحانات التحريرية والتطبيقية والشفوية وفقأ ن تأ-2

الدراسات العليا والبحوث بناء علي اقتراح مجلس الكلية ومجلس القسم المختص وتكون  

 ساعات.  3مدة االمتحان التحريري في كل مقرر

أو في المجموع الكلي   يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات التالية سواء في المادة الواحدة

 ماجستير والدبلوم الخاص.للمواد الدراسية بالنسبة لدرجة ال

 فأكثر من مجموع الدرجات.  %90ممتاز      من  •

 من مجموع الدرجات. %90إلي اقل من   %80جيد جداً   من  •

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

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

 تيين. ويقدر رسوم الطالب بأحد التقديرين اآل

 من مجموع الدرجات.   %60إلي أقل من  %50ضعيف من 

 من الدرجة   %50ضعيف جدا  أقل من

 



 
 

 يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بيان تخصصه والتقديرات المستحقة. -3

أكثر إذا تقدم بعذر  لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة فصل دراسي أو -4

 ةب مدة اإليقاف ضمن المدة المحددحستمقبول يمنعه من مواصلة دراسته وال 

 معلومات متخصصة  –

 : تصصائيات  -15

 7 عدد الطلب الملتحقين بالبرنامج : -

 %      )%(: معدل النجاح في البرنامج-

اتجاه االلتحاب بالبرنامج ) منسوبة تلي األعداد -
 سنوات( :  3 الملتحقة خلل آخر

 ثابت           متزايد         ✓

 متناقص                           

 امتياز  (  0 ) عدد  النهائي :  نتائج االمتحان-

 ( جيد   3 ( جيد جدا       عدد ) 3 عدد )

 مادة راس  ب (  0 عدد )    ( مقبول  0 عدد )

                باب(  1 ) عدد             تينماد (  0 ) عدد 

 ار مقبولة ذ اع(   0عدد )

 الخارج من (   عدد )

 (  ايقاف قيد )

 : ( % ) توزيع تقديرات النجاح-

 

 % جيد جدا 42.86  امتياز             0%

 % مقبول    0% جيد               42.86 



 
 

 باب    % 14.3 

  :  األكاديمية المعايير -16

 

 األكاديمية المعايير- 
 المرجعية :

 نامج : األهداف العامة للبر-

يهدف البرنامج إلي أعداد كوادر متميزة من الخريجين القادرين علي  

المنافسة في سوق العمل محليا وعربيا، وذلك من خالل التدريب والتأهيل  

إلعداد باحثين متميزين في مجاالت اإلقتصادالمنزلي المختلفة )المالبس  

ون  بحيث يكوالنسيج( بما يتوافق مع تطورات العصر والتقدم التكنولوجي 

الخريج قادرا علي تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي بأدواته  

المختلفة. كما يكون قادرا علي تحديد المشكالت المهنية المتعلقة بمجاالت  

اإلقتصاد المنزلي ومحاولة إيجاد حلوال لها من خالل تطبيق المنهج العلمي  

ة بحلها  ت الخاصالتحليلي كأسلوب لحل تلك المشكالت، ويتخذ القرارا

بمصداقية ونزاهة مع االلتزام بقواعد المهنة، للمحافظة علي البيئة ويقوم  

بدوره المنتظر في تنمية المجتمع ويتابع التطور العلمي والتقني وينمي ذاته  

 أكاديميا. 

 :  مواصفات الخريج       

  س والنسيجاإلقتصاد المنزلي تخصص المالبخريج برنامج دبلومة الدراسات العليا في 

 -يجب أن يكون قادراعلي أن:

  

 تطبيق المدارف المتخصصةالتي اكتسبها في ممارسته المهنية  1.1        

 المشكالت المهنية واقتراح حلول لها.  تحديد 2.1        

 إتقان المهارات المهنية واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة 3.1        

 في ممارسته المهنية        

 التواصل وقيادة فرق الدمل  من خالل الدمل المهني المنظومي  1.4

 إتخاذ القرار في ضوء المدلومات المتاحة  1-5



 
 

 متاحة بكفاءة. توظيف الموارد ال6.1

 الوعي بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ علي اللبيئة. 7.1

لمسائلة  التصرف بما يدكس اإللتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنةوتقبل ا8.1

 والمحاسبة 

 إدراك ضرورة تنمية ذاته واإلنخراط في التدلم المستمر 9.1

 ويشتق من المواصفات السابقة ما يلي: 

 تعليمية المستهدفة من البرنامج :المخرجات ال -2

اإلقتصمماد تممم اقممتقاا نممواتج الممتعلم المسممتهدفة لبرنممامج الممدبلوم الخمماص 

األكاديمية المرجعية لكليات ر القومية من المعاييالمنزلي تخصص المالبس والنسيج 

 التربية النوعية قطاع االقتصاد المنزلي:

  المعرفة والفهم -/أ2

النوعية،    التربية  كليات  لخريج  المستهدفة  التعليمية  مخرجات  جانب  إلى 

الخاص   الدبلوم  برنامج  خريج  يكون  أن  المالبس يجب  تخصص  المنزلي  اإلقتصاد 

 قادر على أن: والنسيج 

يدرك النظريات واألساسيات والمدارف المتخصصة في مجال التدلم وكذا 1-11-

 بممارسته المهنية. الدلوم ذات الدالقة 

 تددد النظريات المرتبطة بمجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة 1-1-2

 تشرح المفاهيم والمدارف المرتبطة بمجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة.   1-1-3

 إلقتصاد المنزلي المختلفة. ذات الصلة بمجاالت اتحدد الدلوم   1-1-4

 مجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة.  تدرف متطلبات الممارسات المهنية في  1-1-5

 يقدر المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص   1-2-1

 مهنية توضح أخالقيات البحث الدلمي وإتخاذ القرارات في الممارسات ال-2-2  1

 يوظف مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص.   1-3-1

د مبادئ وأساسيات الجودة داخل المؤسسات ذات الصلة بمجاالت تدد   1-3-2

 . اإلقتصاد المنزلي المختلفة



 
 

 ان يصمم بيئة الدمل التى تحقق األمن والسالمة المهنية والبيئية. 1-4-1

ي ضوء مجاالت اإلقتصاد المنزلي المحافظة علي البيئة فتشرح أهم مبادئ   1-4-2

 المختلفة 

 نية مهارات مه -ب  2         

 إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج كليات التربية النوعية،   

 اإلقتصاد المنزلي  يجب أن يكون خريج برنامج الدبلوم الخاص 

 قادرعلى أن:تخصص المالبس والنسيج 

 تيجية تدريس وفق متطلبات المهام التدليمية كثر من استرا يبتكر ا2-1-1

 مجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة. يطبق المهارات المهنية في 

 المهارات الذهنية -جم3      

 إلي جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج الدبلوم بكليات  التربية 

 اإلقتصاد المنزلي اص الترب النوعية، يجب أن يكون خريج برنامج الدبلوم الخ

 قادر على أن:تخصص المالبس والنسيج 

 يوظف المدلومات للتدامل بكفاءة مع المشكالت والمواقف.  3-1-1

 يقترح اساليب حديثة لحل المشكالت  3-1-2

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

 المختلفة ويميز بينها. 

 ت اإلقتصاد المنزلي المختلفة ويميز بينها.. الت الخاصة بمجاالتحلل المشك  3-1-4

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

 ويميز بينها. 

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

 مختلفة. يقترح حلول للمشكالت الخاصة بمجاالت اإلقتصاد المنزلي ال  3-2-2

يحلل ابحاث وموضوعات في مجال التخصص   3-3-1  

 يدرف كيفية استنباط المدلومات وجمع البيانات   3-3-2



 
 

يحلل األبحاث الدلمية في مجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة والمواضيع   3-3-3

 ذات الصلة بالتخصص.

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

 المختلفة. 

 لبحث عن المدلومات يستخدم الوسائطالتكنولوجية؛للتواصل وا3-5-1

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

 مجاالت اإلقتصاد 

 :واالنتقالية عامةالمهارات ال -د4

 دبلوم الخاص اإلقتصاد المنزليإلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج 

اإلقتصاد  م الخاص الدبلوكليات التربية النوعية، يجب أن يكون خريج برنامج ب

 قادر على أن: المنزلي تخصص المالبس والنسيج

. 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  

 التكنولوجيا كأداة بحثية وأداة للوصول للمدلومات وتنظيمها ان يستخدم  4-2-2

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

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

 قتصاد المنزلي المختلفة. اإل

يم الجيد أن يحدد أدوات التقي 4-3-1  

يميز بين نظريات التقويم التربو    4-3-2  

يظهر قدرته في تحديد احتياجاته التدليمية الشخصية وإتخاذ القرار وتقييم    4-3-3

 تالذا

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

مجاالت اإلقتصاد ق األهداف المنشودة في رد المتاحة بما يحقيستخدم الموا  4-4-2



 
 

 المنزلي المختلفة. 

يدمل بكفاءة ضمن فريق.  4-5-1  

يستطيع إدارة الوقت بكفاءة.   4-5-2  

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

 زلي المختلفة. يستخدم الوقت بكفائة في مجاالت اإلقتصاد المن  4-5-4

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

 تحمل المسئولية   يستطيع  4-6-2

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

 المختلفة. 

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

 مجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة. يستخدم إستراتجيات التدلم الذاتي في4-7-2

 

 
طرق دعم الطالب ) ذوي  -

القدرات المحدودة 
 ( : والمتميزين

 سمينارات علمية ،        ورش عمل،    ندوات     ،مقابلت 

 المرجعية معايير القياس-
 للبرنامج 

تم بنائها  من  "  ومدبلال لبرنامج  االقتصاد المنزلى "مرحلة    NARSقياسية أكاديميةقومية * هي مدايير 

، مننع  Education Revision Program (ERP)خننالل مشننروو تطننوير التدلننيم 

موائمتها بمواصفات الطالب النوعي ، المدلم ، األخصائي  وسمات األقليم ومتغينرات 

 سوق الدمل وتستوفي رسالة الكلية المدلنة كاآلتي :

 المعارف والمفاهيم  -1

و  بالمعلومات  اإللمام  أو المفاهيم  وهي  للخريج  نقلها  تم  التي  األساسية 

المعارف  جانب  فإلى  البرنامج،  إكماله  عقب  المختلفة  التعلم  بأنماط  اكتسبها 

الدبلوم  برنامج  خريج  يكون  أن  يجب  النوعية  التربية  لخريج  العامة  والمفاهيم 

 لديه المعرفية بم: اإلقتصاد المنزلي تخصص المالبس والنسيج 



 
 

والمدارف المتخصصة في مجال التدلم وكذا الدلوم ذات   اسيات واألسالنظريات  1-1

 الدالقة 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

 اظ علي البيئة وصيانتها الحف  ل عليتأثير الممارسة المهنية على البيئة و الدم  1-4

 . المهارات الحرفية )المهنية( والعملية - 2

وتعني القدرة على اسمتخدام الممادة األكاديميمة مجمال التخصمص فمي تطبيقمات        
فإلى جانب المهمارات المهنيمة العاممة مهنية يكتسبها الخريج عقب إكماله البرنامج،  
اإلقتصماد المنزلمي تخصمص برنمامج    لخريج التربية النوعية يجمب أن يكمون خمريج

 قادراً على أن:المالبس والنسيج 

 تطبيق المهارات المهنية في مجال التخصص 2-1

 كتابة التقارير المهنية  2-2

 القدرات الذهنية )الوجدانية(  -3

هي القدرات الذهنية التي يكتسبها الخريج والتمي  تشممل االختيمار بمين البمدا ل       

قشمة واالبتكمار وتحديمد المشمكالت وإيجماد الحلمول، عقمب إكمالمه واالستنتاج والمنا

التعلم وتنفيذها من خالل أساليب متنوعة البرنامج، في إطار تخطيط أنشطة التعليم و

فمإلى دافعتيمه نحمو االسمتنتاج واالقتمراح واإلبمداع،    تراعي احتياجات المتعلم وتثيمر

عية يجب أن يكون خريج برنمامج جانب المهارات الذهنية العامة لخريج التربية النو

   قادراً على أن:اإلقتصاد المنزلي تخصص المالبس والنسيج الدبلوم  

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

 حل المشاكل المتخصصة في مجال مهنته  3-2

 القراءة التحليلية لألبحاث و المواضيع ذات الدالقة بالتخصص  3-3

 تقييم المخاطر في الممارسات المهنية   3-4

 اتخاذ القرارات المهنية في ضوء المدلومات المتاحة 3-5

   -: والمنقولة عامةال المهارات-4

مهارات االستخدام والتواصل التي يكتسبها الخنريج، عقنب إكمالنه البرننامج هي        

إلدارة والدمنل وتشمل، مهارات التدامل مع الحاسب ومهنارات االتصنال ومهنارات ا



 
 

اإلقتصماد المهارات المهنية العامة لخريج خريج برنمامج المدبلوم  وهي    ضمن فريق.

 ن الخريج قادراً على أن:، حيث يجب أن يكوالمنزلي تخصص المالبس والنسيج 

 التواصل الفدال بأنواعه المختلفة  4-1

 المهنية  الممارسة تطوير يخدم بما المدلومات  تكنولوجيا استخدام 4-2

 الشخصية  التدلميه احتياجاته تحديد  و  الذاتي التقييم 4-3

 المدارف و المدلومات  على للحصول المختلفة المصادر استخدام 4-4

 الوقت  وإدارة  فريق في الدمل 4-5

 مألوفة  مهنية  سياقات  في فريق قيادة 4-6

 العالمات المرجعية : -54
   اد المنزلىال توجد عالمات مرجعية خارجية لبرنامج االقتص      

 غير متوافر                  متوافر      ✓  دليل البرنامج -

نظام المراجعة الدورية -
 للبرنامج

 غير متوافر                  متوافر      ✓ 

 سنوي                 أكثر من سنة   ✓        

 

مدي توافق الهيكل  -
االكاديمي للبرامج مع  

المستهدف   المستهدف مع
 م من التعلي

 متوافق 

 

المعوقات اإلدارية  -
 والتنظيمية 

 ال يوجد 

 

 التعليم  :   المستهدف  من  تقويم طالب لقياس مدي اكتساب( 9



 
 

   السنه أعمال -1 التقويم : أدوات-

   الفصل نصف امتحان -2

  التطبيقي /العملي امتحان -3

   الشفهي امتحان -4

 الفصل  نهاية امتحان -5

   االسبوع السنه أعمال -1 المواعيد : -

    االسبوع الفصل نصف امتحان -2

   االسبوع التطبيقي /العملي امتحان -3

   االسبوع  الشفهي امتحان -4

   االسبوع الفصل نهاية امتحان -5

 

 

 

 

 طرا وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج. 
 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

رية االمتحانات التحري -1  قياس المعارف والمفاهيم المتعلقة بمجال التخصص  

االمتحانات الشفهية -2 مهارات االتصال والقدرة علي المناقشة  قياس   

حلقات البحث والمناقشة  -3 قياس مهارات التعليم الذاتي والمستمر والقدرة علي إدارة   



 
 

 الوقت وتقييم اآلخرين 

األبحاث والتقاريرالعلمية -4 -2  

   هاتقييمو

 

لقدرة علي كتابة التقاريرس اقيا  

التأهيل اللغوي  - مدي القدرة علي التحدث ونقل المعلومة قياس 5  

عرض تقديمي -7 قياس مهارات استخدام الحاسب اآللي كوسيلة للعرض في   

 خالل وقت محدد 

 مهنيةمهارات الالذهنية ،  مهارات، ال المعارف والمفاهيم اختبار نصف الفصل  -8

قي نهاية  اختبار تطبي -9

 فصل ال

 ومهنية ، مهارات عمليةارف والمفاهيمالمع

 الذهنيةمهارات ، ال مفاهيموال عارفالم اختبار نهاية الفصل   -10

 

مالحظات  -
 : الخارجي المراجع

)تن            
 وجدت( 

 ..................................................................... 

................... ............................................. 

 اإلمكانات التعليمية : ( 10

 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلي-
 الطالب 

6:9 

مدي مالءمة تخصصات أعضاء -
األعباء عليهم هيئة التدريس وتوزيع 

 البرنامج :  الحتياجات

 تلي صد ما           غير مناس                مناس       ✓ 

 

 تلي صد ما           غير مناس                مناس        ✓ بة :مكتال-



 
 

 

 تلي صد ما           غير مناس                مناس  ✓      المعامل  : -

 

 تلي صد ما           غير مناس                مناس        ✓ اآللي :  الحاسب-

 

مدي التعاون مع جهات االعمال في  -
 يب للطالب :توفير فرص التدر 

 يوجد تعاون من خلل اقامة صفل للخريجيين واستضافة جهات االعمال 

 تخصص  لللتطور العلمي لغير مواكبة قديمة و  بع  مسميات المقررات  أي متطلبات أخري للبرنامج :-

 : والتطوير إدارة الجودة ( 11

نظام المتابعة لجوانب  -
 القصور :

 ر فعال غي        تلي صد ما            فعال✓    

إجراءات تطبيق لوائح -
 وقوانين الكلية والجامعة : 

 تلي صد ما     غير مناس             مناس    ✓  

المراجعة  مدي فاعلية نظام -
 البرنامج : الداخلية في تطوير

 فعالة ويراعي  افة الملصظات المدونة

 المراجعين مالحظات-
الخارجين فيما يخص  

ومعايير  مخرجات البرنامج 
 القياس

 .  دمجها طريق عن  المخرجات  بع   تقليل -

  للمقررات  الحديثة المراجع زيادة -

 .  العمل وورش الندوات  اقامة خلل من وال لية الخريجين بين التعاون  من مزيد  -



 
 

 : البرنامج مقترحات تطوير ( 12

هيكل البرنامج ) المقررات / -
 ( :  الساعات

 :هيكل ومكونات البرنامج  -

 سنتين ) فصلين دراسيين كل عام يمثل فصل دراسي (مدة البرنامج:  -أ          

 نظري وتطبيقي   هيكل البرنامج : -ب         

 .ساعة 52اجمالي، ساعة14ساعة،عملى38نظري: الساعات/الوحدات عدد

 ال ينطبقمستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :   -ج

الفصيلي  ميدة البرنيامج سينتين )فصيلين لبرنيامج هيو النظيام  النظام المتبع فيي ا

فيي السينة   مقررات اختيارييةدراسين( وجميع مقررات البرنامج الزامية  ويوجد  

 اختياريان  مقرران صيث يوجد الثانية 

 ال يوجد  جديدة :  مقررات-

 اللزمة المهارات  علي الطلب  تدري   يتم والمهارات :  التدريب-

االعمال  مقترحات قطاع 
 ر البرنامج : لتطوي

 تخصص   ل وفق وال لية األعمال قطاع بين التعاون 

  القسم العلمي وادارة ال لية  التنفيذ :المسئول عن -

  وقيت التنفيذ : ت-

 

          ا.د سعيد مناع جاد الرب:  المسئول عن البرنامج 

      م  2020 / 12 / 6:      خ اري الت                                   :          التوقيع  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 تقرير عن برنامج دراسي 

 2019/   2018للعام األكاديمي 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 كلية / معهد : التربية النوعية بأشمون 

   المنزلي االقتصاد قسم : 

 معلومات أساسية  -ت
 (الدبلوم)مرحلة االقتصاد المنزلي  اسم البرنامج: -17

 المالبس والنسيج منزلي مجال  تخصص االقتصاد ال التخصص: -18

 ( فصل دراسي2)  سنتان عدد السنوات الدراسية: -19
عدد الساعات المعتمدة /  -20

 عدد المقررات:
   .ساعة 276اجمالي  ساعة،142ساعة،عملى134نظري 

 ينطبق  ال( :   المعتمدة الساعات  نظام  في)  البرنامج مستويات   -
   الفصلي، النظام هو البرنامج في المتبع النظام

  البرنامج مقررات  وجميع( فصل دراسي2)  سنتان البرنامج مدة
      .اختياريان  نمقررا  يوجد و  الزامية،

أسس تشكيل لجان   -21
 الممتحنين: 

أستاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون   يتم اختيار
 بالقسم 

 متاح   متاح                    غير  ✓ نظام الممتحنين الخارجيين:  -22



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقررات البرنامج :

 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  2

 مجال التخصص 

2 - 2 40 10 - 50 

 50 - 10 40 2 - 2 مناهج البحث واإلحصاء 3

اآللي واستخدامه   الحاسب 4

 في 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

يات  إدارة المنزل واقتصاد 7

 األسرة

4 - 4 80 20 - 100 



 
 

 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

اآللي واستخدامه   الحاسب 4

 في 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

االتجاهات الحديثة في   7

 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 

 المادة االختيارية مجال التخصص  م

 دراسة متقدمة في مالبس السهرة  -5 المالبس والنسيج  2
 دراسة متقدمه في النسيج  -6

 رط لقيد الطالب لنيل الدبلوم الخاص في التربية النوعية مايلي:يشت



 
 

 و أن يكووون صاًوولي علووي درجووة البكووالوريوي فووي التربيووة النوعيووة أ
مايعادلهووا موون الوودرجات العلميووة الممنوصووة موون تصوودي الجامعووات أو 
معهد علمي معترف به بشرط الحصول علي تقدير عووام جيوود علووي 

 األقل.

قبووول تحريووري  نلتحوواب بالوودبلوم الخوواا امتحووايعقد للراغبين في اال
أو شوووفوي فوووي مجوووال التخصوووص ويحووودد مجلوووس ال ليوووة موعووود هوووذا 

مووووون  %50جحوووواي تذا صصووووول علوووووي االمتحووووان ، ويعتبووووور الطالووووو  نا
ووة أخووري لموورة واصوودة  شوورط  مجموع الوودرجات ويعطووي الطالوو  فًر

 للقيد في صالة رسوبه.
لنوعيووة عامووان دراسووويان موودة الدراسووة بالووودبلوم الخوواا فووي التربيوووة ا-ج

 متصلن.

تذ تغيوو  الطالوو  فووي امتحووان أو رسوو  فووي بعوو  أو وول مقووررات -د          
في التربية النوعية يسمح له بالتقدم لالمتحان في الدور الثاني الدراسة في الدبلوم الخاص  

في حالة رسوب الطالب في مادة أو مادتين وفي حالة رسوبه في أكثر منن منادتين فيديند 

سنة الدراسية فيما رسب فيه ويكون تقديره في هذه المواد مقبول،فإذا رسب مرة أخنر  ال

 ألغي قيده نهائياً.

 األول في يوليو والثاني في سبتمبر من كل عام.  يدقد امتحان الدور  -ه

 لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب إذا تقدم بدذر مقبول يمنده من مواصلة دراسته.-و

 

 ة الستكمال البرنامج :القواعد المنظم -3

لمجلس الكلية بناء علي طلب القسم المختص أن يقرر حرمان الطالب من التقدم لالمتحان -1

مقررات القسم كلها أو بدضها إذا كانت مواظبته في المحاضرات والدروس النظرية  في 

من مجموعها الفدلي وفي هذه الحالة يدتبر الطالب راسباً في %75والتطبيقية تقل عن 

 المقررات التي حرم من التقدم لالمتحان فيها. 

للنظام الذي يقرره مجلس أن تكون االمتحانات التحريرية والتطبيقية والشفوية وفقأ -2

الدراسات العليا والبحوث بناء علي اقتراح مجلس الكلية ومجلس القسم المختص وتكون  

 ساعات.  3مدة االمتحان التحريري في كل مقرر



 
 

بأحد التقديرات التالية سواء في المادة الواحدة أو في المجموع الكلي   يقدر نجاح الطالب

 ماجستير والدبلوم الخاص.للمواد الدراسية بالنسبة لدرجة ال

 فأكثر من مجموع الدرجات.  %90ممتاز      من  •

 من مجموع الدرجات. %90إلي اقل من   %80جيد جداً   من  •

 موع الدرجات.من مج%80إلي أقل  من   %70جيد       من  •

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

 تيين. ويقدر رسوم الطالب بأحد التقديرين اآل

 من مجموع الدرجات.   %60إلي أقل من  %50ضعيف من 

 من الدرجة   %50ضعيف جدا  أقل من

 

 يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بيان تخصصه والتقديرات المستحقة. -3

س الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة فصل دراسي أو أكثر إذا تقدم بعذر  لمجل-4

 ةب مدة اإليقاف ضمن المدة المحددحسمقبول يمنعه من مواصلة دراسته وال ت

 معلومات متخصصة  –

 : تصصائيات  -23

   10  عدد الطلب الملتحقين بالبرنامج : -

 %      )%(: معدل النجاح في البرنامج-

بالبرنامج ) منسوبة تلي األعداد اتجاه االلتحاب -
 سنوات( : 3 الملتحقة خلل آخر

 ثابت           متزايد         ✓

 متناقص                           

 امتياز  (  2 ) عدد  النهائي :  نتائج االمتحان-

 ( جيد   3 ( جيد جدا       عدد ) 4 عدد )

راس  (  1 عدد )   ( مقبول          0 عدد )
 مادة ب 



 
 

                باب(   ) عدد            تينماد (   ) دد ع

 ار مقبولةذ اع(   عدد )

 الخارج من (   عدد )

 ايقاف قيد )(

 : ( % ) توزيع تقديرات النجاح-

 

 

% جيد    42.85امتياز            14.28%  
 جدا

 % مقبول    0% جيد                28.57 

  :  األكاديمية المعايير -24

 

 األكاديمية ييرالمعا- 
 المرجعية :

 األهداف العامة للبرنامج : -

يهدف البرنامج إلي أعداد كوادر متميزة من الخريجين القادرين علي  

المنافسة في سوق العمل محليا وعربيا، وذلك من خالل التدريب والتأهيل  

إلعداد باحثين متميزين في مجاالت اإلقتصادالمنزلي المختلفة )المالبس  

ون  بما يتوافق مع تطورات العصر والتقدم التكنولوجي بحيث يكوالنسيج( 

الخريج قادرا علي تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي بأدواته  

المختلفة. كما يكون قادرا علي تحديد المشكالت المهنية المتعلقة بمجاالت  

اإلقتصاد المنزلي ومحاولة إيجاد حلوال لها من خالل تطبيق المنهج العلمي  

ة بحلها  لتحليلي كأسلوب لحل تلك المشكالت، ويتخذ القرارات الخاصا

بمصداقية ونزاهة مع االلتزام بقواعد المهنة، للمحافظة علي البيئة ويقوم  

بدوره المنتظر في تنمية المجتمع ويتابع التطور العلمي والتقني وينمي ذاته  

 أكاديميا. 

 :  مواصفات الخريج       

  اإلقتصاد المنزلي تخصص المالبس والنسيجلدراسات العليا في خريج برنامج دبلومة ا



 
 

 -يجب أن يكون قادراعلي أن:

  

 تطبيق المدارف المتخصصةالتي اكتسبها في ممارسته المهنية  1.1        

 المشكالت المهنية واقتراح حلول لها.  تحديد 2.1        

 تكنولوجية المناسبة إتقان المهارات المهنية واستخدام الوسائل ال3.1        

 في ممارسته المهنية        

 التواصل وقيادة فرق الدمل  من خالل الدمل المهني المنظومي  1.4

 إتخاذ القرار في ضوء المدلومات المتاحة  1-5

 متاحة بكفاءة. توظيف الموارد ال6.1

 الوعي بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ علي اللبيئة. 7.1

لتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنةوتقبل المسائلة  التصرف بما يدكس اإل8.1

 والمحاسبة 

 إدراك ضرورة تنمية ذاته واإلنخراط في التدلم المستمر 9.1

 ويشتق من المواصفات السابقة ما يلي: 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج : -2

قتصمماد اإلتممم اقممتقاا نممواتج الممتعلم المسممتهدفة لبرنممامج الممدبلوم الخمماص 

من المعايير القومية األكاديمية المرجعية لكليات المنزلي تخصص المالبس والنسيج 

 التربية النوعية قطاع االقتصاد المنزلي:

  المعرفة والفهم -/أ2

النوعية،    التربية  كليات  لخريج  المستهدفة  التعليمية  مخرجات  جانب  إلى 

الخاص   الدبلوم  برنامج  خريج  يكون  أن  المالبس اإلقتصاد  يجب  تخصص  المنزلي 

 قادر على أن: والنسيج 

يدرك النظريات واألساسيات والمدارف المتخصصة في مجال التدلم وكذا 1-11-

 بممارسته المهنية. الدلوم ذات الدالقة 



 
 

 تددد النظريات المرتبطة بمجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة 1-1-2

 اإلقتصاد المنزلي المختلفة. تشرح المفاهيم والمدارف المرتبطة بمجاالت   1-1-3

 تحدد الدلوم ذات الصلة بمجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة.   1-1-4

 مجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة.  تدرف متطلبات الممارسات المهنية في  1-1-5

 يقدر المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص   1-2-1

 ت البحث الدلمي وإتخاذ القرارات في الممارسات المهنية توضح أخالقيا-2-2  1

 يوظف مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص.   1-3-1

د مبادئ وأساسيات الجودة داخل المؤسسات ذات الصلة بمجاالت تدد   1-3-2

 . اإلقتصاد المنزلي المختلفة

 لسالمة المهنية والبيئية.ان يصمم بيئة الدمل التى تحقق األمن وا 1-4-1

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

 المختلفة 

 نية مهارات مه -ب  2         

 إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج كليات التربية النوعية،   

 اإلقتصاد المنزلي  يجب أن يكون خريج برنامج الدبلوم الخاص 

 قادرعلى أن:تخصص المالبس والنسيج 

 يبتكر اكثر من استراتيجية تدريس وفق متطلبات المهام التدليمية 2-1-1

 مجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة. يطبق المهارات المهنية في 

 المهارات الذهنية -جم3      

 إلي جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج الدبلوم بكليات  التربية 

 اإلقتصاد المنزلي ب النوعية، يجب أن يكون خريج برنامج الدبلوم الخاص التر

 قادر على أن:تخصص المالبس والنسيج 

 يوظف المدلومات للتدامل بكفاءة مع المشكالت والمواقف.  3-1-1



 
 

 يقترح اساليب حديثة لحل المشكالت  3-1-2

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

 المختلفة ويميز بينها. 

 تحلل المشكالت الخاصة بمجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة ويميز بينها..   3-1-4

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

 ويميز بينها. 

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

 ول للمشكالت الخاصة بمجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة. يقترح حل  3-2-2

يحلل ابحاث وموضوعات في مجال التخصص   3-3-1  

 يدرف كيفية استنباط المدلومات وجمع البيانات   3-3-2

يحلل األبحاث الدلمية في مجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة والمواضيع   3-3-3

 ذات الصلة بالتخصص.

اطر التي يمكن مواجهتها في مجاالت اإلقتصاد المنزلي  يقييم حجم المخ  3-4-1

 المختلفة. 

 لبحث عن المدلومات يستخدم الوسائطالتكنولوجية؛للتواصل وا3-5-1

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

 مجاالت اإلقتصاد 

 :واالنتقالية عامةالمهارات ال -د4

دبلوم الخاص اإلقتصاد المنزلي ة المستهدفة لخريج إلى جانب مخرجات التعليمي 

اإلقتصاد  م الخاص الدبلوكليات التربية النوعية، يجب أن يكون خريج برنامج ب

 قادر على أن: المنزلي تخصص المالبس والنسيج

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

يكتسب مهارة إدارة المواقف المختلفةان  4-1-2  

صل بفاعلية مع اآلخرين لخدمة مجاالت التخصص.يتوا  4-1-3  

يطلع على الجديد في مجال تخصصه   4-2-1  



 
 

 التكنولوجيا كأداة بحثية وأداة للوصول للمدلومات وتنظيمها ان يستخدم  4-2-2

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

قاته في التوصل إلي كل ما هو جديد في مجاالت يستخدم الحاسب اآللي وتطبي 4-2-4

 اإلقتصاد المنزلي المختلفة. 

يم الجيد أن يحدد أدوات التقي 4-3-1  

يميز بين نظريات التقويم التربو    4-3-2  

يظهر قدرته في تحديد احتياجاته التدليمية الشخصية وإتخاذ القرار وتقييم    4-3-3

 تالذا

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

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

 المنزلي المختلفة. 

يدمل بكفاءة ضمن فريق.  4-5-1  

يستطيع إدارة الوقت بكفاءة.   4-5-2  

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

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

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

 تحمل المسئولية   يستطيع  4-6-2

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

 المختلفة. 

 ستمرارالبحث عن الحديث في مجال التخصص با - 4-7-1

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

 

 
 سمينارات علمية ،        ورش عمل،    ندوات     ،مقابلت طرق دعم الطالب ) ذوي  -



 
 

القدرات المحدودة 
 ( : والمتميزين

 المرجعية معايير القياس-
 للبرنامج 

تم بنائها  من  "  الدبلوم لبرنامج  االقتصاد المنزلى "مرحلة    NARSميةقياسية أكادي قومية * هي مدايير 

، مننع  Education Revision Program (ERP)خننالل مشننروو تطننوير التدلننيم 

موائمتها بمواصفات الطالب النوعي ، المدلم ، األخصائي  وسمات األقليم ومتغينرات 

 سوق الدمل وتستوفي رسالة الكلية المدلنة كاآلتي :

 المعارف والمفاهيم  -1

والمفاهيم    بالمعلومات  اإللمام  أو وهي  للخريج  نقلها  تم  التي  األساسية 

المعارف  جانب  فإلى  البرنامج،  إكماله  عقب  المختلفة  التعلم  بأنماط  اكتسبها 

الدبلوم  برنامج  خريج  يكون  أن  يجب  النوعية  التربية  لخريج  العامة  والمفاهيم 

 لديه المعرفية بم: بس والنسيج اإلقتصاد المنزلي تخصص المال

واألساسيات والمدارف المتخصصة في مجال التدلم وكذا الدلوم ذات النظريات  1-1

 الدالقة 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

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

 . المهارات الحرفية )المهنية( والعملية - 2

وتعني القدرة على اسمتخدام الممادة األكاديميمة مجمال التخصمص فمي تطبيقمات        
العاممة  فإلى جانب المهمارات المهنيمةمهنية يكتسبها الخريج عقب إكماله البرنامج،  

اإلقتصماد المنزلمي تخصمص لخريج التربية النوعية يجمب أن يكمون خمريج برنمامج  
 قادراً على أن:المالبس والنسيج 

 تطبيق المهارات المهنية في مجال التخصص 2-1

 كتابة التقارير المهنية  2-2

 القدرات الذهنية )الوجدانية(  -3

ي  تشممل االختيمار بمين البمدا ل هي القدرات الذهنية التي يكتسبها الخريج والتم      

واالستنتاج والمناقشمة واالبتكمار وتحديمد المشمكالت وإيجماد الحلمول، عقمب إكمالمه 

البرنامج، في إطار تخطيط أنشطة التعليم والتعلم وتنفيذها من خالل أساليب متنوعة 



 
 

فمإلى دافعتيمه نحمو االسمتنتاج واالقتمراح واإلبمداع،    تراعي احتياجات المتعلم وتثيمر

انب المهارات الذهنية العامة لخريج التربية النوعية يجب أن يكون خريج برنمامج ج

   قادراً على أن:اإلقتصاد المنزلي تخصص المالبس والنسيج الدبلوم  

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

 حل المشاكل المتخصصة في مجال مهنته  3-2

 تحليلية لألبحاث و المواضيع ذات الدالقة بالتخصص القراءة ال 3-3

 تقييم المخاطر في الممارسات المهنية   3-4

 اتخاذ القرارات المهنية في ضوء المدلومات المتاحة 3-5

   -: والمنقولة عامةال المهارات-4

مهارات االستخدام والتواصل التي يكتسبها الخنريج، عقنب إكمالنه البرننامج هي        

ات التدامل مع الحاسب ومهنارات االتصنال ومهنارات اإلدارة والدمنل وتشمل، مهار

اإلقتصماد المهارات المهنية العامة لخريج خريج برنمامج المدبلوم  وهي    ضمن فريق.

 ن الخريج قادراً على أن:، حيث يجب أن يكوالمنزلي تخصص المالبس والنسيج 

 التواصل الفدال بأنواعه المختلفة  4-1

 المهنية  الممارسة تطوير يخدم بما المدلومات  جياتكنولو استخدام 4-2

 الشخصية  التدلميه احتياجاته تحديد  و  الذاتي التقييم 4-3

 المدارف و المدلومات  على للحصول المختلفة المصادر استخدام 4-4

 الوقت  وإدارة  فريق في الدمل 4-5

 مألوفة  مهنية  سياقات  في فريق قيادة 4-6

 العالمات المرجعية : -54
   ال توجد عالمات مرجعية خارجية لبرنامج االقتصاد المنزلى      

 غير متوافر                  متوافر      ✓  دليل البرنامج -

نظام المراجعة الدورية -
 للبرنامج

 غير متوافر                  متوافر      ✓ 



 
 

 سنوي                 أكثر من سنة   ✓        

 

يكل  مدي توافق اله-
االكاديمي للبرامج مع  

المستهدف   المستهدف مع
 من التعليم 

 متوافق 

 

المعوقات اإلدارية  -
 والتنظيمية 

 ال يوجد 

 

 التعليم  :   المستهدف  من  تقويم طالب لقياس مدي اكتساب( 9

   السنه أعمال -1 التقويم : أدوات-

   الفصل نصف امتحان -2

  التطبيقي /العملي امتحان -3

   الشفهي امتحان -4

 الفصل  نهاية امتحان -5

   االسبوع السنه أعمال -1 المواعيد : -

    االسبوع الفصل نصف امتحان -2

   االسبوع التطبيقي /العملي امتحان -3

   االسبوع  الشفهي امتحان -4



 
 

   االسبوع الفصل نهاية امتحان -5

 

 

 

 

 طرا وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج. 
رجات التعليمية المستهدفةما تقيسه من المخ الطريقة  

االمتحانات التحريرية  -1  قياس المعارف والمفاهيم المتعلقة بمجال التخصص  

االمتحانات الشفهية -2 مهارات االتصال والقدرة علي المناقشة  قياس   

حلقات البحث والمناقشة  -3 قياس مهارات التعليم الذاتي والمستمر والقدرة علي إدارة   

رين الوقت وتقييم اآلخ  

األبحاث والتقاريرالعلمية -4 -3  

   هاتقييمو

 

 قياس القدرة علي كتابة التقارير

التأهيل اللغوي  - مدي القدرة علي التحدث ونقل المعلومة قياس 5  

عرض تقديمي -7 قياس مهارات استخدام الحاسب اآللي كوسيلة للعرض في   

 خالل وقت 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

 

مالحظات  -
 : الخارجي المراجع

)تن            

........................................... .......................... 

 ................................................................ 



 
 

 وجدت( 

 اإلمكانات التعليمية : ( 10

 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلي-
 الطالب 

6:9 

مدي مالءمة تخصصات أعضاء -
األعباء عليهم هيئة التدريس وتوزيع 

 البرنامج :  الحتياجات

 تلي صد ما           غير مناس                مناس       ✓ 

 

 تلي صد ما           غير مناس                مناس        ✓ المكتبة :-

 

 تلي صد ما           غير مناس                مناس  ✓      المعامل  : -

 

 تلي صد ما           غير مناس                مناس        ✓ اآللي :  الحاسب-

 

مدي التعاون مع جهات االعمال في  -
 توفير فرص التدريب للطالب :

 يوجد تعاون من خلل اقامة صفل للخريجيين واستضافة جهات االعمال 

 تخصص  لللتطور العلمي لغير مواكبة قديمة و  بع  مسميات المقررات  أي متطلبات أخري للبرنامج :-

 : والتطوير إدارة الجودة ( 11

 تلي صد ما         غير فعال            فعال✓    لجوانب  نظام المتابعة -



 
 

 القصور :

إجراءات تطبيق لوائح -
 وقوانين الكلية والجامعة : 

 تلي صد ما     غير مناس             مناس    ✓  

المراجعة  مدي فاعلية نظام -
 البرنامج : الداخلية في تطوير

 فعالة ويراعي  افة الملصظات المدونة

 المراجعين تمالحظا-
الخارجين فيما يخص  

مخرجات البرنامج ومعايير  
 القياس

 .  دمجها طريق عن  المخرجات  بع   تقليل -

  للمقررات  الحديثة المراجع زيادة -

 .  العمل وورش الندوات  اقامة خلل من وال لية الخريجين بين التعاون  من مزيد  -

 : البرنامج مقترحات تطوير ( 12

لمقررات / هيكل البرنامج ) ا-
 ( :  الساعات

 هيكل ومكونات البرنامج : -

 سنتين ) فصلين دراسيين كل عام يمثل فصل دراسي (مدة البرنامج:  -أ          

 نظري وتطبيقي   هيكل البرنامج : -ب         

 .ساعة 52اجمالي، ساعة14ساعة،عملى38نظري: الساعات/الوحدات عدد

 ال ينطبقساعات المعتمدة ( : مستويات البرنامج ) في نظام ال  -ج

النظام المتبع فيي البرنيامج هيو النظيام الفصيلي  ميدة البرنيامج سينتين )فصيلين 

فيي السينة   مقررات اختيارييةدراسين( وجميع مقررات البرنامج الزامية  ويوجد  

 اختياريان  مقرران صيث يوجد الثانية 

 ال يوجد  جديدة :  مقررات-

 اللزمة المهارات  علي الطلب  ري  تد  يتم والمهارات :  التدريب-



 
 

مقترحات قطاع االعمال  
 لتطوير البرنامج : 

 تخصص   ل وفق وال لية األعمال قطاع بين التعاون 

  القسم العلمي وادارة ال لية  التنفيذ :المسئول عن -

  وقيت التنفيذ : ت-

 

          ا.د سعيد مناع جاد الرب:  المسئول عن البرنامج 

     2019/   10  / 9:     التاريخ                                            :  التوقيع  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 (15نموذج رقم )

 تقرير عن برنامج دراسي

 2020/  2019للعام األكاديمي 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد : التربية النوعية بأشمون

  المنزلي االقتصادقسم : 

 معلومات أساسية -أ
 (الدبلوم)مرحلة االقتصاد المنزلي  اسم البرنامج: -1

 وعلوم األطعمةية تغذتخصص االقتصاد المنزلي مجال   التخصص: -2

 ( فصل دراسي2)  سنتان عدد السنوات الدراسية: -3
عدد الساعات المعتمدة / عدد  -4

 المقررات:
  .ساعة 276اجمالي ساعة،142ساعة،عملى134نظري

 ينطبق ال( :  المعتمدة الساعات نظام في)  البرنامج مستويات  -
  الفصلي، النظام هو البرنامج في المتبع النظام
 البرنامج مقررات وجميع( فصل دراسي2)  سنتان مجالبرنا مدة

     .اختياريان  نمقررا يوجدو  الزامية،
يتم اختيار أستاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون  أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5

 بالقسم
 متاح              متاح        غير  ✓ نظام الممتحنين الخارجيين: -6

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 نامج :مقررات البر 

 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 اإلبداعسيكولوجية  1

نظم التعليم المقارنة في  2

 مجال التخصص

2 - 2 40 10 - 50 

 50 - 10 40 2 - 2 مناهج البحث واإلحصاء 3

الحاسب اآللي واستخدامه  4

 في 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

إدارة المنزل واقتصاديات  7

 األسرة

4 - 4 80 20 - 100 

 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  4

 في 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

االتجاهات الحديثة في  7

 النسيج

4 - 4 80 20 - 100 

المادة االختيارية في  8

لتخصص الذي ا

الب مجاال سيختاره الط

 لبحثه

4 - 4 60 40 - 100 

 650 - - - 26 اإلجمالي 

 

 (تغذية وعلوم أطعمة) المواد االختيارية لقسم االقتصاد المنزلي

 المادة االختيارية مجال التخصص م

 الغذاء صحة -1 تغذية وعلوم أطعمة 

 متقدم حيوي كيمياء -2

اإلقتصااد فييالتربية النوعية لخاص في يشترط لقيد الطالب لنيل الدبلوم ا

 مايلي: تغذية وعلوم أطعمةتخصص  المنزلي 
 وأن يكووون حاصوولي علووي درجووة البكووالوريوس فووي التربيووة النوعيووة أ

مايعادلهووا موون الوودرجات العلميووة الممنوحووة موون تحوودي الجامعووات أو 
معهد علمي معترف به بشرط الحصول علي تقدير عوام جيود علوي 

 األقل.

قبوول تحريوري  نن في االلتحاق بالودبلوم الخواص امتحوالراغبييعقد ل
أو شوووفوي فوووي مجوووال التخصوووص ويحووودد مجلوووس الكليوووة موعووود هوووذا 

موووون  %50جحوووواي تذا حصوووول علووووي االمتحووووان ، ويعتبوووور الطالوووو  نا
مجموو  الوودرجات ويعطووي الطالوو  فرصووة أخووري لموورة واحوودة كشوورط 

 للقيد في حالة رسوبه.



   

دراسووويان ص فووي التربيوووة النوعيوووة عاموووان موودة الدراسوووة بالووودبلوم الخوووا-ج
 متصلن.

تذ تغيوو  الطالوو  فووي امتحووان أو رسوو  فووي بعوو  أوكوول مقووررات -د          
الدراسة في الدبلوم الخاص في التربية النوعية يسمح له بالتقدم لالمتحان في الدور الثاني 

ادتين فيعيود في حالة رسوب الطالب في مادة أو مادتين وفي حالة رسووبه فوي أرثور مون مو

ون تقديره في هذه المواد مقبول،فإذا رسب مورة أرور  السنة الدراسية فيما رسب فيه ويك

 ألغي قيده نهائياً.

 يعقد امتحان الدور األول في يوليو والثاني في سبتمبر من رل عام.   -ه

 لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من مواصلة دراسته.-و

 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : -1

لمجلس الكلية بناء علي طلب القسم المختص أن يقرر حرمان الطالب من التقدم لالمتحان -1

في مقررات القسم رلها أو بعضها إذا رانت مواظبته في المحاضرات والدروس النظرية 

الب راسباً في من مجموعها الفعلي وفي هذه الحالة يعتبر الط%75والتطبيقية تقل عن 

 لتقدم لالمتحان فيها.المقررات التي حرم من ا

أن تكون االمتحانات التحريرية والتطبيقية والشفوية وفقأ للنظام الذي يقرره مجلس -2

الدراسات العليا والبحوث بناء علي اقتراح مجلس الكلية ومجلس القسم المختص وتكون 

 ساعات. 3مدة االمتحان التحريري في كل مقرر

ة سواء في المادة الواحدة أو في المجموع الكلي نجاح الطالب بأحد التقديرات التالي دريق

 للمواد الدراسية بالنسبة لدرجة الماجستير والدبلوم الخاص.

 فأكثر من مجموع الدرجات.  %90ممتاز      من  •

 من مجموع الدرجات. %90إلي اقل من   %80جيد جداً   من  •

 ت.من مجموع الدرجا%80ل  من إلي أق  %70جيد       من  •

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

 ويقدر رسوم الطالب بأحد التقديرين اآلتيين.

 من مجموع الدرجات.  %60إلي أقل من  %50ضعيف من 

 من الدرجة  %50ضعيف جدا  أقل من

 

 مستحقة.يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بيان تخصصه والتقديرات ال-3

قيد الطالب لمدة فصل دراسي أو أكثر إذا تقدم بعذر لمجلس الكلية أن يوقف -4

 ةب مدة اإليقاف ضمن المدة المحددمقبول يمنعه من مواصلة دراسته وال تحس

 

 

 



   

 

 معلومات متخصصة –

 : تحصائيات -7

 طالبة  25 عدد الطل  الملتحقين بالبرنامج :-

 % 88   (:)% معدل النجاح في البرنامج-

االلتحاق بالبرنامج ) منسوبة تلي األعداد الملتحقة اتجاه -
 سنوات( :3 خلل آخر

 ثابت          متزايد        ✓

 متناقص                          

 امتياز (  1) عدد النهائي : نتائج االمتحان-

 ( جيد 7 ( جيد جدا       عدد ) 14عدد )

 مادة(   د )عد         ( مقبول     _  عدد )

                باق(  _ ) عدد           تينماد(  - ) عدد

 ا  غي( 3عدد )

 من الخارج(  _ عدد )

 : ( % ) توزيع تقديرات النجاح-

 

 

 % جيد جدا 63.6 % امتياز             4.5

 % مقبول  _ % جيد              31.8

 

 

 



   

  : األكاديمية المعايير -8

 األكاديمية المعايير-
 المرجعية :

 األهداف العامة للبرنامج :-

عداد كوادر متميزة من الخريجين القادرين علي المنافسة ايهدف البرنامج إلي 

في سوق العمل محليا وعربيا، وذلك من خالل التدريب والتأهيل إلعداد باحثين 

( بما يتوافق مع مةأطعتغذية وعلوم  مجال ) المنزلي  متميزين في اإلقتصاد

تطورات العصر والتقدم التكنولوجي بحيث يكون الخريج قادرا علي تطبيق 

أساسيات ومنهجيات البحث العلمي بأدواته المختلفة. كما يكون قادرا علي تحديد 

المشكالت المهنية المتعلقة بمجاالت اإلقتصاد المنزلي ومحاولة إيجاد حلوال لها 

التحليلي كأسلوب لحل تلك المشكالت، ويتخذ مي لعلمن خالل تطبيق المنهج ا

القرارات الخاصة بحلها بمصداقية ونزاهة مع االلتزام بقواعد المهنة، للمحافظة 

علي البيئة ويقوم بدوره المنتظر في تنمية المجتمع ويتابع التطور العلمي والتقني 

 وينمي ذاته أكاديميا.

 :  مواصفات الخريج       

تغذية وعلوم تخصص  اإلقتصاد المنزلي دبلومة الدراسات العليا في  امجبرنيج خر        

 -يجب أن يكون قادراعلي أن: أطعمة

 تطبيق المعارف المتخصصةالتي ارتسبها في ممارسته المهنية 1.1        

 تحديد المشكالت المهنية واقتراح حلول لها.2.1        

 مناسبة م الوسائل التكنولوجية الالمهارات المهنية واستخداإتقان 3.1        

 في ممارسته المهنية       

 التواصل وقيادة فرق العمل  من رالل العمل المهني المنظومي 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

إللتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنةوتقبل المسائلة بما يعكس االتصرف 8.1

 والمحاسبة

 إدراك ضرورة تنمية ذاته واإلنخراط في التعلم المستمر9.1

 يلي:ويشتق من المواصفات السابقة ما 



   

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج : -2

 اإلقتصااد المنزلاي لوم الخواص تم اشتقاق نوواتج الوتعلم المسوتهدفة لبرنوامج الودب

من المعوايير القوميوة األكاديميوة المرجعيوة لكليوات التربيوة تغذية وعلوم أطعمة تخصص 

 النوعية قطاع االقتصاد المنزلي:

  والفهمالمعرفة  -أ/2

إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج كليات التربية النوعية، يجب أن  

قادر  تغذية وعلوم أطعمةتخصص  اإلقتصاد المنزلي الخاص يكون خريج برنامج الدبلوم 

 على أن: 

النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة في مجال التعلم وكذا العلوم يدرك 1-11-

 العالقة بممارسته المهنية.ذات 

 المختلفة المنزلي اإلقتصاد تعدد النظريات المرتبطة بمجاالت1-1-2

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

 تحدد العلوم ذات الصلة بمجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة.  1-1-4

 المختلفة. المنزلي اإلقتصاد مهنية في مجاالتتعرف متطلبات الممارسات ال 1-1-5

 المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال التخصصيقدر  1-2-1

 توضح أرالقيات البحث العلمي وإتخاذ القرارات في الممارسات المهنية-2-2  1

 التخصص.مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال يوظف  1-3-1

 تعدد مبادئ وأساسيات الجودة داخل المؤسسات ذات الصلة بمجاالت اإلقتصاد 1-3-2

 .المختلفة المنزلي

 .سالمة المهنية والبيئيةالتى تحقق األمن والان يصمم بيئة العمل  1-4-1

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

 المختلفة

 مهارات مهنية -ب  2         

 كليات ب اإلقتصاد المنزليإلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج 

 اإلقتصادنامج الدبلوم الخاص التربية النوعية،  يجب أن يكون خريج بر

 قادرعلى أن: تغذية وعلوم أطعمةتخصص  المنزلي  



   

 متطلبات المهام التعليميةيبتكر اكثر من استراتيجية تدريس وفق 2-1-1

 المختلفة. المنزلي اإلقتصاد يطبق المهارات المهنية في مجاالت

 المهارات الذهنية -جـ3      

 بيةهدفة لخريج الدبلوم بكليات  الترإلي جانب مخرجات التعليمية المست

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

 قادر على أن: وعلوم أطعمة

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

 يقترح اساليب حديثة لحل المشكالت 3-1-2

مجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة ها في التي يمكن أن تواجه تحدد المشكالت 3-1-3

 ويميز بينها.

 تحلل المشكالت الخاصة بمجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة ويميز بينها.. 3-1-4

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

 بينها.

 تول للمشكالافكار جديدة وحليقدر على انتاج  3-2-1

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

يحلل ابحاث وموضوعات في مجال التخصص 3-3-1  

 يعرف ريفية استنباط المعلومات وجمع البيانات 3-3-2

يحلل األبحاث العلمية في مجاالت اإلقتصاد المنزلي المختلفة والمواضيع ذات  3-3-3

 بالتخصص.الصلة 

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

 يستخدم الوسائطالتكنولوجية؛للتواصل والبحث عن المعلومات3-5-1

ة المناسبة في ضوء المعلومات المتاحة في مجاالت يتخذ القرارت المهني 3-5-2

 اإلقتصاد

 

 :واالنتقالية عامةالمهارات ال -د4

كليات دبلوم الخاص اإلقتصاد المنزلي بالتعليمية المستهدفة لخريج إلى جانب مخرجات 



   

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

 قادر على أن: أطعمة تغذية وعلومتخصص 

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

يكتسب مهارة إدارة المواقف المختلفةان  4-1-2  

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

يطلع على الجديد في مجال تخصصه 4-2-1  

 ت وتنظيمهاان يستخدم التكنولوجيا رأداة بحثية وأداة للوصول للمعلوما 4-2-2

 تصاد المنزلي المختلفة.يستخدم تكنولوجياالمعلومات بما يخدم مجاالت اإلق4-2-3

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

 اإلقتصاد المنزلي المختلفة.

أن يحدد أدوات التقييم الجيد 4-3-1  

  يميز بين نظريات التقويم التربو 4-3-2

 وإتخاذ القرار وتقييم الذاتيظهر قدرته في تحديد احتياجاته التعليمية الشخصية  4-3-3

 يستخدم الوسائط التكنولوجية  للتواصل والبحث عن المعلومات4-4-1

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

 المنزلي المختلفة.

.ن فريقيعمل بكفاءة ضم 4-5-1  

يستطيع إدارة الوقت بكفاءة. 4-5-2  

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

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

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

 ةالمسئوليتحمل  يستطيع 4-6-2

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

 المختلفة.

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



   

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

 

 
طرق دعم الطالب ) -

ذوي القدرات المحدودة 
 ( : والمتميزين

 سمينارات علمية،        ورش عمل،    ندوات    ،ابلتمق

 معايير القياس-
 للبرنامج  المرجعية

تغذياة تخصاص  اإلقتصاد المنزلي لبرنامج      NARSقياسية أراديميةقومية * هي معايير 

 " مرحلة الدبلوم وعلوم أطعمة

 ، Education Revision Program (ERP)تم بنائها  من رالل مشروع تطوير التعليم  

مع موائمتها بمواصفات الطالب النوعي ، المعلم ، األرصائي  وسومات األقلويم ومتغيورات  

 سوق العمل

 وتستوفي رسالة الكلية المعلنة راآلتي : 

 المعارف والمفاهيم -1

وهي اإللمام بالمعلومات والمفاهيم األساسية التي تم نقلها للخريج أو اكتسبها  

 بأنماط التعلم

تلفة عقب إكماله البرنامج، فإلى جانب المعارف والمفاهيم العامة لخريج التربية المخ 

 النوعية 

  تغذية وعلوم أطعمة تخصص اإلقتصاد المنزلي يجب أن يكون خريج برنامج الدبلوم 

 لديه المعرفية بـ:

 ذات العلوم ورذا التعلم مجال في المتخصصة والمعارف واألساسيات النظريات1-1

 المهنية. بممارستهالعالقة 

 التخصص مجال في المهنية للممارسة القانونية و األرالقية المبادئ1-2

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

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

 .مليةوالع (المهنية)المهارات الحرفية  - 2

في تطبيقوات مهنيوة  مجال التخصصالقدرة على استخدام المادة األكاديمية وتعني        
فووىلى جانووب المهووارات المهنيووة العامووة لخووريج برنووامج  ال إكمالووهيكتسووبها الخووريج عقووب 



   

تغذياة وعلاوم تخصاص  اإلقتصاد المنزلاي التربية النوعية يجب أن يكون خريج برنامج 
 قادراً على أن: أطعمة

 التخصص مجال في المهنية المهارات تطبيق2-1

 المهنية التقارير رتابة 2-2

 

 القدرات الذهنية )الوجدانية(  -3

االختيووار بووين البوودائل  تشوومل القوودرات الذهنيووة التووي يكتسووبها الخووريج والتووي هووي       

واالسوووتنتاا والمناقشوووة واالبتكوووار وتحديووود المشوووكالت وإيجووواد الحلوووول  عقوووب إكمالوووه 

رنامج  في إطار تخطويط أنشوطة التعلويم والوتعلم وتنفيوذها مون خوالل أسواليب متنوعوة الب

فوىلى جانوب   نحو االسوتنتاا واالقتوراو واإلبوداعتراعي احتياجات المتعلم وتثير دافعتيه 

المهارات الذهنية العامة لخريج التربيوة النوعيوة يجوب أن يكوون خوريج برنوامج الودبلوم 

   قادراً على أن: تغذية وعلوم أطعمةتخصص  اإلقتصاد المنزلي 

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

 مهنته مجال في المتخصصة المشارل 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 تالقرارا اتخاذ3-5

  -: والمنقولة عامةال المهارات-4

برنووامج ال إرمالووهمهووارات االسووتخدام والتواصوول التووي يكتسووبها الخووريج، عقووب هووي       

 ضومن والعمولاإلدارة عامل مع الحاسب ومهارات االتصال ومهوارات توتشمل، مهارات ال

 اإلقتصااد المنزلاي ج خوريج برنوامج الودبلوم المهوارات المهنيوة العاموة لخوريوهي  فريق.

 أن يكون الخريج قادراً على أن:  حيث يجب  تغذية وعلوم أطعمةتخصص 

 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



   

 مألوفة مهنية سياقات في فريق قيادة 4-6

 العالمات المرجعية : -54
  ال توجد عالمات مرجعية خارجية لبرنامج االقتصاد المنزلى      

 غير متوافر                  متوافر      ✓  دليل البرنامج -

نظام المراجعة -
 الدورية للبرنامج

 غير متوافر                  متوافر      ✓ 

 سنوي                 أكثر من سنة  ✓        

 

مدي توافق الهيكل -
االكاديمي للبرامج مع 

 المستهدف مع
 المستهدف من التعليم 

 متوافق 

 

المعوقات اإلدارية -
 والتنظيمية

  يوجدال

 

 التعليم  :  المستهدف  من ( تقويم طالب لقياس مدي اكتساب9

  السنه أعمال -1 التقويم : أدوات-

  الفصل نصف امتحان -2

  التطبيقي/العملي امتحان -3

  الشفهي امتحان -4

 الفصل نهاية امتحان -5

  االسبو  السنه أعمال -1 المواعيد :-



   

   االسبو  الفصل نصف امتحان -2

  االسبو  التطبيقي/العملي امتحان -3

   االسبو  الشفهي امتحان -4

  االسبو  الفصل نهاية امتحان -5

 

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج.
 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

االمتحانات التحريرية -1  قياس المعارف والمفاهيم المتعلقة بمجال التخصص 

متحانات الشفهيةاال -2 االتصال والقدرة علي المناقشةقياس مهارات    

حلقات البحث والمناقشة -3 قياس مهارات التعليم الذاتي والمستمر والقدرة علي إدارة  

 الوقت وتقييم اآلخرين

األبحاث والتقاريرالعلمية-4 -1  

  هاتقييمو

 

 قياس القدرة علي كتابة التقارير

التأهيل اللغوي  - المعلومةالقدرة علي التحدث ونقل  قياس مدي 5  

عرض تقديمي -7 قياس مهارات استخدام الحاسب اآللي كوسيلة للعرض في  

 خالل وقت محدد

 مهنيةمهارات الالذهنية ،  مهارات، ال المعارف والمفاهيم اختبار نصف الفصل -8

اختبار تطبيقي نهاية -9

 الفصل

 ومهنية ، مهارات عمليةارف والمفاهيمالمع

10 

 اختبار نهاية الفصل  -

 الذهنيةمهارات ، ال مفاهيموال عارفالم

 

مالحظات -
 : الخارجي المراجع

 )تن وجدت(  

 تقليل بع  المخرجات عن طريق دمجها وهي كافية 

 هناك بع  المواد البد من تزويد المقرارات ببع  البرامج الحديثة 

 



   

 ( اإلمكانات التعليمية :10

 لتدريس إلينسبة أعضاء هيئة ا-
 الطالب

 

مدي مالءمة تخصصات أعضاء -
هيئة التدريس وتوزيع األعباء عليهم 

 البرنامج : الحتياجات

 غير مناس     تلي حد ما                     مناس      ✓ 

 

 تلي حد ما           غير مناس               مناس       ✓ المكتبة :-

 

 تلي حد ما           غير مناس               مناس ✓      المعامل  :-

 

 تلي حد ما           غير مناس               مناس       ✓ اآللي : الحاسب-

 

االعمال في مدي التعاون مع جهات -
 توفير فرص التدريب للطالب :

 يوجد تعاون من خلل اقامة حفل للخريجيين واستضافة جهات االعمال

 ت وورش لتعريف الخرجيين كيفية عمل المشروعاتمن خلل اقامة ندوا

   أي متطلبات أخري للبرنامج :-

 : والتطوير إدارة الجودة ( 11

نظام المتابعة لجوانب -
 القصور :

 تلي حد ما         غير فعال           فعال✓    

يق لوائح إجراءات تطب-
 وقوانين الكلية والجامعة :

 تلي حد ما     غير مناس            مناس   ✓  



   

مدي فاعلية نظام المراجعة -
البرنامج  الداخلية في تطوير

: 

 فعالة ويراعي كافة الملحظات المدونة

 المراجعين مالحظات-
الخارجين فيما يخص 

مخرجات البرنامج ومعايير 
 القياس

 ات عن الساعات الموجودة في اللئحة الحاليه زيادة عدد الساع

 : البرنامج مقترحات تطوير ( 12

هيكل البرنامج ) المقررات / -
 ( : الساعات

 ومكونات البرنامج :هيكل  -

 سنتين ) فصلين دراسيين كل عام يمثل فصل دراسي (مدة البرنامج:  -أ          

 هيكل البرنامج : نظري وتطبيقي   -ب         

 .ساعة 52اجمالي، ساعة14ساعة،عملى38نظري: الساعات/الوحدات عدد

 ال ينطبقمستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :   -ا

النظووام المتبوو  فووي البرنووامج هووو النظووام الفصوولي  موودة البرنووامج سوونتين )فصوولين 

لسونة دراسين( وجمي  مقررات البرنامج الزامية  ويوجود مقوررات اختياريوة فوي ا

 .اختياريان مقرران حيث يوجدالثانية 

 ال يوجد جديدة : مقررات-

 عمل ورش عمل في مجال التخصص واستضافة بع  رجال االعمال  والمهارات : التدريب-

 

مقترحات قطاع االعمال 
 لتطوير البرنامج :

زيادة الجان  التطبيقي لبع  المواد من خلل زيادة بع  الموضوعات والمشاريع 
 لحرف ليواك  سوق العمل في الوقت الحاليوا

 



   

 منسق عن البرنامج : د. شيماء عطا 

      ا.د سعيد مناع جاد الرب:  المسئول عن البرنامج 
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 ( 15نموذج رقم )

 تقرير عن برنامج دراسي 

 2019-2020للعام األكاديمي 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 كلية / معهد : التربية النوعية بأشمون 

 قسم : االقتصاد المنزلي  

 معلومات أساسية  -أ
 (االقتصاد المنزلي )مرحلة الدبلوم اسم البرنامج: -1

إدارة المنزل  تخصص االقتصاد المنزلي مجال   التخصص: -2
 واقتصاديات األسرة

 فصل دراسي (2سنتان )  عدد السنوات الدراسية: -3
عدد الساعات المعتمدة / عدد  -4

 المقررات:
   ساعة. 276ساعة، اجمالي 142ساعة،عملى134نظري 

 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( : ال ينطبق   -
 ي،  النظام المتبع في البرنامج هو النظام الفصل

فصل دراسي (وجميع مقررات البرنامج  2مدة البرنامج سنتان ) 
 الزامية، ويوجد مقرران اختياريان .     

يتم اختيار أستاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون   أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5
وذلك من خالل الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا  بالقسم

 والتي يتم اعتمادها في مجلس القسم 
 غيرمتاح                      متاح  ✓ نظام الممتحنين الخارجيين:  -6

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 مقررات البرنامج :
 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

اآللي واستخدامه في  الحاسب  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

واستخدامه في  الحاسب اآللي  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 

 

 تخصص إدارة المنزل  المواد االختيارية لقسم االقتصاد المنزلي

 المادة االختيارية  مجال التخصص  م

 إدارة منزل متقدم  -1 إدارة المنزل  

 إدارة موارد وترشيد استهالك  -2

 اإلقتصااد المنزلاي يشترط لقيد الطالب لنيل الدبلوم الخاااف  اات الترايااة النو يااة  اات

 مايلت: تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة 
أن يكون حاصالً علي  رجةيا بكاكياكوجيوي اي  بكة اليا بك وعليا أا لاي ارك يا لي   -أ

بكدجةات بك لملا بكمم وحا ل  إحدي بكجال ات أا ل  د علمي  ل ةي ب ايش ا ي   

 بكحصول عل  تقدي  عام ةلد عل  بألقل.

ي قد كل بغال  ا  بالكةحاق ااكيدالوم بكاياا بلةحيان قايول تح يي ي أا في وي اي  -ب 

لجال بكةاصص ايحدر لجلس بككللا لوعد هياب باللةحيان و اي ةاي  بكباكيج ااةحياً إ ب 

ل  لجميو  بكيدجةات اي بي  بكباكيج ا صيا أمي ي كمي   ابحيد    %50حصل عل   

 ك    كلقلد ا  حاكا جسواش.



 
 

 وم بكااا ا  بكة الا بك وعلا عالان رجبسلان لةصالن.د  بكدجبسا ااكدالل -ج

إ  تغلج بكباكج ا  بلةحان أا جسج ا  ا ض أاكيل لقي جبت بكدجبسيا اي  بكيدالوم   -ر 

بكااا ا  بكة الا بك وعلا يسمح كش ااكةقدم كاللةحان ا  بكداج بكثاا  ا  حاكيا جسيوب 

تل  ال ليد بكسي ا بكدجبسيلا بكباكج ا  لار  أا لارتل  اا  حاكا جسواش ا  أكث  ل  ليار 

الما جسج الش ايكون تقدي ه ا  هاه بكميوبر لقاولوايا ب جسيج لي   أمي ي أكغي  قليده 

 ا ائلاً.

 ي قد بلةحان بكداج بألال ا  يوكلو ابكثاا  ا  ساةما  ل  كل عام.   -ه

 مجلس بككللا أن يوقف قلد بكباكج إ ب تقدم ا اج لقاول يم  ش ل  لوبصلا رجبسةش.ك -ا

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : -1

كمجلس بككللا ا اء عل   لج بكقسم بكماةص أن يق ج ح لان بكباكج ل  بكةقدم كاللةحان ا    -1

لق جبت بكقسم كل ا أا ا ض ا إ ب كاات لوبظاةش ا  بكمحاض بت ابكدجاي بك ظ يا ابكةبالقلا تقل  

ج جبسااً ا  بكمق جبت بكة  ح م ل  بكةقدم  ل  لجموع ا بك  ل  اا  هاه بكحاكا ي ةا  بكباك%75ع   

 كاللةحان ال ا. 

أن تكون باللةحااات بكةح ي يا ابكةبالقلا ابك  ويا ااقأ كل ظام بكاي يق جه لجلس بكدجبسات بك للا   -2

ابكاحوث ا اء عل  بقة بح لجلس بككللا الجلس بكقسم بكماةص اتكون لد  باللةحان بكةح ي ي ا   

 ساعات. 3كل لق ج

يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات التالية سواء في المادة الواحدة أو في المجموع الكلي للمواد الدراسية 

 لدرجة الماجستير والدبلوم الخاص. بالنسبة 

 فأكثر من مجموع الدرجات.  %90ممتاز      من  •

 من مجموع الدرجات. %90إلي اقل من   %80جيد جداً   من  •

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

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

 ويقدر رسوم الطالب بأحد التقديرين اآلتيين. 

 من مجموع الدرجات.   %60إلي أقل من  %50ضعيف من 

 من الدرجة   %50ضعيف جدا  أقل من

 كمسةحقا.ياك  ا  بك  ار  بكة  تم ح كلباكج الان تاصصش ابكةقدي بت ب-3

كمجلس بككللا أن يوقف قلد بكباكج كمد  اصل رجبس  أا أكث  إ ب تقدم ا اج لقاول يم  ش ل   -4

 . لوبصلا رجبسةش اال تحسج لد  بإليقاب ضم  بكمد  بكمحدر 

 

 

 

 

 معلومات متخصصة  –



 
 

 :  إحصائلات  -7

  اكج ا اكاا  3 عدر بكبالب بكملةحقل  ااكا االج : -

 %      )%(:  بكا االجل دل بك جاح ا  -

بتجاه بالكةحاق ااكا االج ) ل سواا إك  بألعدبر -

 س وبت( : 3 بكملةحقا مالل آم 

 ثاات           لةزبيد         ✓

 لة اقص                           

 2019-2020لعام  بك  ائ  :  اةائج باللةحان-

(  2 ( ةلد ةدب    عدر )1 عدر ) بلةلاز (  عدر )

 ةلد 

 ( لار  ( لقاول    جبسج    عدر ) عدر )

   ( ااق عدر )  لارتل (  عدر )

(  عدر )   ( بعابج لقاوكا (  عدر ) يقاب قلد )  

 ل  بكااجج 
 

 :  ( % ) توزيع تقدي بت بك جاح-

 

 

 2020-2019ك ام 

 % ةلد ةدب   ( 33.3) % بلةلاز     )  (

 ) ( غلاب  % لقاول )  (  % ةلد  ( 66.6)  

  :  األكاديمية المعايير -8

 

 المعايير- 
 األكاديمية
 المرجعية :

 األهداف العامة للبرنامج : -

ي دب بكا االج إك  أعدبر كوبرج لةملز  ل  بكا يجل  بكقارجي  عل  بكم ااسا  

ا  سوق بك مل لحللا اع الاو ا كك ل  مالل بكةدجيج ابكةأهلل إلعدبر ااحثل   

لةملزي  ا  بإلقةصاربكم زك  بكماةل ا )إربج  بكم زل( اما يةوباق لع تبوجبت 

قارجب عل  تبالق أساسلات بك ص  ابكةقدم بكةك وكوة  احلث يكون بكا يج 

ال  جلات بكاحث بك لم  اأرابتش بكماةل ا. كما يكون قارجب عل  تحديد بكم كالت 

بكم  لا بكمة لقا امجاالت بإلقةصار بكم زك  الحااكا إيجار حلوال ك ا ل  مالل  

تبالق بكم  ج بك لم  بكةحللل  كأسلوب كحل تلك بكم كالتو ايةاا بكق بجبت 



 
 

صدبقلا اازبها لع بالكةزبم اقوبعد بكم  او كلمحااظا عل  بكالئا  بكااصا احل ا ام

ايقوم اداجه بكم ةظ  ا  ت ملا بكمجةمع ايةااع بكةبوج بك لم  ابكةق   اي م   بتش  

 أكاريملا. 

 :  مواصفات الخريج       

تخصص إدارة المنزل  اإلقتصاد المنزلي خريج برنامج دبلومة الدراسات العليا في 

 -وإقتصاديات األسرة يجب أن يكون قادراعلي أن:

 تبالق بكم اجب بكمةاصصابكة  بكةسا ا ا  لماجسةش بكم  لا  1.1        

 تحديد بكم كالت بكم  لا ابقة بح حلول ك ا. 2.1        

 إتقان بكم اجبت بكم  لا ابسةادبم بكوسائل بكةك وكوةلا بكم اساا  3.1        

 ا  لماجسةش بكم  لا        

 بكةوبصل اقلار  ا ق بك مل  ل  مالل بك مل بكم    بكم ظول   1.4

 إتاا  بكق بج ا  ضوء بكم لولات بكمةاحا  1-5

 توظلف بكموبجر بكمةاحا اك اء . 6.1

 بكوع  اداجه ا  ت ملا بكمجةمع ابكح اظ عل  بكلالئا. 7.1

قلا اقوبعد بكم  ااتقال بكمسائلا  بكةص ب اما ي كس بإلكةزبم ااك زبها ابكمصدب8.1

 ابكمحاساا 

 إرجبك ض اج  ت ملا  بتش ابإلاا ب  ا  بكة لم بكمسةم  9.1

 تق من المواصفات السابقة ما يلي: ويش

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج : -2

 تم اشتقاق نواتج التعلم المساتهدفة لبرناامج الادبلوم الخااص اإلقتصااد المنزلاي 

مان المعاايير القومياة األكاديمياة المرجعياة  تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسارة 

 لكليات التربية النوعية قطاع االقتصاد المنزلي:

  المعرفة والفهم -/أ2

إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج كليات التربية النوعية، يجب أن  

الخاص   الدبلوم  برنامج  خريج  المنزلي  يكون  المنزل    اإلقتصاد  إدارة  تخصص 

 قادر على أن:   وإقتصاديات األسرة 
اكاب 1-1-1-1 بكة لم  لجال  ا   بكمةاصصا  ابكم اجب  ابألساسلات  بك ظ يات  يدجك 

 بك القا امماجسةش بكم  لا. بك لوم  بت 
 ت در بك ظ يات بكم تابا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا  2-1 -1-1



 
 

 ت  ح بكم اهلم ابكم اجب بكم تابا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.  1-1-3-1
 تحدر بك لوم  بت بكصلا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.   1-1-4-1
 مماجسات بكم  لا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.ت  ب لةبلاات بك 1-1-5-1
 يقدج بكماارئ بألمالقلا ابكقااوالا كلمماجسا بكم  لا ا  لجال بكةاصص.  1-2-1-1
 يوضح أمالقلات بكاحث بك لم  اإتاا  بكق بجبت ا  بكمماجسات بكم  لا 1-2-2-1
 ا  لجال بكةاصص.يوظف لاارئ اأساسلات بكجور  ا  بكمماجسا بكم  لا  1- 1-3-1
ت در لاارئ اأساسلات بكجور  ربمل بكمؤسسات  بت بكصلا امجاالت بإلقةصار   1-3-2-1

 بكم زك  بكماةل ا. 
 يصمم الئا بك مل بكةى تحقق بألل  ابكساللا بكم  لا ابكالئلا.  1-4-1-1
بكم زك     1-  1-4-2 بإلقةصار  ا  ضوء لجاالت  بكالئا  بكمحااظا عل   لاارئ  أهم  ت  ح 

 ةل ا. بكما

 ب المهارات الذهنية   2      

 إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج الدبلوم بكليات 

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

 قادر على أن:  تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة 
 اك اء  لع بكم كالت ابكموبقف.يوظف بكم لولات كلة الل  2-1-1-1
 يقة ح بساكلج حديثا كحل بكم كالت  2-1-2-1
تحدر بكم كالت بكة  يمك  أن توبة  ا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا    1-  2-1-3

 ايملز ال  ا. 
 تحلل بكم كالت بكااصا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا ايملز ال  ا.  2-1-3-2
ألهملة ا  ت تج    2-1-3-3 ااقًا  بكماةل ا  بكم زك   بإلقةصار  امجاالت  بكااصا  بكم كالت 

 ايملز ال  ا. 
 يقدج على باةاج باكاج ةديد  احلول كلم كالت  2-2-1-1
 يقة ح حلول كلم كالت بكااصا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.  2-2-2-1
 يحلل باحاث الوضوعات ا  لجال بكةاصص  2-3-1-1
  لا بسة اا  بكم لولات اةمع بكالااات ي  ب كل 2-3-2-1
يحلل بألاحاث بك لملا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا ابكموبضلع  بت    2-3-2-2

 بكصلا ااكةاصص. 
بكم زك     2-4-1-1 بإلقةصار  لجاالت  ا   لوبة ة ا  يمك   بكة   بكماا    حجم  يقلم 

 بكماةل ا. 
 احث ع  بكم لولات يسةادم بكوسائباكةك وكوةلا؛كلةوبصل ابك 2-5-1-1
لجاالت    1-  2-5-2 ا   بكمةاحا  بكم لولات  ضوء  ا   بكم اساا  بكم  لا  بكق بجت  يةاا 

 بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. 
 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 

 ياةك  بكث  ل  بسة بتلجلا تدجيس ااق لةبلاات بكم ام بكة للملا.  3-1-1-1

 يباق بكم اجبت بكم  لا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.  3-1-2-1

 يكةسج ل اجبت ةمع ات تلج اع ض بكم لولات  3-2-1-1

 يكةج تقاجي  ل  لا ا  كااا لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.  3-2-2-1

 المهارات العامة واالنتقالية: -د4

إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج دبلوم الخاص اإلقتصاد المنزلي بكليات 

 اإلقتصاد المنزلي مج الدبلوم الخاص التربية النوعية، يجب أن يكون خريج برنا

 قادر على أن: تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة 



 
 

 . بكمسةم  كلةوبصل ةديد  ق وبت  يجد  4-1-1-1

 بكماةل ا بكموبقف إربج  ل اج  يكةسج  4-1-2-1

 . بكةاصص  لجاالت  كادلا بآلم ي  لع ا اعللا يةوبصل   1-2-2-

 تاصصش  لجال ا   بكجديد  على يبلع 4-2-1-1

 ات ظلم ا  كلم لولات  كلوصول  اأرب   احثلا كأرب  بكةك وكوةلا يسةادم 4-2-2-1

 .بكماةل ا بكم زك  بإلقةصار  لجاالت  يادم اما تك وكوةلابكم لولات   يسةادم 4-2-3-1

 لجاالت  ا  ةديد  هو لا كل إك   بكةوصل ا  اتبالقاتش بآلك   بكحاسج  يسةادم  4-2-3-2

 . بكماةل ا بكم زك  بإلقةصار 

 بكجلد  بكةقللم أرابت  يحدر   أن 4-3-1-1

 بكة اوي  بكةقويم اظ يات   ال  يملز 4-3-2-1

 اتقللم بكق بج اإتاا    بك اصلا بكة للملا بحةلاةاتش تحديد  ا  قدجتش يظ   4-3-3-1

 . بكابت 

 بكم لولات  ع  ابكاحث   كلةوبصل  بكةك وكوةلا بكوسائط يسةادم 4-4-1-1

  بإلقةصار  لجاالت  ا  بكم  ور  بألهدبب يحقق  اما بكمةاحا  بكموبجر  يسةادم 1- 4-4-2

 . بكماةل ا بكم زك 

 . ا يق ضم  اك اء   ي مل 4-5-1-1

 .اك اء  بكوقت  إربج  يسةبلع 4-5-2-1

 بكماةل ا بكم زك  بإلقةصار  لجاالت  ا  ل  اعات  كة  لا  ا يق ضم  ي مل 1- 4-5-3

 . بكماةل ا بكم زك  بإلقةصار  لجاالت  ا  اك ائا بكوقت  يسةادم 4-5-3-2

 بالم ي   لع بكةوبصل ل اج   يكةسج   أن  4-6-1-1

 بكمسئوكلا  تحمل يسةبلع 4-6-2-1

 بكم زك  بإلقةصار  لجاالت  يادم اما  ل  لا سلاقات  ا  بكقلار  ل اجبت  يظ   1- 4-6-3

 . بكماةل ا

 ااسةم بج بكةاصص  لجال ا  بكحديث  ع  ياحث  1- 4-7-1

 . بكماةل ا بكم زك  بإلقةصار  لجاالت  ا  بكابت  بكة لم إسة بتجلات  يسةادم 4-7-2-1

طرق دعم  -
الطالب ) ذوي  
القدرات المحدودة 

 ( : والمتميزين

 مقابالت،    ندوات،    ورش عمل،        سمينارات علمية 

 معايير القياس-
 للبرنامج   المرجعية

رحلة ملاإلقتصاد المنزلي لبرنامج      NARSكاديميةالقياسية أالقومية المعايير  ال أوال :

 الدبلوم" 

 Education Revision Programتم بنائهاا  مان خاالل مشاروع تطاوير التعلايم  

(ERP) ، 

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



 
 

 سوق العمل

 وتستوفي رسالة الكلية المعلنة كاآلتي : 

 المعارف والمفاهيم  -1

اكتسبها    أو  للخريج  نقلها  تم  التي  األساسية  والمفاهيم  بالمعلومات  اإللمام  وهي 

 بأنماط التعلم

التربية    لخريج  العامة  والمفاهيم  المعارف  جانب  فإلى  البرنامج،  إكماله  عقب  المختلفة 

 النوعية  

الدبلوم   برنامج  خريج  يكون  أن  المنزلي  يجب  المنزل    اإلقتصاد  إدارة  تخصص 

 لديه المعرفية با:  وإقتصاديات األسرة 

اكاب بك لوم  بت بك ظ يات ابألساسلات ابكم اجب بكمةاصصا ا  لجال بكة لم 1-1

 بك القا امماجسةش بكم  لا. 

 بكماارئ بألمالقلا ا بكقااوالا كلمماجسا بكم  لا ا  لجال بكةاصص 1-2

 لاارئ ا أساسلات بكجور  ا  بكمماجسا بكم  لا ا  لجال بكةاصص 1-3

 تأثل  بكمماجسا بكم  لا على بكالئا ا بك مل عل  بكح اظ عل  بكالئا اصلااة ا   1-4

 القدرات الذهنية )الوجدانية(  -2

هااي القاادرات الذهنيااة التااي يكتساابها الخااريج والتااي  تشاامل االختيااار بااين الباادائل       

واالستنتاج والمناقشة واالبتكار وتحديد المشكالت وإيجاد الحلول، عقب إكماله البرنامج، 

تراعااي فااي إطااار تخطااية أنشااطة التعلاايم والااتعلم وتنفيااذها ماان خااالل أساااليب متنوعااة 

فإلى جانب المهاارات احتياجات المتعلم وتثير دافعتيه نحو االستنتاج واالقتراح واإلبداع،  

اإلقتصااد الذهنية العامة لخريج التربياة النوعياة يجاب أن يكاون خاريج برناامج الادبلوم 

   قادراً على أن: تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة  المنزلي 

 ا  لجال بكةاصص ا ت تلا ا ااقا ألاكويات ا  تحديد ا تحللل بكم اكل   2-1

 حل بكم اكل بكمةاصصا ا  لجال ل  ةش  2-2

 بكق بء  بكةحللللا كألاحاث ا بكموبضلع  بت بك القا ااكةاصص  2-3

 تقللم بكماا   ا  بكمماجسات بكم  لا   2-4



 
 

 بتاا  بكق بجبت بكم  لا ا  ضوء بكم لولات بكمةاحا 2-5

 . الحرفية )المهنية( والعمليةالمهارات  - 3

وتعني القدرة على استخدام المادة األكاديمية مجال التخصاص فاي تطبيقاات مهنياة        
فاإلى جاناب المهاارات المهنياة العاماة لخاريج يكتسبها الخريج عقاب إكمالاه البرناامج،  

تخصاص إدارة المنازل   اإلقتصااد المنزلاي  التربية النوعية يجب أن يكون خريج برنامج  
 قادراً على أن: وإقتصاديات األسرة 

 تبالق بكم اجبت بكم  لا ا  لجال بكةاصص 3-1

 كةااا بكةقاجي  بكم  لا  3-2

   -: والمنقولة عامةال المهارات-4

مهاارات االساتخدام والتواصال التاي يكتسابها الخاريج، عقاب إكمالاه البرناامج هي        

وتشمل، مهارات التعامل مع الحاسب ومهارات االتصال ومهارات اإلدارة والعمال ضامن 

 اإلقتصااد المنزلاي المهارات المهنية العاماة لخاريج خاريج برناامج الادبلوم  فريق. وهي  

 ، حيث يجب أن يكون الخريج قادراً على أن: ت األسرة تخصص إدارة المنزل وإقتصاديا

 بكةوبصل بك  ال اأاوبعش بكماةل ا  4-1

 بسةادبم تك وكوةلا بكم لولات اما يادم تبوي  بكمماجسا بكم  لا  4-2

 بكةقللم بكابت  ا تحديد بحةلاةاتش بكة لملش بك اصلا  4-3

 بكم لولات ا بكم اجببسةادبم بكمصارج بكماةل ا كلحصول على  4-4

 بك مل ا  ا يق اإربج  بكوقت  4-5

 قلار  ا يق ا  سلاقات ل  لا لأكواا  4-6

     ARSالمعايير القياسية -ثانيا: 

 المعارف والمفاهيم  -1

يدجك بك ظ يات ابألساسلات ابكم اجب بكمةاصصا ا  لجال بكة لم اكاب بك لوم  1-1-1

 ا  لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات.   بت بك القا امماجسةش بكم  لا

 ت در بك ظ يات بكم تابا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. 1-1-2

 ت  ح بكم اهلم ابكم اجب بكم تابا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا   1-1-3

 تحدر بك لوم  بت بكصلا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.   1-1-4

 لةبلاات بكمماجسات بكم  لا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. ت  ب   1-1-5

تحدر بكماارئ بألمالقلا ابكقااوالا كلمماجسا بكم  لا ا  لجال إربج  بكم زل    1-2-1



 
 

 ابكمؤسسات. 

لجال  توضح أمالقلات بكاحث بك لم  اإتاا  بكق بجبت ا  بكمماجسات بكم  لا-2-2  1

 إربج  بكم زل ابكمؤسسات.

يوظف لاارئ اأساسلات بكجور  ا  بكمماجسا بكم  لا ا  لجال إربج  بكم زل   1-3-1

 ابكمؤسسات. 

ت در لاارئ اأساسلات بكجور  ربمل بكمؤسسات  بت بكصلا لجال إربج  بكم زل   1-3-2

 ابكمؤسسات. 

يصمم الئا بك مل بكةى تحقق بألل  ابكساللا بكم  لا ابكالئلا ا  لجال إربج    1-4-1

 مؤسسات. بكم زل ابك

ت  ح أهم لاارئ بكمحااظا عل  بكالئا ا  ضوء لجاالت بإلقةصار بكم زك   1-4-2

 بكماةل ا. 

 المهارات ا لذهنية -2

 يوظف بكم لولات كلة الل اك اء  لع بكم كالت ابكموبقف.  2-1-1

 يقة ح بساكلج حديثا كحل بكم كالت ا  لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات.   2-1-2

صا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا ااقًا ألهملة ا ايملز ت تج بكم كالت بكاا  2-1-3

 ال  ا. 

 يقدج على باةاج باكاج ةديد  تساعد عل  تبوي  لجال  إربج  بكم زل ابكمؤسسات.  2-2-1

 يقة ح حلول كلم كالت بكااصا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. 2-2-1

 بكم زل ابكمؤسسات. يحلل باحاث الوضوعات ا  لجال إربج    2-3-1

يحلل بألاحاث بك لملا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا ابكموبضلع  بت   2-3-2

 بكصلا ااكةاصص. 

 يقللم حجم لاا  بكم كالت بكة  لوبة ة ا ي لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات.  2-4-1

 يسةادم بكوسائباكةك وكوةلا؛كلةوبصل ابكاحث ع  بكم لولات.2-5-1

يةاا بكق بجت بكم  لا بكم اساا ا  ضوء بكم لولات بكمةاحا ا  لجاالت بإلقةصار   2-5-2

 بكم زك  بكماةل ا. 

 المهارات ا لمهنية  -3

يباق بكث  ل  بسة بتلجلا تدجيس ااق لةبلاات بكم ام بكة للملا ا    3-1-1



 
 

 لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات.

 م زك  بكماةل ا. يباق بكم اجبت بكم  لا ا  لجاالت بإلقةصار بك  3-1-2

يكةسج ل اجبت ةمع ات تلج اع ض بكم لولات ا  لجال إربج  بكم زل  3-2-1

 ابكمؤسسات. 

 يكةج تقاجي  ل  لا ا  كااا لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.   3-2-2

 المهارات العامة والمنقولة  -4

 يجد ق وبت ةديد  كلةوبصل بكمسةم .   4-1-1

 بكموبقف بكماةل ا يكةسج ل اج  إربج    4-1-2

 يبلع على بكجديد ا  لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات.  4-2-1

 يسةادم بكةك وكوةلا كأرب  احثلا اأرب  كلوصول كلم لولات ات ظلم ا   4-2-2

 يسةادم تك وكوةلابكم لولات اما يادم لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. 4-2-3

 يحدر أرابت بكةقللم بكجلد   4-3-1

 ال  اظ يات بكةقويم بكة اوي يملز   4-3-2

يظ   قدجتش ا  تحديد بحةلاةاتش بكة للملا بك اصلا اإتاا  بكق بج اتقللم    4-3-3

 بكابت. 

 يسةادم بكوسائط بكةك وكوةلا  كلةوبصل ابكاحث ع  بكم لولات 4-4-1

يسةادم بكموبجر بكمةاحا اما يحقق بألهدبب بكم  ور  ا  لجاالت بإلقةصار   4-4-2

 بكم زك  بكماةل ا. 

 ي مل اك اء  ضم  ا يق.  4-5-1

 يسةبلع إربج  بكوقت اك اء .   4-5-2

 ي مل ضم  ا يق كة  لا ل  اعات ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.   4-5-3

 يكةسج ل اج  بكةوبصل لع بالم ي    4-6-1

 يسةبلع تحمل بكمسئوكلا   4-6-2

ا اما يادم لجاالت بإلقةصار بكم زك  يظ   ل اجبت بكقلار  ا  سلاقات ل  ل   4-6-3

 بكماةل ا. 

 ياحث ع  بكحديث ا  لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات ااسةم بج.   - 4-7-1

 يسةادم إسة بتجلات بكة لم بكابت  ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.4-7-2

 العالمات المرجعية : -5

قاارارات المالاا   –قااانوت ظنماايم الاامعااات  –االئحااة الخا ااة رالبرنااامج      
 األعلت للاامعات  

 غير متوافر                  متوافر      ✓  دليل البرنامج -

نمام المراجعة -
 الدورية للبرنامج

 غير متوافر                  متوافر      ✓ 

 سنوي                 أكثر من سنة   ✓        



 
 

 

مدي ظوا ق  -
الهيكل االكاديمت  

للبرامج مع  
 المستهدف مع
المستهدف من  

 التعليم 

 متوافق 

 

المعوقات اإلدارية  -
 والتنميمية 

 ال يوجد 

 

 التعليم  :   المستهدف  من  ( ظقويم طالب لقياس مدي اكتساب9

التقويم  أدوات-
: 

 أعمال السنه   -1

 امتحان نصف الفصل   -2

 امتحان العملي/التطبيقي  -3

 امتحان الشفهي   -4

 امتحان نهاية الفصل  -5

 أعمال السنه االسبوع   -1 المواعيد : -

 امتحان نصف الفصل االسبوع    -2

 امتحان العملي/التطبيقي االسبوع   -3



 
 

 امتحان الشفهي االسبوع   -4

 امتحان نهاية الفصل االسبوع   -5

 

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج. 
 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

االمتحانات التحريرية  -1 المتعلقة بمجال  الذهنية والمهنية قياس المعارف والمفاهيم  

   التخصص

الشفهيةاالمتحانات  -2  قياس مهارات االتصال والقدرة علي المناقشة  

حلقات البحث والمناقشة  -3 قياس مهارات التعليم الذاتي والمستمر والقدرة علي إدارة   

 الوقت وتقييم اآلخرين 

األبحاث والتقاريرالعلمية -4 -1  

 وتقييمها  

 

 قياس القدرة علي كتابة التقارير

التأهيل اللغوي  - القدرة علي التحدث ونقل المعلومةقياس مدي  5  

عرض تقديمي -7 قياس مهارات استخدام الحاسب اآللي كوسيلة للعرض في   

 خالل وقت محدد 

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

اختبار تطبيقي نهاية  -9

 الفصل 

 ومهنيةالمعارف والمفاهيم، مهارات عملية 

 المعارف والمفاهيم ، المهارات الذهنية اختبار نهاية الفصل   -10

 

مالحمات  -
 المراجع
 : الخارجت

 )إن وجدت(   

 تقليل بعض المخرجات عن طريق دمجها .  -

 زيادة المراجع الحديثة للمقررات  -

 العمل . مزيد من التعاون بين الخريجين والكلية من خالل اقامة الندوات وورش  -



 
 

 ( اإلمكانات التعليمية : 10

 نسبة أعضاء هيئة التدري  إلت-
 الطالب 

9 :4 

مدي مالءمة ظخصصات أعضاء -
هيئة التدري  وظوزيع األ باء 

 البرنامج : عليهم الحتياجات

 إلي حد ما           غير مناسب               مناسب      ✓ 

 

 إلي حد ما           غير مناسب               مناسب       ✓ المكتبة :-

 

 إلي حد ما           غير مناسب               مناسب ✓      المعامل  : -

 

 إلي حد ما           غير مناسب               مناسب       ✓ اآللت :  الحاسب-

 

مدي التعاوت مع جهات االعمال  -
  ت ظو ير  رف التدريب للطالب :

 ون من خالل اقامة حفل للخريجيين واستضافة جهات االعمال يوجد تعا

 بعض مسميات المقررات  قديمة وغير مواكبة للتطور العلمي للتخصص   أي متطلبات أخري للبرنامج :-

 : والتطوير إدارة الاودة ( 11

نمام المتارعة لاوانب  -
 القصور :

 إلي حد ما         غير فعال            فعال✓    



 
 

إجراءات ظطبيق لوائح -
 وقوانين الكلية والاامعة : 

 إلي حد ما     غير مناسب            مناسب   ✓  

مدي  اعلية نمام -
المراجعة الداخلية  ت  

 البرنامج : ظطوير

 فعالة ويراعي كافة المالحظات المدونة

 المراجعين مالحمات-
الخارجين فيما يخص  
مخرجات البرنامج 

 القياس ومعايير 

 تقليل بعض المخرجات عن طريق دمجها .  -

 زيادة المراجع الحديثة للمقررات  -

 مزيد من التعاون بين الخريجين والكلية من خالل اقامة الندوات وورش العمل .  -

 : البرنامج مقترحات ظطوير ( 12

هيكل البرنامج  -
) المقررات /  
 ( :  الساعات

 ومكونات البرنامج :هيكل  -

 مدة البرنامج: سنتين ) فصلين دراسيين كل عام يمثل فصل دراسي ( -أ          

 هيكل البرنامج : نظري وتطبيقي   -ب         

 ساعة. 52ساعة، اجمالي14ساعة،عملى38نظري: عدد الساعات/الوحدات

 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( : ال ينطبق  -ج

النظام المتبع في البرنامج هوو النظوام الفصوليد مودة البرنوامج سونتين )فصولين دراسوين( 

حيث  يوجثد وجميع مقررات البرنامج الزاميةد ويوجد مقررات اختيارية فوي السونة الثانيوة 
 مقرران اختياريان.

جديدة   مقررات-

: 

سوب يةم بعةمار الئحا   ال يمك  بضااا لق ج ران بعةماره ل  بكمجلس بالعلى كلجال ات 

 ةديد  ا ظام بكساعات بكم ةمد  لما يسمح ااضااا لق جبت ةديد  بكةاصص ااحةلاج ك ا

 التدريب-

 والمهارات : 
بكابا اضع  بكس ويا يةم  بكةدجيالا  بكةدجيالا  بإلحةلاةات  اإسةبال   إسةالان  على  ا اء 

 ألعضاء هلئا بكةدجيس. 



 
 

 بكةدجيالا.  كلابا ئا بكم اااا  اقًايةم تدجيج أعضاء هلئا بكةدجيس/بك ل  -

 يةم عمل راجبت تدجيالا ألعضاء هلئا بكةدجيس/بك لئا بكم اااا . −

بكةاا ا  ابكةوعلا  بكةدجيج  بكم اااا ع    يق كج ا  بكةدجيس/بك لئا  تدجيج أعضاء هلئا  يةم 

 كوحد  ضمان بكجور  ااككللا 

مقترحات قطاع 
االعمال لتطوير  

 البرنامج :

  2018-2017تبالق لا اجر ل  لالحظات اةق ي  تم 

 مؤشرات المتابعة  المسئول  التوقيت  اليات التنفيذ  مقترحات التطوير  مجاالت التطوير

 المعايير األكاديمية 

بالسةم بج ا  ت ملا  

بكوع  ألعضاء هلئا  

بكةدجيس ابك لئا 

بكم اااا ااكم ايل   

بألكاريملا ال اق ا  

 .ةوباج بكةحديث ا ا

ادابت اكقاءبت ا قد  ▪

اجش عمل ع   

بكم ايل  بألكاريملا ا  

 بك اللات بكم ة لا 

 ً  راجيا

 جئلس لجلس

 كج ا بكقسم جئلس

بكم ايل   

 ا بالكاريملا

بكمق جبت 

 بكدجبسلا 

 بكم ايل  تبالق.

 90 ا ساا بالكاريملا

 عل  %

 .بالقل

 تصميم البرنامج 

ت  لا بكم بة ا  

بكدبمللا ابكااجةلا  

 . بكا االجكمق بجت 

بمةلاج بكم بة ل   

بكدبمللل   

بكااجةلل  كلا بلج  ا 

ا كمق جبت بكقسم 

بكدجبسلا حسج  

ل ايل  بمةلاج  

 بكم بةع بكااجة  

أغسبس  

2019 

 لجاكس بكقسم 

اكلل بككللا  

 كلدجبسات بك للا 

 

تقاجي  بكم بة ا 

 بكدبمللا ابكااجةلا 

  ل بة ا 

بكالئحا بكدبمللا  

 .كلا االج

كقاءبت لع  عمل 

جؤساء بألقسام ألما  

لقة حات م كةغلل   

 بكالئحا 

ع ض بكالئحا  

بكمقة حا على اكلل  

بككللا ك ئون بكة للم ا  

  بكبالب

 

أغسبس 

2019 . 

اكلل بككللا  

ك ئون بكدجبسات  

  بك للا

ل سق ل لاج 

 بكا بلج بكة للملا 

 جئلس بكقسم 

 

 

 

بكالئحا بكدبمللا  

 كلا االج 

 التعليم والتعلم 

 ت  لا لةاا ا

 بسة بتلجلات 

 بكة لم  ا بكة للم

بك مللا  سل  لةاا ا-

 .بكة للملا

 بكبالب  لع كقاءبت-

بعضاء   لع كقاءبت-

 بكةدجيس  هلئا

 وبل  

 بك ام 

 +جئلس بكقسم

بكة للم   كج ا

 ابكة لم 

 بالسة بتلجلات توباق

 بكم  ا  ا بكم ةمد 

 % 80ا ساا 

 

 بكمق جبت.أسةا    •المسئول عن  -



 
 

 جئلس بكقسم.  • التنفيذ :

ظوقيت التنفيذ  -
: 

 2020-2019بك ام بألكاريم   

 

          ا.د سعيد مناع جاد الرب:  البرنامج  تقريرالمسئول عن 

 2020/          12/    6:     التاريخ :                                             التوقيع   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 تقرير عن برنامج دراسي 

 2019/   2018للعام األكاديمي 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 كلية / معهد : التربية النوعية بأشمون 

 قسم : االقتصاد المنزلي  

 معلومات أساسية  -ب
 (االقتصاد المنزلي )مرحلة الدبلوم اسم البرنامج: -9

االقتصاد المنزلي مجال  إدارة المنزل  تخصص  التخصص: -10
 واقتصاديات األسرة

 فصل دراسي (2سنتان )  عدد السنوات الدراسية: -11
عدد الساعات المعتمدة /  -12

 عدد المقررات:
   ساعة. 276ساعة، اجمالي 142ساعة،عملى134نظري 

 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( : ال ينطبق   -
 النظام المتبع في البرنامج هو النظام الفصلي،  

فصل دراسي (وجميع مقررات البرنامج  2مدة البرنامج سنتان ) 
 الزامية، ويوجد مقرران اختياريان .     

أسس تشكيل لجان   -13
 الممتحنين: 

يتم اختيار أستاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون  
وذلك من خالل الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا  بالقسم

 والتي يتم اعتمادها في مجلس القسم 
 غيرمتاح                      متاح  ✓ نظام الممتحنين الخارجيين:  -14
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 مقررات البرنامج :
 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

اآللي واستخدامه في  الحاسب  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

واستخدامه في  الحاسب اآللي  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 

 

 تخصص إدارة المنزل  المواد االختيارية لقسم االقتصاد المنزلي

 المادة االختيارية  مجال التخصص  م

 إدارة منزل متقدم  -3 إدارة المنزل  

 إدارة موارد وترشيد استهالك  -4

 اإلقتصااد المنزلاي يشترط لقيد الطالب لنيل الدبلوم الخاااف  اات الترايااة النو يااة  اات

 مايلت: تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة 
أن يكون حاصالً علي  رجةيا بكاكياكوجيوي اي  بكة اليا بك وعليا أا لاي ارك يا لي   -ب 

بكدجةات بك لملا بكمم وحا ل  إحدي بكجال ات أا ل  د علمي  ل ةي ب ايش ا ي   

 بكحصول عل  تقدي  عام ةلد عل  بألقل.

ي قد كل بغال  ا  بالكةحاق ااكيدالوم بكاياا بلةحيان قايول تح يي ي أا في وي اي  -ب 

لجال بكةاصص ايحدر لجلس بككللا لوعد هياب باللةحيان و اي ةاي  بكباكيج ااةحياً إ ب 



 
 

ل  لجميو  بكيدجةات اي بي  بكباكيج ا صيا أمي ي كمي   ابحيد    %50حصل عل   

 ك    كلقلد ا  حاكا جسواش.

 وم بكااا ا  بكة الا بك وعلا عالان رجبسلان لةصالن.د  بكدجبسا ااكدالل -ج

إ  تغلج بكباكج ا  بلةحان أا جسج ا  ا ض أاكيل لقي جبت بكدجبسيا اي  بكيدالوم   -ر 

بكااا ا  بكة الا بك وعلا يسمح كش ااكةقدم كاللةحان ا  بكداج بكثاا  ا  حاكيا جسيوب 

تل  ال ليد بكسي ا بكدجبسيلا بكباكج ا  لار  أا لارتل  اا  حاكا جسواش ا  أكث  ل  ليار 

الما جسج الش ايكون تقدي ه ا  هاه بكميوبر لقاولوايا ب جسيج لي   أمي ي أكغي  قليده 

 ا ائلاً.

 ي قد بلةحان بكداج بألال ا  يوكلو ابكثاا  ا  ساةما  ل  كل عام.   -ه

 مجلس بككللا أن يوقف قلد بكباكج إ ب تقدم ا اج لقاول يم  ش ل  لوبصلا رجبسةش.ك -ا

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : -2

كمجلس بككللا ا اء عل   لج بكقسم بكماةص أن يق ج ح لان بكباكج ل  بكةقدم كاللةحان ا    -3

لق جبت بكقسم كل ا أا ا ض ا إ ب كاات لوبظاةش ا  بكمحاض بت ابكدجاي بك ظ يا ابكةبالقلا تقل  

ج جبسااً ا  بكمق جبت بكة  ح م ل  بكةقدم  ل  لجموع ا بك  ل  اا  هاه بكحاكا ي ةا  بكباك%75ع   

 كاللةحان ال ا. 

أن تكون باللةحااات بكةح ي يا ابكةبالقلا ابك  ويا ااقأ كل ظام بكاي يق جه لجلس بكدجبسات بك للا   -4

ابكاحوث ا اء عل  بقة بح لجلس بككللا الجلس بكقسم بكماةص اتكون لد  باللةحان بكةح ي ي ا   

 ساعات. 3كل لق ج

يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات التالية سواء في المادة الواحدة أو في المجموع الكلي للمواد الدراسية 

 لدرجة الماجستير والدبلوم الخاص. بالنسبة 

 فأكثر من مجموع الدرجات.  %90ممتاز      من  •

 من مجموع الدرجات. %90إلي اقل من   %80جيد جداً   من  •

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

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

 ويقدر رسوم الطالب بأحد التقديرين اآلتيين. 

 من مجموع الدرجات.   %60إلي أقل من  %50ضعيف من 

 من الدرجة   %50ضعيف جدا  أقل من

 كمسةحقا.ياك  ا  بك  ار  بكة  تم ح كلباكج الان تاصصش ابكةقدي بت ب-3

كمجلس بككللا أن يوقف قلد بكباكج كمد  اصل رجبس  أا أكث  إ ب تقدم ا اج لقاول يم  ش ل   -4

 . لوبصلا رجبسةش اال تحسج لد  بإليقاب ضم  بكمد  بكمحدر 

 

 

 

 



 
 

 معلومات متخصصة  –

 :  إحصائلات  -15

  اكج ا اكاا 2 عدر بكبالب بكملةحقل  ااكا االج : -

 %      )%(:  بكا االجل دل بك جاح ا  -

بتجاه بالكةحاق ااكا االج ) ل سواا إك  بألعدبر -

 س وبت( : 3 بكملةحقا مالل آم 

 ثاات           لةزبيد         ✓

 لة اقص                           

  2018/2019لعام    بك  ائ  : اةائج باللةحان-

 ( ةلد1 عدر )( ةلد ةدب   عدر )  بلةلاز (1 عدر )

 ( لار  ( لقاول    جبسج    عدر ) عدر )

 عدر ) ( يقاب قلد )  ( ااق عدر )  ( لارتل  عدر )

 ( ل  بكااجج عدر )   ( بعابج لقاوكا
 

 :  ( % ) توزيع تقدي بت بك جاح-

 

 

 2019 /2018لعام 

 % ةلد ةدب   )  ( % بلةلاز     ( 50)  

 ) ( غلاب  % لقاول )  (  % ةلد  ( 50)  

  :  األكاديمية المعايير -16

 

 المعايير- 
 األكاديمية
 المرجعية :

 األهداف العامة للبرنامج : -

ي دب بكا االج إك  أعدبر كوبرج لةملز  ل  بكا يجل  بكقارجي  عل  بكم ااسا  

ا  سوق بك مل لحللا اع الاو ا كك ل  مالل بكةدجيج ابكةأهلل إلعدبر ااحثل   

لةملزي  ا  بإلقةصاربكم زك  بكماةل ا )إربج  بكم زل( اما يةوباق لع تبوجبت 

قارجب عل  تبالق أساسلات بك ص  ابكةقدم بكةك وكوة  احلث يكون بكا يج 

ال  جلات بكاحث بك لم  اأرابتش بكماةل ا. كما يكون قارجب عل  تحديد بكم كالت 

بكم  لا بكمة لقا امجاالت بإلقةصار بكم زك  الحااكا إيجار حلوال ك ا ل  مالل  

تبالق بكم  ج بك لم  بكةحللل  كأسلوب كحل تلك بكم كالتو ايةاا بكق بجبت 

صدبقلا اازبها لع بالكةزبم اقوبعد بكم  او كلمحااظا عل  بكالئا  بكااصا احل ا ام



 
 

ايقوم اداجه بكم ةظ  ا  ت ملا بكمجةمع ايةااع بكةبوج بك لم  ابكةق   اي م   بتش  

 أكاريملا. 

 :  مواصفات الخريج       

تخصص إدارة المنزل  اإلقتصاد المنزلي خريج برنامج دبلومة الدراسات العليا في 

 -وإقتصاديات األسرة يجب أن يكون قادراعلي أن:

 تبالق بكم اجب بكمةاصصابكة  بكةسا ا ا  لماجسةش بكم  لا  1.1        

 تحديد بكم كالت بكم  لا ابقة بح حلول ك ا. 2.1        

 إتقان بكم اجبت بكم  لا ابسةادبم بكوسائل بكةك وكوةلا بكم اساا  3.1        

 ا  لماجسةش بكم  لا        

 بكةوبصل اقلار  ا ق بك مل  ل  مالل بك مل بكم    بكم ظول   1.4

 إتاا  بكق بج ا  ضوء بكم لولات بكمةاحا  1-5

 توظلف بكموبجر بكمةاحا اك اء . 6.1

 ع ابكح اظ عل  بكلالئا. بكوع  اداجه ا  ت ملا بكمجةم7.1

بكةص ب اما ي كس بإلكةزبم ااك زبها ابكمصدبقلا اقوبعد بكم  ااتقال بكمسائلا  8.1

 ابكمحاساا 

 إرجبك ض اج  ت ملا  بتش ابإلاا ب  ا  بكة لم بكمسةم  9.1

 تق من المواصفات السابقة ما يلي: ويش

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج : -2

 تم اشتقاق نواتج التعلم المساتهدفة لبرناامج الادبلوم الخااص اإلقتصااد المنزلاي 

مان المعاايير القومياة األكاديمياة المرجعياة  تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسارة 

 لكليات التربية النوعية قطاع االقتصاد المنزلي:

  المعرفة والفهم -/أ2

إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج كليات التربية النوعية، يجب أن  

الخاص   الدبلوم  برنامج  خريج  المنزلي  يكون  المنزل    اإلقتصاد  إدارة  تخصص 

 قادر على أن:   وإقتصاديات األسرة 
اكاب 1-1-1-1 بكة لم  لجال  ا   بكمةاصصا  ابكم اجب  ابألساسلات  بك ظ يات  يدجك 

 القا امماجسةش بكم  لا. بك لوم  بت بك 
 ت در بك ظ يات بكم تابا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا  2-1 -1-1
 ت  ح بكم اهلم ابكم اجب بكم تابا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.  1-1-3-1



 
 

 تحدر بك لوم  بت بكصلا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.   1-1-4-1
 جسات بكم  لا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.ت  ب لةبلاات بكمما 1-1-5-1
 يقدج بكماارئ بألمالقلا ابكقااوالا كلمماجسا بكم  لا ا  لجال بكةاصص.  1-2-1-1
 يوضح أمالقلات بكاحث بك لم  اإتاا  بكق بجبت ا  بكمماجسات بكم  لا 1-2-2-1
 بكم  لا ا  لجال بكةاصص.يوظف لاارئ اأساسلات بكجور  ا  بكمماجسا  1- 1-3-1
ت در لاارئ اأساسلات بكجور  ربمل بكمؤسسات  بت بكصلا امجاالت بإلقةصار   1-3-2-1

 بكم زك  بكماةل ا. 
 يصمم الئا بك مل بكةى تحقق بألل  ابكساللا بكم  لا ابكالئلا.  1-4-1-1
بكم   1-  1-4-2 بإلقةصار  ا  ضوء لجاالت  بكالئا  بكمحااظا عل   لاارئ  أهم  زك   ت  ح 

 بكماةل ا. 

 ب المهارات الذهنية   2      

 إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج الدبلوم بكليات 

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

 قادر على أن:  تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة 
 كلة الل اك اء  لع بكم كالت ابكموبقف.يوظف بكم لولات  2-1-1-1
 يقة ح بساكلج حديثا كحل بكم كالت  2-1-2-1
تحدر بكم كالت بكة  يمك  أن توبة  ا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا    1-  2-1-3

 ايملز ال  ا. 
 تحلل بكم كالت بكااصا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا ايملز ال  ا.  2-1-3-2
ألهملة ا  ت   2-1-3-3 ااقًا  بكماةل ا  بكم زك   بإلقةصار  امجاالت  بكااصا  بكم كالت  تج 

 ايملز ال  ا. 
 يقدج على باةاج باكاج ةديد  احلول كلم كالت  2-2-1-1
 يقة ح حلول كلم كالت بكااصا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.  2-2-2-1
 يحلل باحاث الوضوعات ا  لجال بكةاصص  2-3-1-1
 كل لا بسة اا  بكم لولات اةمع بكالااات  ي  ب 2-3-2-1
يحلل بألاحاث بك لملا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا ابكموبضلع  بت    2-3-2-2

 بكصلا ااكةاصص. 
بكم زك     2-4-1-1 بإلقةصار  لجاالت  ا   لوبة ة ا  يمك   بكة   بكماا    حجم  يقلم 

 بكماةل ا. 
 بكوسائباكةك وكوةلا؛كلةوبصل ابكاحث ع  بكم لولات يسةادم  2-5-1-1
لجاالت    1-  2-5-2 ا   بكمةاحا  بكم لولات  ضوء  ا   بكم اساا  بكم  لا  بكق بجت  يةاا 

 بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. 
 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 

 ياةك  بكث  ل  بسة بتلجلا تدجيس ااق لةبلاات بكم ام بكة للملا.  3-1-1-1

 يباق بكم اجبت بكم  لا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.  3-1-2-1

 يكةسج ل اجبت ةمع ات تلج اع ض بكم لولات  3-2-1-1

 يكةج تقاجي  ل  لا ا  كااا لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.  3-2-2-1

 المهارات العامة واالنتقالية: -د4

إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج دبلوم الخاص اإلقتصاد المنزلي بكليات 

 اإلقتصاد المنزلي مج الدبلوم الخاص التربية النوعية، يجب أن يكون خريج برنا

 قادر على أن: تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة 

 . بكمسةم  كلةوبصل ةديد  ق وبت  يجد  4-1-1-1



 
 

 بكماةل ا بكموبقف إربج  ل اج  يكةسج  4-1-2-1

 . بكةاصص  لجاالت  كادلا بآلم ي  لع ا اعللا يةوبصل   1-2-2-

 تاصصش  لجال ا   بكجديد  على يبلع 4-2-1-1

 ات ظلم ا  كلم لولات  كلوصول  اأرب   احثلا كأرب  بكةك وكوةلا يسةادم 4-2-2-1

 .بكماةل ا بكم زك  بإلقةصار  لجاالت  يادم اما تك وكوةلابكم لولات   يسةادم 4-2-3-1

 لجاالت  ا  ةديد  هو لا كل إك   بكةوصل ا  اتبالقاتش بآلك   بكحاسج  يسةادم  4-2-3-2

 . بكماةل ا بكم زك  بإلقةصار 

 بكجلد  بكةقللم أرابت  يحدر   أن 4-3-1-1

 بكة اوي  بكةقويم اظ يات   ال  يملز 4-3-2-1

 اتقللم بكق بج اإتاا    بك اصلا بكة للملا بحةلاةاتش تحديد  ا  قدجتش يظ   4-3-3-1

 . بكابت 

 بكم لولات  ع  ابكاحث   كلةوبصل  بكةك وكوةلا بكوسائط يسةادم 4-4-1-1

  بإلقةصار  لجاالت  ا  بكم  ور  بألهدبب يحقق  اما بكمةاحا  بكموبجر  يسةادم 1- 4-4-2

 . بكماةل ا بكم زك 

 . ا يق ضم  اك اء   ي مل 4-5-1-1

 .اك اء  بكوقت  إربج  يسةبلع 4-5-2-1

 بكماةل ا بكم زك  بإلقةصار  لجاالت  ا  ل  اعات  كة  لا  ا يق ضم  ي مل 1- 4-5-3

 . بكماةل ا بكم زك  بإلقةصار  لجاالت  ا  اك ائا بكوقت  يسةادم 4-5-3-2

 بالم ي   لع بكةوبصل ل اج   يكةسج   أن  4-6-1-1

 بكمسئوكلا  تحمل يسةبلع 4-6-2-1

 بكم زك  بإلقةصار  لجاالت  يادم اما  ل  لا سلاقات  ا  بكقلار  ل اجبت  يظ   1- 4-6-3

 . بكماةل ا

 ااسةم بج بكةاصص  لجال ا  بكحديث  ع  ياحث  1- 4-7-1

 . بكماةل ا بكم زك  بإلقةصار  لجاالت  ا  بكابت  بكة لم إسة بتجلات  يسةادم 4-7-2-1

طرق دعم  -
الطالب ) ذوي  
القدرات المحدودة 

 ( : والمتميزين

 مقابالت،    ندوات،    ورش عمل،        سمينارات علمية 

 معايير القياس-
 للبرنامج   المرجعية

رحلة ملاإلقتصاد المنزلي لبرنامج      NARSكاديميةالقياسية أالقومية المعايير  ال أوال :

 الدبلوم" 

 Education Revision Programتم بنائهاا  مان خاالل مشاروع تطاوير التعلايم  

(ERP) ، 

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



 
 

 سوق العمل

 الكلية المعلنة كاآلتي :وتستوفي رسالة  

 المعارف والمفاهيم  -1

اكتسبها    أو  للخريج  نقلها  تم  التي  األساسية  والمفاهيم  بالمعلومات  اإللمام  وهي 

 بأنماط التعلم

التربية    لخريج  العامة  والمفاهيم  المعارف  جانب  فإلى  البرنامج،  إكماله  عقب  المختلفة 

 النوعية  

الدبلوم   برنامج  خريج  يكون  أن  المنزلي  يجب  المنزل    اإلقتصاد  إدارة  تخصص 

 لديه المعرفية با:  وإقتصاديات األسرة 

اكاب بك لوم  بت بك ظ يات ابألساسلات ابكم اجب بكمةاصصا ا  لجال بكة لم 1-1

 بك القا امماجسةش بكم  لا. 

 بكماارئ بألمالقلا ا بكقااوالا كلمماجسا بكم  لا ا  لجال بكةاصص 1-2

 لاارئ ا أساسلات بكجور  ا  بكمماجسا بكم  لا ا  لجال بكةاصص 1-3

 تأثل  بكمماجسا بكم  لا على بكالئا ا بك مل عل  بكح اظ عل  بكالئا اصلااة ا   1-4

 القدرات الذهنية )الوجدانية(  -2

هااي القاادرات الذهنيااة التااي يكتساابها الخااريج والتااي  تشاامل االختيااار بااين الباادائل       

واالستنتاج والمناقشة واالبتكار وتحديد المشكالت وإيجاد الحلول، عقب إكماله البرنامج، 

تراعااي فااي إطااار تخطااية أنشااطة التعلاايم والااتعلم وتنفيااذها ماان خااالل أساااليب متنوعااة 

فإلى جانب المهاارات احتياجات المتعلم وتثير دافعتيه نحو االستنتاج واالقتراح واإلبداع،  

اإلقتصااد الذهنية العامة لخريج التربياة النوعياة يجاب أن يكاون خاريج برناامج الادبلوم 

   قادراً على أن: تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة  المنزلي 

 بكم اكل ا  لجال بكةاصص ا ت تلا ا ااقا ألاكويات ا تحديد ا تحللل   2-1

 حل بكم اكل بكمةاصصا ا  لجال ل  ةش  2-2

 بكق بء  بكةحللللا كألاحاث ا بكموبضلع  بت بك القا ااكةاصص  2-3

 تقللم بكماا   ا  بكمماجسات بكم  لا   2-4



 
 

 بتاا  بكق بجبت بكم  لا ا  ضوء بكم لولات بكمةاحا 2-5

 . الحرفية )المهنية( والعمليةالمهارات  - 3

وتعني القدرة على استخدام المادة األكاديمية مجال التخصاص فاي تطبيقاات مهنياة        
فاإلى جاناب المهاارات المهنياة العاماة لخاريج يكتسبها الخريج عقاب إكمالاه البرناامج،  

زل تخصاص إدارة المنا  اإلقتصااد المنزلاي  التربية النوعية يجب أن يكون خريج برنامج  
 قادراً على أن: وإقتصاديات األسرة 

 تبالق بكم اجبت بكم  لا ا  لجال بكةاصص 3-1

 كةااا بكةقاجي  بكم  لا  3-2

   -: والمنقولة عامةال المهارات-4

مهاارات االساتخدام والتواصال التاي يكتسابها الخاريج، عقاب إكمالاه البرناامج هي        

وتشمل، مهارات التعامل مع الحاسب ومهارات االتصال ومهارات اإلدارة والعمال ضامن 

 اإلقتصااد المنزلاي المهارات المهنية العاماة لخاريج خاريج برناامج الادبلوم  فريق. وهي  

 ، حيث يجب أن يكون الخريج قادراً على أن: تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة 

 بكةوبصل بك  ال اأاوبعش بكماةل ا  4-1

 بسةادبم تك وكوةلا بكم لولات اما يادم تبوي  بكمماجسا بكم  لا  4-2

 بكةقللم بكابت  ا تحديد بحةلاةاتش بكة لملش بك اصلا  4-3

 ةل ا كلحصول على بكم لولات ا بكم اجببسةادبم بكمصارج بكما 4-4

 بك مل ا  ا يق اإربج  بكوقت  4-5

 قلار  ا يق ا  سلاقات ل  لا لأكواا  4-6

     ARSالمعايير القياسية -ثانيا: 

 المعارف والمفاهيم  -2

يدجك بك ظ يات ابألساسلات ابكم اجب بكمةاصصا ا  لجال بكة لم اكاب بك لوم  1-1-1

 ا  لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات.  امماجسةش بكم  لا بت بك القا 

 ت در بك ظ يات بكم تابا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. 1-1-2

 ت  ح بكم اهلم ابكم اجب بكم تابا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا   1-1-3

 تحدر بك لوم  بت بكصلا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.   1-1-4

 ت  ب لةبلاات بكمماجسات بكم  لا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.   1-1-5

تحدر بكماارئ بألمالقلا ابكقااوالا كلمماجسا بكم  لا ا  لجال إربج  بكم زل    1-2-1



 
 

 ابكمؤسسات. 

لجال  توضح أمالقلات بكاحث بك لم  اإتاا  بكق بجبت ا  بكمماجسات بكم  لا-2-2  1

 إربج  بكم زل ابكمؤسسات.

يوظف لاارئ اأساسلات بكجور  ا  بكمماجسا بكم  لا ا  لجال إربج  بكم زل   1-3-1

 ابكمؤسسات. 

ت در لاارئ اأساسلات بكجور  ربمل بكمؤسسات  بت بكصلا لجال إربج  بكم زل   1-3-2

 ابكمؤسسات. 

ابكالئلا ا  لجال إربج    يصمم الئا بك مل بكةى تحقق بألل  ابكساللا بكم  لا  1-4-1

 بكم زل ابكمؤسسات. 

ت  ح أهم لاارئ بكمحااظا عل  بكالئا ا  ضوء لجاالت بإلقةصار بكم زك   1-4-3

 بكماةل ا. 

 المهارات ا لذهنية -2

 يوظف بكم لولات كلة الل اك اء  لع بكم كالت ابكموبقف.  2-1-1

 بكمؤسسات. يقة ح بساكلج حديثا كحل بكم كالت ا  لجال إربج  بكم زل ا  2-1-2

ت تج بكم كالت بكااصا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا ااقًا ألهملة ا ايملز   2-1-3

 ال  ا. 

 يقدج على باةاج باكاج ةديد  تساعد عل  تبوي  لجال  إربج  بكم زل ابكمؤسسات.  2-2-1

 يقة ح حلول كلم كالت بكااصا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. 2-2-1

 باحاث الوضوعات ا  لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات. يحلل   2-3-1

يحلل بألاحاث بك لملا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا ابكموبضلع  بت   2-3-2

 بكصلا ااكةاصص. 

 يقللم حجم لاا  بكم كالت بكة  لوبة ة ا ي لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات.  2-4-1

 بكوسائباكةك وكوةلا؛كلةوبصل ابكاحث ع  بكم لولات.يسةادم 2-5-1

يةاا بكق بجت بكم  لا بكم اساا ا  ضوء بكم لولات بكمةاحا ا  لجاالت بإلقةصار   2-5-2

 بكم زك  بكماةل ا. 

 المهارات ا لمهنية  -6

يباق بكث  ل  بسة بتلجلا تدجيس ااق لةبلاات بكم ام بكة للملا ا    3-1-1



 
 

 لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات.

 يباق بكم اجبت بكم  لا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.   3-1-2

يكةسج ل اجبت ةمع ات تلج اع ض بكم لولات ا  لجال إربج  بكم زل  3-2-1

 ابكمؤسسات. 

 ل  لا ا  كااا لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. يكةج تقاجي    3-2-2

 المهارات العامة والمنقولة  -7

 يجد ق وبت ةديد  كلةوبصل بكمسةم .   4-1-1

 يكةسج ل اج  إربج  بكموبقف بكماةل ا   4-1-2

 يبلع على بكجديد ا  لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات.  4-2-1

 ول كلم لولات ات ظلم ا يسةادم بكةك وكوةلا كأرب  احثلا اأرب  كلوص  4-2-2

 يسةادم تك وكوةلابكم لولات اما يادم لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. 4-2-3

 يحدر أرابت بكةقللم بكجلد   4-3-1

 يملز ال  اظ يات بكةقويم بكة اوي   4-3-2

يظ   قدجتش ا  تحديد بحةلاةاتش بكة للملا بك اصلا اإتاا  بكق بج اتقللم    4-3-3

 بكابت. 

 يسةادم بكوسائط بكةك وكوةلا  كلةوبصل ابكاحث ع  بكم لولات 4-4-1

يسةادم بكموبجر بكمةاحا اما يحقق بألهدبب بكم  ور  ا  لجاالت بإلقةصار   4-4-2

 بكم زك  بكماةل ا. 

 ي مل اك اء  ضم  ا يق.  4-5-1

 يسةبلع إربج  بكوقت اك اء .   4-5-2

 ت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. ي مل ضم  ا يق كة  لا ل  اعات ا  لجاال  4-5-3

 يكةسج ل اج  بكةوبصل لع بالم ي    4-6-1

 يسةبلع تحمل بكمسئوكلا   4-6-2

يظ   ل اجبت بكقلار  ا  سلاقات ل  لا اما يادم لجاالت بإلقةصار بكم زك    4-6-3

 بكماةل ا. 

 ياحث ع  بكحديث ا  لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات ااسةم بج.   - 4-7-1

 إسة بتجلات بكة لم بكابت  ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.يسةادم 4-7-2

 العالمات المرجعية : -5

 ال توةد عاللات ل ة لا ماجةلا كا االج بالقةصار بكم زكى      

 غير متوافر                  متوافر      ✓  دليل البرنامج -

نمام المراجعة -
 الدورية للبرنامج

 غير متوافر                  متوافر      ✓ 

 سنوي                 أكثر من سنة   ✓        

 



 
 

مدي ظوا ق  -
الهيكل االكاديمت  

للبرامج مع  
 المستهدف مع
المستهدف من  

 التعليم 

 متوافق 

 

المعوقات اإلدارية  -
 والتنميمية 

 ال يوجد 

 

 التعليم  :   المستهدف  من  ( ظقويم طالب لقياس مدي اكتساب9

التقويم  أدوات-
: 

 أعمال السنه   -1

 امتحان نصف الفصل   -2

 امتحان العملي/التطبيقي  -3

 امتحان الشفهي   -4

 امتحان نهاية الفصل  -5

 أعمال السنه االسبوع   -1 المواعيد : -

 امتحان نصف الفصل االسبوع    -2

 امتحان العملي/التطبيقي االسبوع   -3

 امتحان الشفهي االسبوع   -4



 
 

 امتحان نهاية الفصل االسبوع   -5

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج. 
 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

االمتحانات التحريرية  -1 المتعلقة بمجال  الذهنية والمهنية قياس المعارف والمفاهيم  

   التخصص

االمتحانات الشفهية -2  قياس مهارات االتصال والقدرة علي المناقشة  

حلقات البحث والمناقشة  -3 قياس مهارات التعليم الذاتي والمستمر والقدرة علي إدارة   

 الوقت وتقييم اآلخرين 

األبحاث والتقاريرالعلمية -4 -2  

 وتقييمها  

 

القدرة علي كتابة التقاريرقياس   

التأهيل اللغوي  -  قياس مدي القدرة علي التحدث ونقل المعلومة 5

عرض تقديمي -7 قياس مهارات استخدام الحاسب اآللي كوسيلة للعرض في   

 خالل وقت محدد 

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

تطبيقي نهاية  اختبار  -9

 الفصل 

 المعارف والمفاهيم، مهارات عملية ومهنية

 المعارف والمفاهيم ، المهارات الذهنية اختبار نهاية الفصل   -10

 

مالحمات  -
 المراجع
 : الخارجت

 )إن وجدت(   

 تقليل بعض المخرجات عن طريق دمجها .  -

 زيادة المراجع الحديثة للمقررات  -

 مزيد من التعاون بين الخريجين والكلية من خالل اقامة الندوات وورش العمل .  -

 ( اإلمكانات التعليمية : 10

 4: 9 نسبة أعضاء هيئة التدري  إلت-



 
 

 الطالب 

مدي مالءمة ظخصصات أعضاء -
هيئة التدري  وظوزيع األ باء 

 البرنامج : عليهم الحتياجات

 إلي حد ما           غير مناسب               مناسب      ✓ 

 

 إلي حد ما           غير مناسب               مناسب       ✓ المكتبة :-

 

 إلي حد ما           غير مناسب               مناسب ✓      المعامل  : -

 

 إلي حد ما           غير مناسب               مناسب       ✓ اآللت :  الحاسب-

 

مدي التعاوت مع جهات االعمال  -
  ت ظو ير  رف التدريب للطالب :

 يوجد تعاون من خالل اقامة حفل للخريجيين واستضافة جهات االعمال 

 بعض مسميات المقررات  قديمة وغير مواكبة للتطور العلمي للتخصص   أي متطلبات أخري للبرنامج :-

 : والتطوير إدارة الاودة ( 11

نمام المتارعة لاوانب  -
 القصور :

 إلي حد ما         غير فعال            فعال✓    

إجراءات ظطبيق لوائح -
 وقوانين الكلية والاامعة : 

 غير مناسب إلي حد ما                مناسب   ✓  



 
 

مدي  اعلية نمام -
المراجعة الداخلية  ت  

 البرنامج : ظطوير

 فعالة ويراعي كافة المالحظات المدونة

 المراجعين مالحمات-
الخارجين فيما يخص  
مخرجات البرنامج 
 ومعايير القياس 

 تقليل بعض المخرجات عن طريق دمجها .  -

 زيادة المراجع الحديثة للمقررات  -

 مزيد من التعاون بين الخريجين والكلية من خالل اقامة الندوات وورش العمل .  -

 : البرنامج مقترحات ظطوير ( 12

هيكل البرنامج  -
) المقررات /  
 ( :  الساعات

 ومكونات البرنامج :هيكل  -

 مدة البرنامج: سنتين ) فصلين دراسيين كل عام يمثل فصل دراسي ( -أ          

 هيكل البرنامج : نظري وتطبيقي   -ب         

 ساعة. 52ساعة، اجمالي14ساعة،عملى38نظري: عدد الساعات/الوحدات

 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( : ال ينطبق  -ج

النظام المتبع في البرنامج هوو النظوام الفصوليد مودة البرنوامج سونتين )فصولين دراسوين( 

حيث  يوجثد وجميع مقررات البرنامج الزاميةد ويوجد مقررات اختيارية فوي السونة الثانيوة 
 مقرران اختياريان.

جديدة   مقررات-

: 

سوب يةم بعةمار الئحا   ال يمك  بضااا لق ج ران بعةماره ل  بكمجلس بالعلى كلجال ات 

 ةديد  ا ظام بكساعات بكم ةمد  لما يسمح ااضااا لق جبت ةديد  بكةاصص ااحةلاج كش

 التدريب-

 والمهارات : 
بكابا اضع  بكس ويا يةم  بكةدجيالا  بكةدجيالا  بإلحةلاةات  اإسةبال   إسةالان  على  ا اء 

 ألعضاء هلئا بكةدجيس. 

 بكةدجيالا.  كلابا ا بكم اااا  اقًايةم تدجيج أعضاء هلئا بكةدجيس/بك لئ -

 يةم عمل راجبت تدجيالا ألعضاء هلئا بكةدجيس/بك لئا بكم اااا . −

بكةاا ا  ابكةوعلا  بكةدجيج  بكم اااا ع    يق كج ا  بكةدجيس/بك لئا  تدجيج أعضاء هلئا  يةم 



 
 

 كوحد  ضمان بكجور  ااككللا 

مقترحات قطاع 
االعمال لتطوير  

 البرنامج :

  2018-2017تم تبالق لا اجر ل  لالحظات اةق ي  

 مؤشرات المتابعة  المسئول  التوقيت  اليات التنفيذ  مقترحات التطوير  مجاالت التطوير

 المعايير األكاديمية 

بالسةم بج ا  ت ملا  

بكوع  ألعضاء هلئا  

بكةدجيس ابك لئا 

بكم اااا ااكم ايل   

بألكاريملا ال اق ا  

 .ةوباج بكةحديث ا ا

قد ادابت اكقاءبت ا  ▪

اجش عمل ع   

بكم ايل  بألكاريملا ا  

 بك اللات بكم ة لا 

 ً  راجيا

 جئلس لجلس

 كج ا بكقسم جئلس

بكم ايل   

 ا بالكاريملا

بكمق جبت 

 بكدجبسلا 

 بكم ايل  تبالق.

 90 ا ساا بالكاريملا

 عل  %

 .بالقل

 تصميم البرنامج 

ت  لا بكم بة ا  

بكدبمللا ابكااجةلا  

 . كمق بجت بكا االج

بمةلاج بكم بة ل   

بكدبمللل   

بكااجةلل  كلا بلج  ا 

ا كمق جبت بكقسم 

بكدجبسلا حسج  

بمةلاج  ل ايل  

 بكم بةع بكااجة  

أغسبس  

2019 

 لجاكس بكقسم 

اكلل بككللا  

 كلدجبسات بك للا 

 

تقاجي  بكم بة ا 

 بكدبمللا ابكااجةلا 

  ل بة ا 

بكالئحا بكدبمللا  

 .كلا االج

عمل كقاءبت لع  

جؤساء بألقسام ألما  

لقة حات م كةغلل   

 بكالئحا 

ع ض بكالئحا  

بكمقة حا على اكلل  

بكة للم ا  بككللا ك ئون 

  بكبالب

 

أغسبس 

2019 . 

اكلل بككللا  

ك ئون بكدجبسات  

  بك للا

ل سق ل لاج 

 بكا بلج بكة للملا 

 جئلس بكقسم 

 

 

 

بكالئحا بكدبمللا  

 كلا االج 

 التعليم والتعلم 

 ت  لا لةاا ا

 بسة بتلجلات 

 بكة لم  ا بكة للم

بك مللا  سل  لةاا ا-

 .بكة للملا

 بكبالب  لع كقاءبت-

بعضاء   لع كقاءبت-

 بكةدجيس  هلئا

 وبل  

 بك ام 

 +جئلس بكقسم

بكة للم   كج ا

 ابكة لم 

 بالسة بتلجلات توباق

 بكم  ا  ا بكم ةمد 

 % 80ا ساا 

 

المسئول عن  -
 التنفيذ :

 كمق جبت.اتا  بأس •

 جئلس بكقسم.  •



 
 

 2019/  2018بك ام بألكاريم    ظوقيت التنفيذ -

 

          مناع جاد الربا.د سعيد :  البرنامج  تقريرالمسئول عن 

 2019/       10/          9:  التاريخ :                                             التوقيع   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تقرير عن برنامج دراسي 

 2017-2018للعام األكاديمي 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 كلية / معهد : التربية النوعية بأشمون 

 قسم : االقتصاد المنزلي  

 معلومات أساسية  -ت
 (االقتصاد المنزلي )مرحلة الدبلوم اسم البرنامج: -17

االقتصاد المنزلي مجال  إدارة المنزل  تخصص  التخصص: -18
 واقتصاديات األسرة

 فصل دراسي (2سنتان )  عدد السنوات الدراسية: -19
عدد الساعات المعتمدة /  -20

 عدد المقررات:
   ساعة. 276ساعة، اجمالي 142ساعة،عملى134نظري 

 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( : ال ينطبق   -
 النظام المتبع في البرنامج هو النظام الفصلي،  

فصل دراسي (وجميع مقررات البرنامج  2مدة البرنامج سنتان ) 
 الزامية، ويوجد مقرران اختياريان .     

أسس تشكيل لجان   -21
 الممتحنين: 

يتم اختيار أستاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون  
وذلك من خالل الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا  بالقسم

 والتي يتم اعتمادها في مجلس القسم 
 غيرمتاح                      متاح  ✓ نظام الممتحنين الخارجيين:  -22
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 مقررات البرنامج :
 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

اآللي واستخدامه في  الحاسب  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

واستخدامه في  الحاسب اآللي  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 

 

 تخصص إدارة المنزل  المواد االختيارية لقسم االقتصاد المنزلي

 المادة االختيارية  مجال التخصص  م

 إدارة منزل متقدم  -5 إدارة المنزل  

 إدارة موارد وترشيد استهالك  -6

 اإلقتصااد المنزلاي يشترط لقيد الطالب لنيل الدبلوم الخاااف  اات الترايااة النو يااة  اات

 مايلت: تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة 
أن يكون حاصالً علي  رجةيا بكاكياكوجيوي اي  بكة اليا بك وعليا أا لاي ارك يا لي   -ت 

بكدجةات بك لملا بكمم وحا ل  إحدي بكجال ات أا ل  د علمي  ل ةي ب ايش ا ي   

 بكحصول عل  تقدي  عام ةلد عل  بألقل.

ي قد كل بغال  ا  بالكةحاق ااكيدالوم بكاياا بلةحيان قايول تح يي ي أا في وي اي  -ب 

لجال بكةاصص ايحدر لجلس بككللا لوعد هياب باللةحيان و اي ةاي  بكباكيج ااةحياً إ ب 

ل  لجميو  بكيدجةات اي بي  بكباكيج ا صيا أمي ي كمي   ابحيد    %50حصل عل   

 ك    كلقلد ا  حاكا جسواش.



 
 

 وم بكااا ا  بكة الا بك وعلا عالان رجبسلان لةصالن.د  بكدجبسا ااكدالل -ج

إ  تغلج بكباكج ا  بلةحان أا جسج ا  ا ض أاكيل لقي جبت بكدجبسيا اي  بكيدالوم   -ر 

بكااا ا  بكة الا بك وعلا يسمح كش ااكةقدم كاللةحان ا  بكداج بكثاا  ا  حاكيا جسيوب 

تل  ال ليد بكسي ا بكدجبسيلا بكباكج ا  لار  أا لارتل  اا  حاكا جسواش ا  أكث  ل  ليار 

الما جسج الش ايكون تقدي ه ا  هاه بكميوبر لقاولوايا ب جسيج لي   أمي ي أكغي  قليده 

 ا ائلاً.

 ي قد بلةحان بكداج بألال ا  يوكلو ابكثاا  ا  ساةما  ل  كل عام.   -ه

 مجلس بككللا أن يوقف قلد بكباكج إ ب تقدم ا اج لقاول يم  ش ل  لوبصلا رجبسةش.ك -ا

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : -3

كمجلس بككللا ا اء عل   لج بكقسم بكماةص أن يق ج ح لان بكباكج ل  بكةقدم كاللةحان ا    -5

لق جبت بكقسم كل ا أا ا ض ا إ ب كاات لوبظاةش ا  بكمحاض بت ابكدجاي بك ظ يا ابكةبالقلا تقل  

ج جبسااً ا  بكمق جبت بكة  ح م ل  بكةقدم  ل  لجموع ا بك  ل  اا  هاه بكحاكا ي ةا  بكباك%75ع   

 كاللةحان ال ا. 

أن تكون باللةحااات بكةح ي يا ابكةبالقلا ابك  ويا ااقأ كل ظام بكاي يق جه لجلس بكدجبسات بك للا   -6

ابكاحوث ا اء عل  بقة بح لجلس بككللا الجلس بكقسم بكماةص اتكون لد  باللةحان بكةح ي ي ا   

 ساعات. 3كل لق ج

يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات التالية سواء في المادة الواحدة أو في المجموع الكلي للمواد الدراسية 

 لدرجة الماجستير والدبلوم الخاص. بالنسبة 

 فأكثر من مجموع الدرجات.  %90ممتاز      من  •

 من مجموع الدرجات. %90إلي اقل من   %80جيد جداً   من  •

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

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

 ويقدر رسوم الطالب بأحد التقديرين اآلتيين. 

 من مجموع الدرجات.   %60إلي أقل من  %50ضعيف من 

 من الدرجة   %50ضعيف جدا  أقل من

 كمسةحقا.ياك  ا  بك  ار  بكة  تم ح كلباكج الان تاصصش ابكةقدي بت ب-3

كمجلس بككللا أن يوقف قلد بكباكج كمد  اصل رجبس  أا أكث  إ ب تقدم ا اج لقاول يم  ش ل   -4

 . لوبصلا رجبسةش اال تحسج لد  بإليقاب ضم  بكمد  بكمحدر 

 

 

 

 

 معلومات متخصصة  –



 
 

 :  إحصائلات  -23

  اكج ا اكاا  2 عدر بكبالب بكملةحقل  ااكا االج : -

 %      )%(:  بكا االجل دل بك جاح ا  -

بتجاه بالكةحاق ااكا االج ) ل سواا إك  بألعدبر -

 س وبت( : 3 بكملةحقا مالل آم 

 ثاات           لةزبيد         ✓

 لة اقص                           

  2017/2018لعام  بك  ائ  :  اةائج باللةحان-

 ( ةلد ( ةلد ةدب    عدر ) عدر )  بلةلاز (1 عدر )

 ( لار  ( لقاول    جبسج    عدر ) عدر )

   ( ااق عدر )  ( لارتل  عدر )

(  عدر )   ( بعابج لقاوكا عدر )   (1يقاب قلد )  

 ل  بكااجج 

 :  ( % ) توزيع تقدي بت بك جاح-

 

 

 2018 /2017لعام 

 % ةلد ةدب   )  ( % بلةلاز     ( 50)  

 ( إيقاب قلد % 50)   % لقاول )  (  % ةلد  )  ( 

  :  األكاديمية المعايير -24

 

 األكاديمية المعايير- 
 المرجعية :

 األهداف العامة للبرنامج : -

ي دب بكا االج إك  أعدبر كوبرج لةملز  ل  بكا يجل  بكقارجي  عل  بكم ااسا  

ا  سوق بك مل لحللا اع الاو ا كك ل  مالل بكةدجيج ابكةأهلل إلعدبر ااحثل   

لةملزي  ا  بإلقةصاربكم زك  بكماةل ا )إربج  بكم زل( اما يةوباق لع تبوجبت 

قارجب عل  تبالق أساسلات بك ص  ابكةقدم بكةك وكوة  احلث يكون بكا يج 

ال  جلات بكاحث بك لم  اأرابتش بكماةل ا. كما يكون قارجب عل  تحديد بكم كالت 

بكم  لا بكمة لقا امجاالت بإلقةصار بكم زك  الحااكا إيجار حلوال ك ا ل  مالل  

تبالق بكم  ج بك لم  بكةحللل  كأسلوب كحل تلك بكم كالتو ايةاا بكق بجبت 

صدبقلا اازبها لع بالكةزبم اقوبعد بكم  او كلمحااظا عل  بكالئا  بكااصا احل ا ام



 
 

ايقوم اداجه بكم ةظ  ا  ت ملا بكمجةمع ايةااع بكةبوج بك لم  ابكةق   اي م   بتش  

 أكاريملا. 

 :  مواصفات الخريج       

تخصص إدارة المنزل  اإلقتصاد المنزلي خريج برنامج دبلومة الدراسات العليا في 

 -وإقتصاديات األسرة يجب أن يكون قادراعلي أن:

 تبالق بكم اجب بكمةاصصابكة  بكةسا ا ا  لماجسةش بكم  لا  1.1        

 تحديد بكم كالت بكم  لا ابقة بح حلول ك ا. 2.1        

 إتقان بكم اجبت بكم  لا ابسةادبم بكوسائل بكةك وكوةلا بكم اساا  3.1        

 ا  لماجسةش بكم  لا        

 بكةوبصل اقلار  ا ق بك مل  ل  مالل بك مل بكم    بكم ظول   1.4

 إتاا  بكق بج ا  ضوء بكم لولات بكمةاحا  1-5

 توظلف بكموبجر بكمةاحا اك اء . 6.1

 بكوع  اداجه ا  ت ملا بكمجةمع ابكح اظ عل  بكلالئا. 7.1

ابكمصدبقلا اقوبعد بكم  ااتقال بكمسائلا  بكةص ب اما ي كس بإلكةزبم ااك زبها  8.1

 ابكمحاساا 

 إرجبك ض اج  ت ملا  بتش ابإلاا ب  ا  بكة لم بكمسةم  9.1

 تق من المواصفات السابقة ما يلي: ويش

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج : -2

 تم اشتقاق نواتج التعلم المساتهدفة لبرناامج الادبلوم الخااص اإلقتصااد المنزلاي 

مان المعاايير القومياة األكاديمياة المرجعياة  تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسارة 

 لكليات التربية النوعية قطاع االقتصاد المنزلي:

  المعرفة والفهم -/أ2

إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج كليات التربية النوعية، يجب أن  

الخاص   الدبلوم  برنامج  خريج  المنزلي  يكون  المنزل    اإلقتصاد  إدارة  تخصص 

 قادر على أن:   وإقتصاديات األسرة 
اكاب 1-1-1-1 بكة لم  لجال  ا   بكمةاصصا  ابكم اجب  ابألساسلات  بك ظ يات  يدجك 

 القا امماجسةش بكم  لا. بك لوم  بت بك 
 ت در بك ظ يات بكم تابا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا  2-1 -1-1
 ت  ح بكم اهلم ابكم اجب بكم تابا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.  1-1-3-1



 
 

 تحدر بك لوم  بت بكصلا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.   1-1-4-1
 جسات بكم  لا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.ت  ب لةبلاات بكمما 1-1-5-1
 يقدج بكماارئ بألمالقلا ابكقااوالا كلمماجسا بكم  لا ا  لجال بكةاصص.  1-2-1-1
 يوضح أمالقلات بكاحث بك لم  اإتاا  بكق بجبت ا  بكمماجسات بكم  لا 1-2-2-1
 لجال بكةاصص.يوظف لاارئ اأساسلات بكجور  ا  بكمماجسا بكم  لا ا   1- 1-3-1
ت در لاارئ اأساسلات بكجور  ربمل بكمؤسسات  بت بكصلا امجاالت بإلقةصار   1-3-2-1

 بكم زك  بكماةل ا. 
 يصمم الئا بك مل بكةى تحقق بألل  ابكساللا بكم  لا ابكالئلا.  1-4-1-1
بكم زك     1-  1-4-2 بإلقةصار  ا  ضوء لجاالت  بكالئا  بكمحااظا عل   لاارئ  أهم  ت  ح 

 بكماةل ا. 

 ب المهارات الذهنية   2      

 إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج الدبلوم بكليات 

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

 قادر على أن:  تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة 
 اك اء  لع بكم كالت ابكموبقف.يوظف بكم لولات كلة الل  2-1-1-1
 يقة ح بساكلج حديثا كحل بكم كالت  2-1-2-1
تحدر بكم كالت بكة  يمك  أن توبة  ا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا    1-  2-1-3

 ايملز ال  ا. 
 تحلل بكم كالت بكااصا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا ايملز ال  ا.  2-1-3-2
بكم ك  2-1-3-3 ألهملة ا  ت تج  ااقًا  بكماةل ا  بكم زك   بإلقةصار  امجاالت  بكااصا  الت 

 ايملز ال  ا. 
 يقدج على باةاج باكاج ةديد  احلول كلم كالت  2-2-1-1
 يقة ح حلول كلم كالت بكااصا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.  2-2-2-1
 يحلل باحاث الوضوعات ا  لجال بكةاصص  2-3-1-1
 سة اا  بكم لولات اةمع بكالااات ي  ب كل لا ب 2-3-2-1
يحلل بألاحاث بك لملا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا ابكموبضلع  بت    2-3-2-2

 بكصلا ااكةاصص. 
بكم زك     2-4-1-1 بإلقةصار  لجاالت  ا   لوبة ة ا  يمك   بكة   بكماا    حجم  يقلم 

 بكماةل ا. 
   بكم لولات يسةادم بكوسائباكةك وكوةلا؛كلةوبصل ابكاحث ع 2-5-1-1
لجاالت    1-  2-5-2 ا   بكمةاحا  بكم لولات  ضوء  ا   بكم اساا  بكم  لا  بكق بجت  يةاا 

 بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. 
 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 

 ياةك  بكث  ل  بسة بتلجلا تدجيس ااق لةبلاات بكم ام بكة للملا.  3-1-1-1

 يباق بكم اجبت بكم  لا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.  3-1-2-1

 يكةسج ل اجبت ةمع ات تلج اع ض بكم لولات  3-2-1-1

 يكةج تقاجي  ل  لا ا  كااا لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.  3-2-2-1

 المهارات العامة واالنتقالية: -د4

إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج دبلوم الخاص اإلقتصاد المنزلي بكليات 

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

 قادر على أن: تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة 

 . بكمسةم  كلةوبصل ةديد  ق وبت  يجد  4-1-1-1



 
 

 بكماةل ا بكموبقف إربج  ل اج  يكةسج  4-1-2-1

 . بكةاصص  لجاالت  كادلا بآلم ي  لع ا اعللا يةوبصل   1-2-2-

 تاصصش  لجال ا   بكجديد  على يبلع 4-2-1-1

 ات ظلم ا  كلم لولات  كلوصول  اأرب   احثلا كأرب  بكةك وكوةلا يسةادم 4-2-2-1

 .بكماةل ا بكم زك  بإلقةصار  لجاالت  يادم اما تك وكوةلابكم لولات   يسةادم 4-2-3-1

 لجاالت  ا  ةديد  هو لا كل إك   بكةوصل ا  اتبالقاتش بآلك   بكحاسج  يسةادم  4-2-3-2

 . بكماةل ا بكم زك  بإلقةصار 

 بكجلد  بكةقللم أرابت  يحدر   أن 4-3-1-1

 بكة اوي  بكةقويم اظ يات   ال  يملز 4-3-2-1

 اتقللم بكق بج اإتاا    بك اصلا بكة للملا بحةلاةاتش تحديد  ا  قدجتش يظ   4-3-3-1

 . بكابت 

 بكم لولات  ع  ابكاحث   كلةوبصل  بكةك وكوةلا بكوسائط يسةادم 4-4-1-1

  بإلقةصار  لجاالت  ا  بكم  ور  بألهدبب يحقق  اما بكمةاحا  بكموبجر  يسةادم 1- 4-4-2

 . بكماةل ا بكم زك 

 . ا يق ضم  اك اء   ي مل 4-5-1-1

 .اك اء  بكوقت  إربج  يسةبلع 4-5-2-1

 بكماةل ا بكم زك  بإلقةصار  لجاالت  ا  ل  اعات  كة  لا  ا يق ضم  ي مل 1- 4-5-3

 . بكماةل ا بكم زك  بإلقةصار  لجاالت  ا  اك ائا بكوقت  يسةادم 4-5-3-2

 بالم ي   لع بكةوبصل ل اج   يكةسج   أن  4-6-1-1

 بكمسئوكلا  تحمل يسةبلع 4-6-2-1

 بكم زك  بإلقةصار  لجاالت  يادم اما  ل  لا سلاقات  ا  بكقلار  ل اجبت  يظ   1- 4-6-3

 . بكماةل ا

 ااسةم بج بكةاصص  لجال ا  بكحديث  ع  ياحث  1- 4-7-1

 . بكماةل ا بكم زك  بإلقةصار  لجاالت  ا  بكابت  بكة لم إسة بتجلات  يسةادم 4-7-2-1

الطالب ) طرق دعم -
ذوي القدرات المحدودة 

 ( : والمتميزين

 مقابالت،    ندوات،    ورش عمل،        سمينارات علمية 

 معايير القياس-
 للبرنامج   المرجعية

رحلة ملاإلقتصاد المنزلي لبرنامج      NARSكاديميةالقياسية أالقومية المعايير  ال أوال :

 الدبلوم" 

 Education Revision Programتم بنائهاا  مان خاالل مشاروع تطاوير التعلايم  

(ERP) ، 

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

 سوق العمل



 
 

 وتستوفي رسالة الكلية المعلنة كاآلتي : 

 المعارف والمفاهيم  -1

اإللمام    اكتسبها  وهي  أو  للخريج  نقلها  تم  التي  األساسية  والمفاهيم  بالمعلومات 

 بأنماط التعلم

التربية    لخريج  العامة  والمفاهيم  المعارف  جانب  فإلى  البرنامج،  إكماله  عقب  المختلفة 

 النوعية  

الدبلوم   برنامج  خريج  يكون  أن  المنزلي  يجب  المنزل    اإلقتصاد  إدارة  تخصص 

 لديه المعرفية با:  وإقتصاديات األسرة 

بك ظ يات ابألساسلات ابكم اجب بكمةاصصا ا  لجال بكة لم اكاب بك لوم  بت 1-1

 بك القا امماجسةش بكم  لا. 

 بكماارئ بألمالقلا ا بكقااوالا كلمماجسا بكم  لا ا  لجال بكةاصص 1-2

 بكم  لا ا  لجال بكةاصص  لاارئ ا أساسلات بكجور  ا  بكمماجسا1-3

 تأثل  بكمماجسا بكم  لا على بكالئا ا بك مل عل  بكح اظ عل  بكالئا اصلااة ا   1-4

 القدرات الذهنية )الوجدانية(  -2

هااي القاادرات الذهنيااة التااي يكتساابها الخااريج والتااي  تشاامل االختيااار بااين الباادائل       

واالستنتاج والمناقشة واالبتكار وتحديد المشكالت وإيجاد الحلول، عقب إكماله البرنامج، 

فااي إطااار تخطااية أنشااطة التعلاايم والااتعلم وتنفيااذها ماان خااالل أساااليب متنوعااة تراعااي 

فإلى جانب المهاارات دافعتيه نحو االستنتاج واالقتراح واإلبداع،    احتياجات المتعلم وتثير

اإلقتصااد الذهنية العامة لخريج التربياة النوعياة يجاب أن يكاون خاريج برناامج الادبلوم 

   قادراً على أن: تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة  المنزلي 

 ت تلا ا ااقا ألاكويات ا تحديد ا تحللل بكم اكل ا  لجال بكةاصص ا   2-1

 حل بكم اكل بكمةاصصا ا  لجال ل  ةش  2-2

 بكق بء  بكةحللللا كألاحاث ا بكموبضلع  بت بك القا ااكةاصص  2-3

 تقللم بكماا   ا  بكمماجسات بكم  لا   2-4

 بتاا  بكق بجبت بكم  لا ا  ضوء بكم لولات بكمةاحا 2-5



 
 

 . المهارات الحرفية )المهنية( والعملية - 3

وتعني القدرة على استخدام المادة األكاديمية مجال التخصاص فاي تطبيقاات مهنياة        
فاإلى جاناب المهاارات المهنياة العاماة لخاريج يكتسبها الخريج عقاب إكمالاه البرناامج،  

تخصاص إدارة المنازل   اإلقتصااد المنزلاي  التربية النوعية يجب أن يكون خريج برنامج  
 قادراً على أن: وإقتصاديات األسرة 

 تبالق بكم اجبت بكم  لا ا  لجال بكةاصص 3-1

 كةااا بكةقاجي  بكم  لا  3-2

   -: والمنقولة عامةال المهارات-4

مهاارات االساتخدام والتواصال التاي يكتسابها الخاريج، عقاب إكمالاه البرناامج هي        

وتشمل، مهارات التعامل مع الحاسب ومهارات االتصال ومهارات اإلدارة والعمال ضامن 

 اإلقتصااد المنزلاي المهارات المهنية العاماة لخاريج خاريج برناامج الادبلوم  فريق. وهي  

 ، حيث يجب أن يكون الخريج قادراً على أن: ت األسرة تخصص إدارة المنزل وإقتصاديا

 بكةوبصل بك  ال اأاوبعش بكماةل ا  4-1

 بسةادبم تك وكوةلا بكم لولات اما يادم تبوي  بكمماجسا بكم  لا  4-2

 بكةقللم بكابت  ا تحديد بحةلاةاتش بكة لملش بك اصلا  4-3

 بكم لولات ا بكم اجببسةادبم بكمصارج بكماةل ا كلحصول على  4-4

 بك مل ا  ا يق اإربج  بكوقت  4-5

 قلار  ا يق ا  سلاقات ل  لا لأكواا  4-6

     ARSالمعايير القياسية -ثانيا: 

 المعارف والمفاهيم  -3

يدجك بك ظ يات ابألساسلات ابكم اجب بكمةاصصا ا  لجال بكة لم اكاب بك لوم  1-1-1

 ا  لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات.   بت بك القا امماجسةش بكم  لا

 ت در بك ظ يات بكم تابا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. 1-1-2

 ت  ح بكم اهلم ابكم اجب بكم تابا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا   1-1-3

 تحدر بك لوم  بت بكصلا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.   1-1-4

 لةبلاات بكمماجسات بكم  لا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. ت  ب   1-1-5

تحدر بكماارئ بألمالقلا ابكقااوالا كلمماجسا بكم  لا ا  لجال إربج  بكم زل    1-2-1

 ابكمؤسسات. 

لجال  توضح أمالقلات بكاحث بك لم  اإتاا  بكق بجبت ا  بكمماجسات بكم  لا-2-2  1



 
 

 إربج  بكم زل ابكمؤسسات.

يوظف لاارئ اأساسلات بكجور  ا  بكمماجسا بكم  لا ا  لجال إربج  بكم زل   1-3-1

 ابكمؤسسات. 

ت در لاارئ اأساسلات بكجور  ربمل بكمؤسسات  بت بكصلا لجال إربج  بكم زل   1-3-2

 ابكمؤسسات. 

يصمم الئا بك مل بكةى تحقق بألل  ابكساللا بكم  لا ابكالئلا ا  لجال إربج    1-4-1

 مؤسسات. بكم زل ابك

ت  ح أهم لاارئ بكمحااظا عل  بكالئا ا  ضوء لجاالت بإلقةصار بكم زك   1-4-4

 بكماةل ا. 

 المهارات ا لذهنية -2

 يوظف بكم لولات كلة الل اك اء  لع بكم كالت ابكموبقف.  2-1-1

 يقة ح بساكلج حديثا كحل بكم كالت ا  لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات.   2-1-2

صا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا ااقًا ألهملة ا ايملز ت تج بكم كالت بكاا  2-1-3

 ال  ا. 

 يقدج على باةاج باكاج ةديد  تساعد عل  تبوي  لجال  إربج  بكم زل ابكمؤسسات.  2-2-1

 يقة ح حلول كلم كالت بكااصا امجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. 2-2-1

 بكم زل ابكمؤسسات. يحلل باحاث الوضوعات ا  لجال إربج    2-3-1

يحلل بألاحاث بك لملا ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا ابكموبضلع  بت   2-3-2

 بكصلا ااكةاصص. 

 يقللم حجم لاا  بكم كالت بكة  لوبة ة ا ي لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات.  2-4-1

 يسةادم بكوسائباكةك وكوةلا؛كلةوبصل ابكاحث ع  بكم لولات.2-5-1

يةاا بكق بجت بكم  لا بكم اساا ا  ضوء بكم لولات بكمةاحا ا  لجاالت بإلقةصار   2-5-2

 بكم زك  بكماةل ا. 

 المهارات ا لمهنية  -8

يباق بكث  ل  بسة بتلجلا تدجيس ااق لةبلاات بكم ام بكة للملا ا    3-1-1

 لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات.

 م زك  بكماةل ا. يباق بكم اجبت بكم  لا ا  لجاالت بإلقةصار بك  3-1-2



 
 

يكةسج ل اجبت ةمع ات تلج اع ض بكم لولات ا  لجال إربج  بكم زل  3-2-1

 ابكمؤسسات. 

 يكةج تقاجي  ل  لا ا  كااا لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.   3-2-2

 المهارات العامة والمنقولة  -9

 يجد ق وبت ةديد  كلةوبصل بكمسةم .   4-1-1

 بكموبقف بكماةل ا يكةسج ل اج  إربج    4-1-2

 يبلع على بكجديد ا  لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات.  4-2-1

 يسةادم بكةك وكوةلا كأرب  احثلا اأرب  كلوصول كلم لولات ات ظلم ا   4-2-2

 يسةادم تك وكوةلابكم لولات اما يادم لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا. 4-2-3

 يحدر أرابت بكةقللم بكجلد   4-3-1

 ال  اظ يات بكةقويم بكة اوي يملز   4-3-2

يظ   قدجتش ا  تحديد بحةلاةاتش بكة للملا بك اصلا اإتاا  بكق بج اتقللم    4-3-3

 بكابت. 

 يسةادم بكوسائط بكةك وكوةلا  كلةوبصل ابكاحث ع  بكم لولات 4-4-1

يسةادم بكموبجر بكمةاحا اما يحقق بألهدبب بكم  ور  ا  لجاالت بإلقةصار   4-4-2

 بكم زك  بكماةل ا. 

 ي مل اك اء  ضم  ا يق.  4-5-1

 يسةبلع إربج  بكوقت اك اء .   4-5-2

 ي مل ضم  ا يق كة  لا ل  اعات ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.   4-5-3

 يكةسج ل اج  بكةوبصل لع بالم ي    4-6-1

 يسةبلع تحمل بكمسئوكلا   4-6-2

ا اما يادم لجاالت بإلقةصار بكم زك  يظ   ل اجبت بكقلار  ا  سلاقات ل  ل   4-6-3

 بكماةل ا. 

 ياحث ع  بكحديث ا  لجال إربج  بكم زل ابكمؤسسات ااسةم بج.   - 4-7-1

 يسةادم إسة بتجلات بكة لم بكابت  ا  لجاالت بإلقةصار بكم زك  بكماةل ا.4-7-2

 العالمات المرجعية : -5

قاارارات المالاا   –قااانوت ظنماايم الاامعااات  –االئحااة الخا ااة رالبرنااامج      
 األعلت للاامعات

 غير متوافر                  متوافر      ✓  دليل البرنامج -

نمام المراجعة الدورية -
 للبرنامج

 غير متوافر                  متوافر      ✓ 

 سنوي                 أكثر من سنة   ✓        

 



 
 

مدي ظوا ق الهيكل  -
االكاديمت للبرامج مع  

 المستهدف مع
 المستهدف من التعليم 

 متوافق 

 

المعوقات اإلدارية  -
 والتنميمية 

 ال يوجد 

 

 التعليم  :   المستهدف  من  ( ظقويم طالب لقياس مدي اكتساب9

 أعمال السنه   -1 التقويم : أدوات-

 امتحان نصف الفصل   -2

 امتحان العملي/التطبيقي  -3

 امتحان الشفهي   -4

 امتحان نهاية الفصل  -5

 أعمال السنه االسبوع   -1 المواعيد : -

 امتحان نصف الفصل االسبوع    -2

 امتحان العملي/التطبيقي االسبوع   -3

 امتحان الشفهي االسبوع   -4

 امتحان نهاية الفصل االسبوع   -10

 



 
 

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج. 
 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

االمتحانات التحريرية  -1 المتعلقة بمجال  الذهنية والمهنية قياس المعارف والمفاهيم  

   التخصص

االمتحانات الشفهية -2 والقدرة علي المناقشة قياس مهارات االتصال    

حلقات البحث والمناقشة  -3 قياس مهارات التعليم الذاتي والمستمر والقدرة علي إدارة   

 الوقت وتقييم اآلخرين 

األبحاث والتقاريرالعلمية -4 -3  

 وتقييمها  

 

 قياس القدرة علي كتابة التقارير

التأهيل اللغوي  - المعلومةقياس مدي القدرة علي التحدث ونقل  5  

عرض تقديمي -7 قياس مهارات استخدام الحاسب اآللي كوسيلة للعرض في   

 خالل وقت محدد 

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

اختبار تطبيقي نهاية  -9

 الفصل 

 المعارف والمفاهيم، مهارات عملية ومهنية

 المعارف والمفاهيم ، المهارات الذهنية اختبار نهاية الفصل   -10

 

 مالحمات المراجع-
 : الخارجت

 )إن وجدت(   

 تقليل بعض المخرجات عن طريق دمجها .  -

 زيادة المراجع الحديثة للمقررات  -

 مزيد من التعاون بين الخريجين والكلية من خالل اقامة الندوات وورش العمل .  -

 اإلمكانات التعليمية : ( 10

 نسبة أعضاء هيئة التدري  إلت-
 الطالب 

9 :4 

 إلي حد ما           غير مناسب               مناسب      ✓ مدي مالءمة ظخصصات أعضاء هيئة  -



 
 

التدري  وظوزيع األ باء عليهم  
 البرنامج :  الحتياجات

 

 غير مناسب      إلي حد ما                    مناسب       ✓ المكتبة :-

 

 إلي حد ما           غير مناسب               مناسب ✓      المعامل  : -

 

 إلي حد ما           غير مناسب               مناسب       ✓ اآللت :  الحاسب-

 

مدي التعاوت مع جهات االعمال  ت  -
 ظو ير  رف التدريب للطالب :

 ن واستضافة جهات االعمال يوجد تعاون من خالل اقامة حفل للخريجيي

 بعض مسميات المقررات  قديمة وغير مواكبة للتطور العلمي للتخصص   أي متطلبات أخري للبرنامج :-

 : والتطوير إدارة الاودة ( 11

نمام المتارعة لاوانب  -
 القصور :

 إلي حد ما         غير فعال            فعال✓    

إجراءات ظطبيق لوائح -
 وقوانين الكلية والاامعة : 

 إلي حد ما     غير مناسب            مناسب   ✓  

مدي  اعلية نمام المراجعة  -
 البرنامج : الداخلية  ت ظطوير

 فعالة ويراعي كافة المالحظات المدونة



 
 

 المراجعين مالحمات-
الخارجين فيما يخص مخرجات 

 البرنامج ومعايير القياس 

 المخرجات عن طريق دمجها . تقليل بعض  -

 زيادة المراجع الحديثة للمقررات  -

 مزيد من التعاون بين الخريجين والكلية من خالل اقامة الندوات وورش العمل .  -

 : البرنامج مقترحات ظطوير ( 12

هيكل  -
البرنامج ) 
المقررات / 
 ( :  الساعات

 هيكل ومكونات البرنامج :  -

 البرنامج: سنتين ) فصلين دراسيين كل عام يمثل فصل دراسي ( مدة  -أ 

 هيكل البرنامج : نظري وتطبيقي  -ب

 ساعا.  52ساعاو بةماك 14ساعاوعملى38اظ ي: عدد الساعات/الوحدات

 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( : ال ينطبق   -ج

البرنامج سنتين )فصلين دراسين( وجميع  النظام المتبع في البرنامج هو النظام الفصلي، مدة 

حلث يوةد لق جبن  مقررات البرنامج الزامية، ويوجد مقررات اختيارية في السنة الثانية 

 بمةلاجيان.



 
 

 مقررات-

 جديدة :

 
 

 (15نموذج رقم )

تقرير عن برنامج دراسي 

 2017-2018للعام األكاديمي 

جامعة / أكاديمية : المنوفية 

كلية / معهد : التربية النوعية بأشمون 

قسم : االقت اد المنزلي  

معلومات أساسية  - أ
 (االقتصاد المنزلي )مرحلة الدبلوم اسم البرنامج: -1

تخصص االقتصاد المنزلي مجال  إدارة المنزل  التخ  : -2
 واقتصاديات األسرة

 ف ل دراسي (2سنتان )  عدد السنوات الدراسية: -3
عدد الساعات المعتمدة / عدد  -4

 المقررات:
   ساعة.276ساعة، اجمالي142ساعة،عملى134ن ر 

-  مستويات البرنامج ) في ن ام الساعات المعتمدة ( : ال ين ب  
الن ام المتبع في البرنامج هو الن ام الف لي،  

ف ل دراسي (وجميع مقررات البرنامج 2مدة البرنامج سنتان ) 
 الزامية، ويوجد مقرران اختياريان .    

يتم اختيار أستاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون  أس  تشكيل لجان الممتحنين: -5
 وذل  من خالل الخ ة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا بالقسم

 والتي يتم اعتمادها في مجل  القسم
 غيرمتاح                      متاح ✓ ن ام الممتحنين الخارجيين: -6

 

 
 
 
 

 



 
 

إضافة 

مقررات  

 جديدة

كلجال ات سوب يةم بعةمار الئحا ةديد  ا ظام ال يمك  بضااا لق ج ران بعةماره ل  بكمجلس بالعلى 

 بكساعات بكم ةمد  لما يسمح ااضااا لق جبت ةديد  بكةاصص ااحةلاج ك ا 

 التدريب-

 والمهارات : 
ا اء على إسةالان اإسةبال  بإلحةلاةات بكةدجيالا ألعضاء هلئا   بكةدجيالا بكس ويا يةم اضع بكابا

 بكةدجيس.

 بكةدجيالا.  كلابا بكةدجيس/بك لئا بكم اااا  اقًايةم تدجيج أعضاء هلئا  -

 يةم عمل راجبت تدجيالا ألعضاء هلئا بكةدجيس/بك لئا بكم اااا . −

كوحد   بكةاا ا  ابكةوعلا  بكةدجيج  كج ا  ع    يق  بكم اااا  بكةدجيس/بك لئا  هلئا  أعضاء  تدجيج  يةم 

 ضمان بكجور  ااككللا 

مقترحات 
قطاع االعمال 

لتطوير  
 البرنامج :

  2016تم تبالق لا اجر ل  لالحظات اةق ي  
 

المسئول  -
 عن التنفيذ :

 أسةا   بكمق جبت. •

 جئلس بكقسم.  •

ظوقيت  -
 التنفيذ :

 2019/  2018بك ام بألكاريم   

 

          ا.د سعيد مناع جاد الرب:  البرنامج  تقريرالمسئول عن 

 2018/          6/     24:   التاريخ :                                             التوقيع   
 

 


