
 
 
 
 

                                       
 (15نموذج رقم )

 تقرير عن برنامج دراسي 

 2020/   2019للعام األكاديمي 

 معلومات أساسية  -أ
 HE المنزلي االقتصاد  اسم البرنامج: -1

 يوس لور البكامرحلة 
   المنزلي االقتصاد  التخصص: -2
 ( دراسية فصول 8)  سنوات  4 ت الدراسية:نواالسعدد  -3
عدد الساعات المعتمدة / عدد  -4

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

 % 4.3:   النسبة   12:  العدد :  االساسية العلوم مقررات 
:  النسبة 38: العدد :  االنسانية/  االجتماعية  العلوم مقررات * 

13.9 % 
 % 71.7:   النسبة   198:   العدد :  صص تخال العلوم مقررات * 
 % 4.3  النسبة   12  العدد :  أخري  علوم  من مقررات * 
 % 5.8  النسبة 16 العدد :    الميداني التدريب * 
 ينطبق  ال( :   المعتمدة الساعات  نظام  في)  البرنامج مستويات   -

   الفصلي، النظام هو البرنامج في المتبع النظام
 مقررات  وجميع دراسية فصول 8=  ت سنوا أربعة البرنامج مدة

 .    اختيارية مقررات  واليوجد  الزامية، البرنامج
يتم اختيار أستاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون   أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5

 بالقسم 
 متاح                      متاح غير  ✓ نظام الممتحنين الخارجيين:  -6

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 مقررات البرنامج :

  األول  الدراسيولي ، الفصل ة األ الفرق

عدد  اسم المقرر
 الوحدات 

الفرقة   عدد الساعات االسبوعية 
 والمستوي 

الفصل 
 عملي  تمارين  نظري  الدراسي

 األول  األولي  - - 4 14 مدخل إلى االقتصاد المنزلي

 األول األولي 4 - 2 14 ( 1أسس الغذاء والتغذية )

 (1أدوات وماكينات )
14 

 األول ليو األ  4 - 2

 مبادئ الفن والتصميم 
14 

 األول األولي 2 - 2

كيمياء عضوية وغير  
 عضوية

14 
2 - 4 

 األول األولي

 قراءات باللغة العربية وآدابها 
14 

 األول األولي - - 2

 األول األولي - - 2 14 دراسات بيئية

 األول األولي - - 2 14 مبادئ التربية 

   14 - 18   المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 الفرقة األولي ، الفصل الدراسي الثاني                             
عدد  اسم المقرر

 الوحدات 

الفرقة   عدد الساعات االسبوعية 
 والمستوي 

الفصل 
 عملي  تمارين  نظري  الدراسي

 الثاني  األولي  2 - 2 14 ( 2أسس الغذاء والتغذية )

 الثاني  ياألول 2 - 2 14 أجهزة وأدوات منزلية

 إدارة أعمال المنزل 
14 

 الثاني  األولي 2 - 2

 (2أدوات وماكينات )
14 

 الثاني  األولي 4 - 2

أسس تصميم وتنفيذ 
 المفروشات

14 
2 - 2 

 الثاني  األولي

 أسس إسكان ومرافق منزلية 
14 

 الثاني  األولي 2 - 2

 الثاني  األولي 2 - 2 14 رياضة واحصاء 

 الثاني  األولي - - 2 14 قراءات باللغة األنجليزية

 الثاني  األولي - - 2 14 مدخل إلى تكنولوجيا التعليم 

 الثاني  األولي - - 2 14 مبادىء علم النفس 

   16 - 20  المجموع

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 الفرقة الثانية، الفصل الدراسي األول 

 
عدد  اسم المقرر

 الوحدات 

الفرقة   عدد الساعات االسبوعية 
 والمستوي 

الفصل 
 عملي  تمارين  نظري  اسيالدر 

 األول   الثانية  4 - 2 14 ( 1علوم األطعمة وإعدادها )

 األول   الثانية  4 - 2 14 النسيج والعناية به

 ميكروبيولوجى األغذية
14 

 األول   الثانية  4 - 2

 تغذية إنسان
14 

 األول   الثانية  - - 2

 األول   الثانية  4 - 2 14 تريكووكروشية 

 ب اآللى أساسيات الحاس
14 

 األول   الثانية  1 - 1

 األول   الثانية  - - 2 14 قراءات باللغة االجنبية 

 األول   الثانية  - - 2 14 مبادىء التدريس 

 األول   الثانية  - - 2 14 علم نفس النمو

   17 - 17  المجموع

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 الفرقة الثانية ، الفصل الدراسي الثاني 

عدد  اسم المقرر
 الوحدات 

الفرقة   الساعات االسبوعية د عد
 والمستوي 

الفصل 
 عملي  تمارين  نظري  الدراسي

 الثاني   الثانية  2 - 2 14 أساسيات الكيمياء الحيوية 

 الثاني  الثانية  4 - 2 14 تخطيط وإعداد وجبات 

 ( 2علوم أطعمة )
14 

 الثاني  الثانية  2 - 2

 ( 1تنفيذ مالبس الطفل )
14 

 الثاني  الثانية  4 - 2

 الثاني  الثانية  - - 2 14 تذوق الملبسى لا

 تأثيث وتنسيق منزل   
14 

 الثاني  الثانية  2 - 2

 الثاني  الثانية  - - 2 14 صحة األسرة 

 الثاني  الثانية  - - 2 14 قراءات باللغة العربية

 الثاني  الثانية  - - 2 14 ومشكالت المجتمع التربية 

 ني الثا الثانية  2 - 2 14 الوسائل التعليمية 

   16 - 20  المجموع

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 الفرقة الثالثة ، الفصل الدراسي األول 

عدد  اسم المقرر
 الوحدات 

الفرقة   عدد الساعات االسبوعية 
 والمستوي 

الفصل 
 عملي  تمارين  نظري  الدراسي

 األول الثالثة   4 - 2 14 فسيولوجى إنسان

 األول الثالثة   2 - 2 14 أغذية فئات حساسة

 14 ذيةاألغ تقييم
 األول الثالثة   2 - 2

 14 إدارة موارد وترشيد استهالك
 األول الثالثة   - - 2

 األول الثالثة   2 - 2 14 طباعة المالبس والنسيج

إدارة مؤسسات الطفولة 
 والمسنين

14 
2 - 2 

 األول الثالثة  

 األول الثالثة   1 - 1 14 تكنولوجيا التعليم )تخصص( 

 األول الثالثة   - - 2 14 للتربيةاألصول االجتماعية 

 األول الثالثة   - - 2 14 طرق تدريس نوعية

 األول الثالثة   - - 2 14 علم نفس اجتماعي 

 األول الثالثة  4 - - 14 التربية الميدانية

   17 - 19  المجموع

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 الفرقة الثالثة، الفصل الدراسى الثانى 

عدد  اسم المقرر
 الوحدات 

الفرقة   سبوعية عدد الساعات اال
 والمستوي 

الفصل 
 عملي  تمارين  نظري  الدراسي

 الثاني  الثالثة   2 - 2 14 كيمياء تغذية

 الثاني  الثالثة   2 - 2 14 ملوثات الغذاء

 14 التصميم والتطريز 
 الثاني  الثالثة   4 - 2

 الثاني  الثالثة   4 - 2 14 (2تنفيذ المالبس )

استخدام الحاسب فى 
 منزلىاالقتصاد ال

14 
- - 2 

 الثاني  الثالثة  

 العالقات األسرية 
14 

 الثاني  الثالثة   - - 2

 الثاني  الثالثة   - - 2 14 تاريخ التربية والتعليم 

 الثاني  الثالثة   2 - 2 14 نفس تعليمى علم 

 الثاني  الثالثة  4 - - 14 التربية الميدانية

    20 - 14  المجموع

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 ألول الفصل الدراسي ا  الفرقة الرابعة ،

 
عدد  اسم المقرر

 الوحدات 

الفرقة   عدد الساعات االسبوعية 
 والمستوي 

الفصل 
 عملي  تمارين  نظري  الدراسي

 األول الرابعة   4 - - 14 أشغال فنية

 األول الرابعة   2 - 2 14 حفظ األطعمة

 األول الرابعة   2 - 2 14 تحليل أغذية 

 األول الرابعة   - - 2 14 تاريخ وتطور األزياء 

 األول الرابعة   4 - 2 14 تغذية عالجية

 األول الرابعة   4 - - 14 المشروع فى مجال التخصص

 األول الرابعة   - - 2 14 مقارنةتربية 

 األول الرابعة   - - 2 14 طرق تدريس نوعية

علم نفس تعليمي )فروق 
 فردية(

14 
 األول الرابعة   2 - 2

 األول الرابعة  4 - - 14 التربية الميدانية

    22 - 14  المجموع

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 الفرقة الرابعة ، الفصل الدراسي الثاني 
 

عدد  اسم المقرر
 الوحدات 

الفرقة   عدد الساعات االسبوعية 
 والمستوي 

الفصل 
 عملي  تمارين  نظري  الدراسي

 الثاني  الرابعة   4 - 2 14 تقنين غذائي 

 الثاني  الرابعة   4 - 2 14 تأثيث مسكن

 الثاني  الرابعة   4 - 2 14 (3تنفيذ المالبس )

 الثاني  الرابعة   4 - - 14 المشروع في التخصص

 الثاني  الرابعة   4 - - 14 التربية الميدانية

 الثاني  الرابعة   - - 2 14 األصول الفلسفية للتربية

 الثاني  الرابعة   - - 2 14 المناهج

صحة نفسية وتوجيه وارشاد 
 نفسي

14 
 الثاني  الرابعة   - - 2

    20 - 12  المجموع

 يجتاز الطالب  المشروع الفني في المجاالت التخصصية التي درسها ويتم التحكيم   
 للمشروع بلجنة ثالثية في نهاية العام

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
 معلومات متخصصة  –7

 : إحصائيات  -7

فى العام  االولي رنامج بالفرقة عدد الطالب الملتحقين بالب • عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج : -

 305=   2020/ 2019األكاديمى  

فى العام األكاديمى   الثانيةعدد الطالب بالفرقة  •

2019 /2020   =267 

فى العام األكاديمى    الثالثة عدد الطالب بالفرقة  •

2019 /2020    =337 

عدد الطالب بالفرقة الرابعة فى العام األكاديمى   •

2019 /2020    =306 

 1214   =الكلي  •

 % 96.39=  االولي•نسبة الطالب الناجحين بالفرقة  )%(: معدل النجاح في البرنامج-

 %  89.5=    الثانية •نسبة الطالب الناجحين بالفرقة 

 % 99.7•نسبة الطالب الناجحين بالفرقة الثالثة =  

 %   99.11•نسبة الطالب الناجحين بالفرقة الرابعة =   

مج ) منسوبة إلي  اتجاه االلتحاق بالبرنا-
 سنوات( :3 د الملتحقة خالل آخراألعدا

 متناقص        ثابت      متزايد  ✓

                        

 : ( % ) توزيع تقديرات النجاح-

 

 % جيد جدا44.44% امتياز             6.86

 % مقبول  3.92% جيد             43.79

 

  :  األكاديمية المعايير -8



 
 
 
 

 

 يةاديم األك المعايير-1
  : المرجعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف العامة للبرنامج :

المختلفددة علددى المسددتوي إعددداد معلددم فددى مجددال االقتصدداد المنزلددي لمراحددل التعلدديم  1/1
 المعارف والمهارات بكفاءة  للطالب.القومي والعربي قادرًا على نقل 

بندددداء اخصددددائي مبدددددعًا ومتميددددزًا فددددي مجددددال االقتصدددداد المنزلددددي مددددزودًا بالمهددددارات  1/2
المعرفية والذهنية والمهنية والعامة المطلوبدة التدي تلهلده للمنافسدة فدي سدوق العمدل 

 -ختلفدددة لالقتصددداد المنزلدددي )التمذادددة وعلدددوم األ عمدددةالحدددر فدددى التخصصدددات الم
مشدددددروعات إدارة المندددددزل والملسسدددددات( مددددن خدددددالل بعددددد  ال -بددددس والنسددددديجالمال

 الصميرة.   

إعددددداد خددددريج ملددددم بكافددددة تخصصددددات علددددم االقتصدددداد المنزلددددي )التمذاددددة وعلددددوم  1/3
فدي حيداة إدارة المنزل والملسسات( وأهميتها ودورهدا   -المالبس والنسيج  -األ عمة

 عصر.الفرد واألسرة وتطوراتهما فى ضوء مستحدثات ال

تطبيددق  رائددق التددددريس، مونفددًا تكنولوجيدددا التعلدديم ومراعيدددًا خصددائص المتعلمدددين  1/4
 .وأنماط التعليم والتعلم 

اسددددتخدام أسدددداليب وأدوات مناسددددبة لتقددددويم الجوانددددب المعرفيددددة واألدائيددددة  لعمليتددددي  1/5
 .التعليم والتعلم 

وحددل مشددكالت  داد أخصددائي اقتصدداد منزلددي متميددز ومبددد  قددادر علددى مواجهددةإعدد 1/6
 رات معرفية وذهنية ومهنية وعامة.المجتمع المحلي من خالل ما ذود به من مها

بندداء خددريج لداددة القدددرة علددى التنميددة الذاتيددة والددتعلم المسددتمر وموا بددة مسددتحدثات  1/7
 العصر في مختلف مجاالت االقتصاد المنزلي.

تددوافر لداددة مددن خبددرات تعليميددة ادارة المواقددف التعليميددة بكفدداءة وفاعليددة وفقددًا لمددا ي 1/8
 . وادارية وميدانية مناسبة

اإللتزام بضوابط وأخالفيات مهنة التعليم، والقيام بمسئولياته تجاه تطوير الملسسة   1/9
 التعليمية وفقًا لنظم الجودة.

 والتوجيه التربوي والنفسي.تونيف آليات اإلرشاد  1/10

الحديثددددة فدددي مجدددداالت التمذادددة وعلددددوم  إعدددداد خددددريج ملدددم بالوسددددائل التكنولوجيدددة 1/11
إدارة المنددددددزل والملسسددددددات واسددددددتخدامها بكفدددددداءة  -المالبددددددس والنسدددددديج -األ عمدددددة

 واالستفادة منها في  تطوير مجال التخصص.
إعدددداد خدددريج قدددادر علدددى تونيدددف واسدددتخدام اإلدارة العلميدددة فدددي تخطددديط وتنفيدددذ  1/12

د المنزلدددي لمواجهددددة بعددد  المشدددروعات الصدددميرة فدددي مختلددددف مجددداالت االقتصدددا
 تحداات سوق العمل. 

 بنهاية هذا البرنامج يكون الخريج قادراً علي أن  : 

خر      يكون  أن  يجب  العامة  والمفاهيم  المعارف  جانب  برنامج إلى  يج 

 إعداد معلم االقتصاد المنزلي قادراً على أن:  

المتوازن-1 السليمة  التغذية  بين  العالقة  مدركاً  األطعمة  علوم  ة يوظف 

 والصحية. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوظف أسس تنفيذ المالبس والمفروشات والعناية بهم مستخدماً الخامات -2

 واألدوات المناسبة. 

وأساليبها مراعياً أسس    يوظف قواعد إدارة المنزل واألسرة والمؤسسات-3

 ترشيد االستهالك. 

في -4 ويديرها  التخصص  مجاالت  إحدى  فى  المشروعات  بعض  يصمم 

 ضوء الموارد المتاحة. 

 يتبع قواعد األمن والسالمة المهنية. -5

 يصمم خطة: للتدريس تناسب الفروق الفردية بين تنوع المتعلمين. -6

التعل-7 تكنولوجيا  موظفا  التدريس،  طرائق  خصائص  يطبق  مراعيا  يم، 

 المتعلمين وأنماط تعليمهم   

 وتعلمهم.           

المختلفة ل-8 الجوانب  لتنمية  التعليم  يستخدم أساليب وأدوات مناسبة  عمليتي 

 والتعلم. 

 يتعامل بمهنية مع ذوى االحتياجات الخاصة القابلين للدمج التعليمى. -9

 ينمى ذاته مهنيا، ويبنى: عالقات مهنية متنوعة.-10

بفروعها -11 العلوم  بين مجاالت  التكاملية  المعرفة والعالقات  يدرك وحدة 

 المختلفة. 

لنفسي، وريادة األعمال في  يوظف آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي وا-12

 . ممارساته المهنية

تكنولوجيا  -13 ومهارات  الشخصية  قدراته  مستخدماً  بفاعلية  يتواصل 

 المعلومات واالتصاالت. 

 جدات ذات العالقة بتخصصه. يتفهم المست-14

 يتواصل بلغة عربية سليمة وبإحدى اللغات األجنبية. -15

الت -16 مهنة  وبأخالقيات  المجتمع  بقيم  مع يلتزم  تعامالته  في  وآدابها  عليم 

 معنيين. المتعلمين وال

 يعي مقومات الهوية الثقافية لألمة. -17

والديمقراطية، والتسامح وقبول  يشارك في تنمية قيم: االنتماء الوطني،  -18

 اآلخر. 

 يدرك دوره فى تنمية المجتمع ودور التعليم فى استدامتها. -19

وال -20 المهنية  المشكالت:  حل  في  األساليب  يشارك  باستخدام  مجتمعية 

 العلمية. 

يحقق  -21 بما  التربوي؛  والتطوير  المجتمع،  خدمة  أنشطة  في  يشارك 

 الجودة والتميز. 

 للتدريس تناسب الفروق الفردية بين تنوع المتعلمين. يصمم خطة: -22

خصائص  -23 مراعيا  التعليم،  تكنولوجيا  موظفا  التدريس  طرائق  يطبق 

 وتعلمهم.  المتعلمين وأنماط تعليمهم 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المخرجات التعليمية   - 2

 البرنامج : المستهدفة من 

يستخدم أساليب وأدوات مناسبة لتنمية الجوانب المختلفة لعمليتي التعليم  -24

 والتعلم. 

 ت الخاصة القابلين للدمج التعليمى. يتعامل بمهنية مع ذوى االحتياجا-25

 ينمى ذاته مهنيا، ويبنى: عالقات مهنية متنوعة.-26

بين مجاالت -27 التكاملية  المعرفة والعالقات  بفروعها   يدرك وحدة  العلوم 

 المختلفة. 

يوظف آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي والنفسي، وريادة األعمال في  -28

 ممارساته المهنية. 

بفا-29 تكنولوجيا  يتواصل  ومهارات  الشخصية  قدراته  مستخدماً  علية 

 المعلومات واالتصاالت. 

 يتفهم المستجدات ذات العالقة بتخصصه. -30

 ة وبإحدى اللغات األجنبية. يتواصل بلغة عربية سليم-31

يلتزم بقيم المجتمع وبأخالقيات مهنة التعليم وآدابها في تعامالته مع   -32

 المتعلمين والمعنيين. 

 مقومات الهوية الثقافية لألمة.  يعي -33

يشارك في تنمية قيم: االنتماء الوطني، والديمقراطية، والتسامح وقبول  -34

 اآلخر. 

 تها. تمع ودور التعليم فى استداميدرك دوره فى تنمية المج -35

األساليب -36 باستخدام  والمجتمعية  المهنية  المشكالت:  حل  في  يشارك 

 العلمية. 

خدم-37 أنشطة  في  يحقق  يشارك  بما  التربوي؛  والتطوير  المجتمع،  ة 

 الجودة والتميز. 
 

تم اشتقاق نواتج التعلم المستهدفة لبرنامج االقتصاد المنزلي من المعااايير 
األكاديمياااة المرجعياااة لكلياااات التربياااة النوعياااة قطااااع االقتصااااد القومياااة 
 المنزلي

النوعية،   والفهم  المعرفة -أ التربية  كليات  لخريج  المستهدفة  التعليمية  مخرجات  جانب  إلى 

 يجب أن يكون خريج برنامج االقتصاد المنزلي قادر على أن:  

 احدد العناصر المذائية األساسية وأهميتها. 1أ//2

 ضح مفهوم المذاء المتوازن الصحي وشرو ه.يو    2/أ/2
 العمرية المختلفة.  يذكر اإلحتياجات المذائية للمراحل   3/أ/2
 يتعرف علي المجموعات المذائية وأهميتها.   4/أ/2
 يوضح أسس التمذاة الصحية السليمة.    5/أ/2



 
 
 
 

 اشرح العناصر المذائية المرتبطة بالعمليات الفسيولوجية.    6/أ/2
اشرح  رق حفظ األ عمة والتميرات البيوكيميائية التي تحدث أثناء     7//أ2

 إعداد وحفظ الطعام.
 اشرح معايير جودة الطعام والعوامل المحددة لها.   8/أ/2
 احدد عوامل صالحية المذاء لإلستهالك اآلدمي.   9/أ/2
 . يوضح مفهوم مفهوم الصحة والمرض ومفهوم المذاء اآلمن صحياً    10/أ/2
احدد اإلحتياجات المذائية للفئات الخاصة ومواصفات الوجبة المذائية     11أ//2

 الصحية لهم. 
 اعدد نظريات اإلرشاد التربوي والنفسي.   12/أ/2
 . احدد أسس اإلدارة التربوية والتخطيط  13/أ/2
 يتعرف تأثير الوجبات المذائية غير الصحية علي الفرد.    14/أ/2
 جال االستخدام.وم بساحدد أنوا  المال   15/أ/2
 يتعرف الشروط الواجب مراعاتها في اختيار المالبس.   16/أ/2
 اشرح  رق العنااة بالمالبس والمنتجات النسجية والمفروشات.    17/أ/2
 يوضح أنوا  المفروشات و رق زخرفتها.   18/أ/2
 يذكر خصائص مراحل نمو المتعلمين.   19/أ/2

 عليم والتعلم. للتفة اعدد االستراتيجيات المختل  20/أ/ 2
 اصف األبعاد المجتمعية: السياسية، والثقافية، والتاريخية، والفلسفية    21/أ/2

 المرتبطة بالمجتمع والتعليم. 
 اشرح أنوا  التصميم للمالبس والمفروشات وزخرفتها.   22/أ/2
 اشرح القواعد واألسس الجمالية في تصميم المالبس والمفروشات    23/أ/2
 الزخارف واستخداماتها ا  أنو اعدد    24/أ/2
 اشرح الطرق المختلفة لتنفيذ وتشطيب وزخرفة المالبس والمفروشات.   25/أ/2
 اشرح عناصر وأسس التصميم الجيد للمفروشات والمالبس   26/أ/2
 اشرح أنماط البيئات السكنية السائدة في المجتمع المصري    27/أ/2



 
 
 
 

 ي .المسكن الصح اعرف مفهوم المسكن ومقومات    28/أ/2
احدد عناصر التصميم الداخلي للمسكن في ضوء متطلبات العصر     29/أ/2

 والتقنيات التكنولوجية   
 الحديثة.        

 اعدد مواصفات الوسائل التعليمية الجيدة.   30/أ/2
 اعدد المجاالت المرتبطة بعلم النفس اإلجتماعي.  31/أ/2
التصميم الداخلي داد مكمالت ة بها في إع احدد الخامات التي امكن األستفاد    32/أ/2

 للمسكن وأهميتها. 
اشرح مفهوم االقتصاد المنزلي ومراحل تطوره في الدول العربية واألجنبية     33/ا/2

 وأهم مجاالته والمواد المرتبطة به.   
ُاعرف ماهية اإلدارة المنزلية وتطورها في ضوء اإلدارة العلمية الحديثة     34أ//2

 تها بالقيم والمستويات. ة لها وعالقناصر المكونوالمراحل والع
 اشرح أنوا  الموارد األسرية واألسس العلمية إلدارتها وترشيد االستهالك.    35/أ/2
 اشرح نشأة علم اإلدارة وتطورها ومجاالتها وعالقتها بالعلوم األخرى.   36/أ/2
 اشرح مراحل العملية اإلدارية والعناصر المصاحبة لها.     37/أ/2
 العلمية لمجالت االقتصاد المنزلى باللمة االنجليزية.  ي المصطلحات اسم   38/أ/2
 اشرح األسس العلمية إلدارة الملسسات األسرية المختلفة.     39/أ/2
وتقدام األ عمة في   اشرح الطرق الفنية والجمالية إلعداد المائدة وملحقاتها   40/أ/2

 المناسبات المختلفة. 
االت  والتمويل للمشروعات الصميرة فى مج يوضح أنوا  ونظم اإلدارة    41/أ/2

 التخصص.
 اشرح  رق دراسة الجدوى للمشروعات الصميرة.   42/أ/2
احدد أنوا  األدوات والمعدات والخامات النسجية المستخدمة في صناعة     43/أ/2

 والمفروشات.المالبس 
ات اشرح أنوا  األجهزة المعملية المختلفة و رق تشميلها وأحدث التقني    44/أ/2



 
 
 
 

 التكنولوجية المنزلية الحديثة.  
احدد عناصر ومعايير األمان الواجب توافرها في معامل وورش التدريبات     45/أ/2

 العملية.
ت المحتملة في يوضح المخا ر في استخدامات االالت واألجهزة والمعدا   46/أ/2

 مجال التخصص. 
ت واألجهزة المنزلية احدد عناصر األمان الالزمة عند التعامل مع األدوا   47/أ/2

 والمعملية المختلفة. 
 اشرح  رق تحقيق األمن والسالمة داخل المسكن.    48/أ/2
 احدد أسس اإلدارة التربوية والتخطيط .    49/أ/2
 مية / التعلمية.يذكر أسس تصميم البيئات التعلي   50/أ/2
 اعرف المنهج الدراسى ومكوناته وبناء المنهج وتطوراته.    51/أ/2
 األسس المختلفة لتقويم المنهج الدراسى.  اعدد    52/أ/2
 اعدد نظريات التعليم والتعلم.    53/أ/2
 يذكر خصائص مراحل نمو المتعلمين.    54/أ/2
 لتعلم  ومميزاتها. اشرح أنوا  االستراتيجيات المختلفة للتعليم وا   55/أ/2
 علم. اعدد أسس تكنولوجيا التعليم والوسائل المعينة للتعليم والت   56/أ/2
 احدد معايير اختيار الوسائل المعينة للتعليم والتعلم.    57/أ/2
 يوضح معنى التقويم التربوي والعالقة بين التقويم التربوى ونظرياته.    58/أ/2
 قويم التربوي.اعدد مميزات استراتيجيات الت   59/أ/2
 اشرح معنى التربية الخاصة ومجاالتها واستراتيجياتها.   60/أ/2
 التعلم الذاتي ونظرياته. ذكر مفهومي   61/أ/2
 يبين أساليب التنمية المهنية والتعليم المستمر.    62/أ/2
 اعدد مصادر العالقات المهنية ومتطلباتها في مجال التعليم.    63/أ/2
 مهنة التعليم وعالقتها بالتشريعات المنظمة لها.اشرح أخالقيات    64/أ/2
 اعدد حقوق المعلم وواجباته.   65/ا/2



 
 
 
 

 اعدد نظريات اإلرشاد التربوي والنفسي وريادة األعمال.    66أ//2
اصف األبعاد المجتمعية: السياسية، والثقافية، والتاريخية، والفلسفية     67/أ/2

 المرتبطة بالمجتمع والتعليم 
 قومات بناء الشخصية وتعزيز الهوية الثقافية. اشرح م    68/أ/2
 اعدد منهجيات البحث واالستقصاء.    69/أ/2
اعدد استراتيجيات التفكير ومنهجيات ومتطلبات العمل الفريقي والمشاركة    70/أ/2

 المجتمعية.
 يوضح مداخل ونظم الجودة واالعتماد بالملسسات التعليمية المختلفة .      71/أ/2
 يبين نظريات االتصال وأساليبه الفاعلة.    72/أ/2

 . ميرة تتالئم مع حاجة المجتمعاخطط لمشروعات أسرية ص  1ب//2 المهنية :  المهارات-ب 
اإلدارية     2/ب/2 المراحل  تحليل  في  العلمية  لإلدارة  النظرية  دراسته  من  استفيد 

 الالزمة لعمل مشرو  
 صمير والعناصر المصاحبة لها والعوامل الملثرة عليها      

المشروعات    3/ب/2 بإحدى  للقيام  المبذل  للمجهود  األساسية  المكونات  احلل 
 األسرية. 

والمسنين     4ب//2 الطفولة  ملسسات  لرواد  واالجتماعية  النفسية  الخصائص  احلل 
 ومشكالتهم ضمن دراسة   

 الجدوى لمشرو  صمير خاص بالملسسات األسرية            
اقيم بع  ملسسات الطفولة والمسنين من الناحية االدارية والتصميمية    5/ ب/2

 والتأثيثية 
 ول وجبات غير صحية.اناميز اآلثار السلبية لت  6/ب/2
 اقارن بين الوجبات الصحية وغير الصحية.  7/ب/2
في     8/ب/2 االستهالك  وترشيد  إدارتها  و رق  األسرية  الموارد  أنوا   بين  افرق 

 مختلف المجاالت. 
الموارد     9/ب/2 ضوء  في  المنزلية  واألدوات  األجهزة  واستخدام  لشراء  اخطط 

 األسرية. 
 داعية في مجال التخصص المختلفة.بإاستنتج أفكار ورؤى    10/ب/2



 
 
 
 

افرق بين مراحل العملية اإلدارية والعناصر المصاحبة لها ودور كاًل منها   11/ب/2
 في العملية اإلدارية. 

وتأثيث   12/ب/2 المنزلية  والمرافق  السكانية واإلسكان  المشكلة  بين  العالقة  استنتج 
 المسكن والعالقات األسرية.

 اءات المختلفة.الذك أنوا اقارن بين   13/ب/2
 احلل خصائص وعناصر العمل الفني في المدارس الفنية المختلفة.    14/ب/2
 استنتج العملية التصميمية للحصول على منتج تصميمي جيد .    15/ب/2
 يربط بين العناصر المختلفة للتصميم.    16/ب/2
 يونف عناصر التصميم فى تنفيذ العديد من األعمال الفنية.      17/ب/2

 يدرك أهمية قراءة الباترون للتريكو اليدوي والكروشيه.   18/ب/2
 يونف دراسة اختيار المالبس تبعًا ألنماط الجسم المختلفة.    19/ب/2
 احلل وسائل التثقيف الملبسي.    20/ب/2
 ساليب المختلفة للتطريز.افسر أهمية التعرف على األ   21/ب/2

 لي.اميز بين غرز التطريز اليدوي. واآل   22/ب/2
 اجمع الدالئل عن أهمية دراسة المرز اليدوية والتطريز اآللي.   23/ب/2
 .استنتج أسس التصميم الجيد    24/ب/2
 احلل أهمية التعرف على أنوا  غرز التطريز المختلفة.    25/ب/2

تشطيب     26/ب/2 إتقان  مدى  والتريكو اقيم  الخيامية  بأسوب  المنفذة  القطع 
 والكروشية وشرائط الساتان. 

 افسر مفهوم انتقال أثر التعلم.   27/ب/2
المشموالت    28/ب/2 إلنتاج  المختلفة  األنوا   دراسة  أهمية  حول  الدالئل  اجمع 

 اليدوية.
 اقترح بع  النماذج للمنتجات الفنية اليدوية.   29/ب/2
 انتاجى صمير  فى مجال التريكو والكروشية.ينفذ مشرو     30/ب/2
الخاصة     31/ب/2 األقمشة  للخواص  اختار  وفقا  علمية  أسس  علي  األدائية به 

 المطلوبة. 
 افرق بين أنوا  البقع المختلفة.     32/ب/2

 امارس الطرق السليمة إلزالة البقع.    33/ب/2

 سس علمية. افاضل بين أنوا  األقمشة التي اقوم بشرائها علي أ   34/ب/2



 
 
 
 

 المنسوجات.يلتزم بتعليمات البطاقة االرشاداة للعنااة بالمالبس و    35/ب/2
 اصنف أنوا  الباترونات الخاصة بالمالبس المنزلية.    36/ب/2
 اشرح  رق تشطيب المالبس المنزلية.    37/ب/2
 يربط بين القطع الملبسية والخامات المناسبة لها.    38/ب/2

 المستخدمة لحيا ة المالبس المنزلية . افاضل بين المرز   39/ب/2
 للمالبس المنزلية . استخدم الحيا ات المناسبة   40/ب/2
 يربط بين أنماط الشخصية والمالبس المناسبة لها .     41/ب/2
 يربط بين القطع الملبسية والخامات المناسبة لها .   42/ب/2
 المناسبة لها .يربط بين أنماط الجسم المختلفة والمالبس    43/ب/2
 افاضل بين المرز المستخدمة لحيا ة المالبس الخارجية.    44/ب/2
 احدد الفرق بين أنماط المالبس الشائعة في كل عصر.     45ب//2
 احلل األزياء في العصور التاريخية المختلفة.    46/ب/2
 .  استنتج العوامل الملثرة على تميير وتطور األزياء في العصور المختلفة   47/ب/2
 اقارن بين  رز األزياء ومكمالتها في العصور المختلفة .    48/ب/2
 سية الشائعة في كل عصر من العصور . القطع الملب يوصف   49/ب/2
العصر    50/ب/2 وتوضح  الحديث  العصر  في  الشائعة  الملبسية  األنماط  تحلل 

 المشتقة منه.
 تربط بين األنماط الملبسية المستحدثة وبين العصور المقتبسة منها.    51/ب/2
 ها. افرق بين مدارس الفكر اإلداري المختلفة، وأهم مبادئ     52/ب/2
افسر دور اإلدارة العلمية في تحقيق األهداف وإشبا  الرغبات والحاجات     53/ب/2

 األسرية في حدود 

 اإلمكانات المتاحة.            
 اميز بين القيم والمستويات ودورهم في اإلدارة المنزلية.     54/ب/2
 عمل. احلل المكونات األساسية في المجهود المبذول عند القيام بأي     55/ب/2
العمل     56/ب/2 استهلكه  ما  تحديد  ودورها في  للعمل  المكونة  األبعاد  بين  يربط 

 المنزلي من وقت وجهد.  
رحلتي الطفولة والمسنين في وضع برامج يونف المعلومات الخاصة بم   57/ب/2 

 وأنشطة تخدم تلك  
 المراحل.            



 
 
 
 

حاولة لفهم  بيعة هذه افسر النظريات الخاصة بمرحلة الشيخوخة في م    58/ب/2
 المرحلة ومعرفة  

 متطلباتها.             
 احدد المشكالت التي قد تواجه اإلدارة في ملسسات الطفولة والمسنين في  59/ب/2

 الجوانب التأثيثية واإلدارية. 
اقيم بع  ملسسات الطفولة والمسنين من الناحية االدارية والتأثيثية في    60/ب/2

        ضوء متطلبات العامة
الداخلية           )البيئة  الخارجية -والخاصة  االشراف-البيئة  متطلبات   -هيئة 

 التأثيث(. 
 اقترح حلول في مجال التخصص لمواجهة المشكلة السكانية .    61/ب/2
االقتصاد    62/ب/2 بمجاالت  المرتبطة  المهنية  للمشكالت  للتصدي  حلول  اقترح 

 المنزلي. 
 المرتبطة بالمشكالت المهنية.  احدد قضااا المجتمع   63/ب/2
يبتكر حلول للمشكالت التصميمية والتأثيثية والسكنية التي تسهم في حل    64/ب/2

 مشكالت الشباب 
استنتج تأثير العوامل الثقافية والبيئية واالجتماعية واالقتصاداة والصحية    65/ب/2

 علي النظام المذائي   
 لألسرة والمجتمع.        

تأثير األحماض والقلويات علي الصبمات الموجودة في الخضر   ناميز بي  66/ب/2
 والفا هة.

 استنتج تأثير  رق اإلعداد والطهي علي القيمة المذائية األ عمة.   67/ب/2
 استنتج تأثير  رق الحفظ علي القيمة المذائية األ عمة.    68/ب/2
 اميز بين  رق حفظ األ عمة من الفساد. 69/ب/2     
 دراالحتياجات من الطاقة و العناصرالمذائية لألفراد أو المجموعات . قا 70/ب/2     
اأخذ فى االعتبار المراحل السنيةالمختلفة وكيفية التخطيط المذائى   71/ب/2     

 الجيدالذى يتناسب معها .
استنتج تأثير العوامل الثقافية والبيئية واالجتماعية واالقتصاداة والصحية    72/ب/2     

 لمذائى لألسرة  والمجتمع .ام االنظعلى 
ينتخب األ عمة المالئمة لكل مرحلة عمرية مدع تفدادي االصدابة بدأمراض   73/ب/  2



 
 
 
 

 سوء التمذاة.
اسدتخدم معلوماتده ليطبدق اإلرشداد التمدذوى علدى أصدحاب الفئدات الحساسدة  74/ب/2

 األصحاء والمرضى.
م وتعزيز الحالة  اصمم ويجرى البرامج المذائية المتزنة الخاصة بتقيي  75/ب/2

 المذائية في المجتمع. 

 .  يميز بين  طرق تقييم األغذية 76/ب/2
 .     يقيم عوامل الجودة الحسية  77/ب/2

 يقيم الوجبات الغذائية المقدمة و يربط بين األمراض وبعضها.  78/ب/2
 . يستنتج المضاعفات لكل مرض وكيفية تقليل حدوثه 79/ب/2

 مرض. يبتكر وجبات غذائية مقننة تبعا لنوع كل  80/ب/2
 يقيم الحالة الغذائية باستخدام طرق مختلفة.  81/ب/2

 والمأخوذ من العناصر الغذائية .يربط بين الشكل الظاهري   82/ب/2

 لذهنيةاالمهارات -ج-2ج3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التربية          كليات  لخريج  المستهدفة  التعليمية  مخرجات  جانب  إلى 

 برنامج االقتصاد المنزلي قادر على أن:  خريجالنوعية،يجب أن يكون  

األ عمة    1ج/   /2 و هي  وإعداد  الوجبات  تخطيط  في  الصحيحة  الطرق  استخدم 
 للفئات المختلفة. 

 الطرق الصحيحة في حفظ األ عمة.اطبق    2/ ج/2

 استخدم الطرق الفنية والجمالية لتقدام األ عمة.   3/ ج/2
 التكلفة في إعداد أ عمة عالية الجودة. استخدم خامات قليلة    4/ ج/2
 اعد وجبات عالية القيمة المذائية قليلة التكلفة باستخدام بدائل األغذاة.    5/ ج/2
 كلفة فى إعداد مالبس ومفروشات عالية الجودة. استخدم خامات قليلة الت   6/ ج/2
المنزلية واأل   7/ ج/ 2 البيئة  القيمة االقتصاداة لبع  مخلفات  ستفادة اخطط لرفع 

 منها. 
ج/2 من     8/  استفادة  أقصى  لتحقيق  االستهالك  لترشيد  العلمية  األسس  استخدم 

 الموارد المختلفة. 
 ة.استخدم  رق مناسبة لتحليل وفحص األغذا    9/ ج/2
 افحص األقمشة والمنسوجات بطرق مناسبة.  10/ ج/2
 جات.استخدم الطرق الصحيحة للعنااة بالمالبس واألقمشة والمنسو   11/ ج/2



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يرسم اسكتشات مختلفة لنماذج من المالبس والمفروشات مراعًيا القواعد    12/ ج/2
 الجمالية. 

 اصمم نماذج للمالبس والمفروشات.  13/ ج/2
 اذج للمالبس والمفروشات مراعًيا القواعد الجمالية. ينفذ نم   14/ ج/2
 شات.يونف عناصر التصميم في تنفيذ العديد من المالبس والمفرو   15/ ج/2
 ينفذ أنوا  غرز الحيا ة والكروشية والتريكو اليدوي.  16/ ج/2
 يرسم أنوا  مختلفة من الزخارف للتطريز والكروشية والتريكو اليدوي.   17/ ج/2
 استخدم أنوا  غرز الحيا ة ألقمشة المختلفة.  18/ ج/2
 استخدم الحيا ات المناسبة المالبس والمفروشات .  19/ ج/2
ج/2 القطع    20/  لزخرفة  المختلفة  والتريكو"  والكروشية  "التطريز  غرز  استخدم 

 الملبسية والمفروشات.
ج/2 مجاال   21/  في  المناسبة  واألجهزة  واألدوات  والمعدات  الخامات  ت استخدم 

 مالبس   -التخصص ) تمذاة 
 إدارة منزل(.   –          

ج/2 المنزلية    22/  التكنولوجية  التقنيات  الصحيحة  استخدم  للمعايير  الحديثة  بقًا 
 لالستخدام.

ج/2 واألمكانات   23/  األحتياجات  ضوء  في  المسكن  داخل  األثاث  وينسق  ينتقي 
 األسرية. 

 لونيفية المختلفة داخل المسكن. يرسم المساقط األفقية للمنا ق ا 24/ ج/2
مجال   25ج/ /  2 في  انتاجي  مشرو   لتنفيذ  المتاحة  والخامات  اإلمكانات   يونف 

 "األغذاة، المالبس والنسيج، إدارة المنزل. 
 ينفذ مشرو  انتاجي صمير.   26/ ج/2
 استخدم خلفيته الدراسية في تنفيذ أعمال ومبتكرات فنية.   27/ ج/2
الطرق    28/ج/2 مجال استخدم  فى  التعلم  نظريات  من  المتخصصة  الحديثة 

 تخصصه.  
 المختلفة. احسب االحتياجات المذائية للحاالت الصحية   29/ ج/2
 احلل أنوا  مختلفة من المواد المذائية لتقيمها.   30/ ج/2
 يتبع قواعد األمن والسالمة المهنية والبيئية في تصميم بيئة العمل.  31/ ج/2
 اتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية والالصفية.استخدم استر  32/ج/ 2



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .احدد أسس اإلرشاد: التربوي والنفسي 33/ج/ 2
األمن     34ج//  2 تحقق  التي  الداخلي  التصميم  وعناصر  السكنية  البيئة  اختار 

 الفسيولوجي والسيكولوجي   
 للفرد.         

ج/ 2 المنز    35/  العمل  لبيئة  مختلفة  تصميمات  على يرسم  بناء  )المطبخ(  لي 
 معطيات تصميمية لتخقيق   

 السالمة وتبسيط األعمال في القطا  المنزلى.          

 اطبق المراحل العلمية للعملية اإلدارية على األعمال المنزلية والحياتيه.   36/ ج/2
 استخدم أساليب وأدوات التقويم التربوي. 37/ج/2
 ريادة األعمال  .امارس أسس اإلرشاد التربوي و  38/ج/ 2
ج/2 العل   39/  األسلوب  األسرية استخدم  المشكالت  لحل  القرار  التخاذ  مي 

 والحياتية.
بأقل وقت وجهد    40/ ج/2 اطبق أسس تبسيط األعمال إلنجاز األعمال المنزلية 

 وأعلى كفاءة. 
 اطبق األساليب العلمية في إدارة العالقات األسرية.   41/ ج/2
 تهالك.وب العلمي في إدارة الموارد السرية وترشيد االساستخدم األسل  42/ ج/2
 اخطط للدرس في ضوء نواتج التعلم المستهدفة.   43/ ج/2
استخدم عناصر البيئة التربوية الجيدة مراعيا العوامل الملثرة على جودة     44/ ج/ 2

 البيئة التربوية.   
ج/2 الت   45/  نواتج  لتحقيق  الصف  إلدارة  المختلفة  الطرق  المستهدفة اطبق  علم 

 ومواجهة الفروق الفرداة. 
 استخدم أساليب  تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم.    46/ ج/2
 اطبق استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم.    45/ ح/2
 اطبق بين األنشطة الصفية والالصفية في المواقف التعليمية المختلفة.   48/ج/2

 دوات التقويم التربوي المختلفة.استخدم أساليب وأ  49/ج/2

 استخدم مهارات التعلم الذاتي لنموه المهني.   50/ج/2

 اصمم آليات لبناء العالقات المهنية مع المعنيين بالتعليم والمجتمع.   51/ج/2

 اطبق أسس اإلرشاد التربوي والنفسي.   52/ج/2

 اقوم سبل تحسين المناخ المدرسى.  53/ج/2



 
 
 
 

 

 

  عامة ال  مهاراتال-د

 : واالنتقالية

 

 

 االتصال.امارس مهارات   54/ج/2

تهدفة لخريج كليات التربية إلى جانب مخرجات التعليمية المس

النوعية، يجب أن يكون خريج برنامج االقتصاد المنزلي قادر 

 على أن:

المنزلي    1د//2 بكل ما اخص مجاالت اإلقتصاد  الوعي  اعمل ضمن فريق لنشر 
 تمذاة وعلوم   –)أدارة منزل 

 مالبس ونسيج(. –أ عمة          
 اعمل ضمن فريق في إعداد مشرو  في إحدى مجاالت التخصص.    2//د 2
 امارس مهارات  االتصال مع اآلخرين بهدف عمل أبحاث مشتركة.   3/د/2
كل     4/د/2 على  للحصول  المعلومات  وشبكة  اآللي  الحاسب  مع  بكفاءة  يتعامل 

 جديد في مجاالت االقتصاد  
 المنزلي والعلوم المرتبطة به.          

الحياتية في     5/د/2 للمشكالت والمواقف  الحلول  يتواصل مع اآلخرين في وضع 
 مختلف مجاالت االقتصاد  

 المنزلي.          
إليه    6/د/2 توصلت  ما  أحدث  على  التعرف  في  الذاتي  التعلم  مهارات  استخدم  

 مختلف مجاالت االقتصاد المنزلي.
 ت.لومااستخدم مهارات التواصل والبحث عن المع   7/د/2
 اعمل ضمن فريق في مواجهة مشكالت المهنة مستخدما قدراته اإلدارية.    8/د/2
 يونف لمثيرات والملثرات المير مرغوب فيها داخل البيئة التعليمية.  9/د/2
 . اظهر مهارات القيادة لفهم مدارس علم النفس مع زمالئه  10/د/2
 ليزية. إلنجيتواصل في مجاالت االقتصاد المنزلي باللمة ا    11/د/2
 امارس مهارات التواصل  بلمة أجنبية .          12/د/2
مجال    13/د/2 في  للمجتمع  العامة  المشكالت  لبع   حلول  وضع  في  اشارك 

 التخصص 
 يناقش القضااا العامة للمجتمع.    14/د/2
 اشارك فى وضع حلوال للقضااا العامة للمجتمع.    15/د/2



 
 
 
 

 . يناقش القضااا العامة للمجتمع  16/د/2
نقل   17د//2 سهولة  في  اسهم  بما  الفصل  داخل  الفعال  التواصل  عملية  يدير 

 .المعلومات بكفاءة
 يتواصل مع المستحدثات  مجال التعليم والتعلم.   18/د/2

طرق دعم الطالب ) ذوي  -
(  القدرات المحدودة والمتميزين

: 

 سمينارات علمية ،        ورش عمل،    ندوات     ،مقابالت 

 المرجعية اسمعايير القي-3
 للبرنامج 

لبرنامج  االقتصاااد المنزلااى     NARS* هي معايير قومية قياسية أكاديمية

"مرحلااة البكااالوريو  "  تاام بنائهااا  ماان خااالل مشااروع تطااوير التعلاايم 

Education Revision Program (ERP)  مااع موائمتهااا بمواصاافات ،

متغياارات سااوق الطالااب النااوعي ، المعلاام ، األخصااائي  وساامات األقلاايم و 

 العمل وتستوفي رسالة الكلية المعلنة كاآلتي  

 

 المعارف والمفاهيم -1
وهي اإللمام بالمعلومات والمفاهيم األساسية التي تم نقلها للخريج   

عقب   المختلفة  التعلم  بأنماط  اكتسبها  جانب  أو  فإلى  البرنامج،  إكماله 

يجب  النوعية  التربية  لخريج  العامة  والمفاهيم  خريج    المعارف  يكون  أن 

 برنامج االقتصاد المنزلى لديه المعرفية بـ: 
 مكونات المذاء المتوازن واالحتياجات المذائية لجميع المراحل العمرية المختلفة  1-1
بالعناصر أسس التمذاة السليمة وعلوم المذاء والعمل  1-2 يات الفسيولوجية المرتبطة 

 المذائية .
 معايير جودة الطعام وسالمته.  1-3
 أسس التمذاة الصحية للفئات الخاصة.  1-4
 أسس اختيار المالبس والعنااة بالمنتجات النسجية والمفروشات .  1-5
والمفروشات   1-6 المالبس  بتنفيذ  المرتبط  للتصميم  األساسية  والمبادئ  العناصر 

 ها وزخرفت
 أسس اختيار المسكن والتجهيزات واألثاث والمفروشات المناسبة.  1-7
 لم االقتصاد المنزلي وإدارة المنزل والملسسات المختلفة . مبادئ ع 1-8
 الطرق الفنية والجمالية إلعداد المائدة واألساليب المختلفة لتقدام األ عمة .  1-9
 أسس العلوم ذات العالقة بالتخصص .  1-10



 
 
 
 

 إدارة المشروعات الصميرة وتمويلها. أسس 1-11
 ت واألجهزة المناسبة لألغراض مبادئ اختيار الخامات والمعدات واألدوا  1-12

 المختلفة.       
 وسائل األمان واليات المخا ر واالحتيا ات الواجب اتخاذها .  1-13
 التعلمية. أسس اإلدارة التربوية والتخطيط، وتصميم البيئات التعليمية / 14 -1
 المنهج الدراسي: مكوناته، وبناؤه، وتقويمه، وتطويره.1-15
 تعلم وخصائص مراحل نمو المتعلمين.نظريات التعليم وال16  -1
 استراتيجيات التعليم والتعلم. 1-17
 أسس تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها. 1-18 
 التقويم التربوي ونظرياته. 1-19
 راتيجياتها. التربية الخاصة ومجاالتها واست 1-20
 أساليب التنمية المهنية والتعلم الذاتي ونظرياته.  21  -1
 عالقات المهنية في مجال التعليم. مصادر ومتطلبات ال 1-22
 مهنة التعليم، والتشريعات المنظمة لها، وحقوق المعلم وواجباته.   1-23
 نظريات اإلرشاد: التربوي والنفسي، وريادة األعمال. 1-24
المرتبطة   1-25 والفلسفية  والتاريخية،  والثقافية،  السياسية،  المجتمعية:  األبعاد 

 بالمجتمع والتعليم.
 مات بناء الشخصية وتعزيز الهوية الثقافية. مقو  1-26
 استراتيجيات التفكير ومنهجيات البحث واالستقصاء.  1-27
 متطلبات العمل الفريقي والمشاركة المجتمعية.   1-28
 الجودة واالعتماد.  مداخل ونظم 1-29
 أهمية اللمة العربية وخصائصها المميزة.  1-30
 والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص.  التطورات: العلمية والتكنولوجية  1-32

 مجاالت التكامل بين فرو  العلوم.        
 القدرات الذهنية )الوجدانية(  -2

هااي القاادرات الذهنيااة التااي يكتساابها الخااريج والتااي  تشاامل االختيااار       
بااين البااادائل واالساااتنتاق والمناقشاااة واالبتكاااار وتحدياااد المشاااكالت وإيجااااد 

البرنااامج، فااي إطااار تخطاايط أنشااطة التعلاايم والااتعلم الحلااول، عقااب إكمالااه 



 
 
 
 

 وتنفياااذها مااان خاااالل أسااااليب متنوعاااة تراعاااي احتياجاااات الماااتعلم وتثيااار
فااىلى جانااب المهااارات الذهنيااة دافعتيه نحااو االسااتنتاق واالقتااراد وا بااداع،  

العامااة لخااريج التربيااة النوعيااة يجااب أن يكااون خااريج برنااامج االقتصاااد 
   أن:المنزلى قادرًا على  

 اعد دراسة جدوى لمشرو  صمير .  2-1
 استنتج أثار تناول الوجبات غير الصحية على صحة الفرد. 2-2
 اقيم  رق ترشيد االستهالك للمواد المختلفة. 2-3

 اقترح أفكار ورؤى إبداعية في مجال التخصص. 2-4
 يناقش أثار التضخم السكاني على الفرد واألسرة.  2-5

 كالت المهنية وفقا لقضااا المجتمع.اقترح حلول للمش 2-6

لألسدددرة  احلدددل العوامدددل التدددي تدددلثر علدددى النظدددام المدددذائي واالحتياجدددات المذائيدددة 2-7
 والمجتمع " العوامل الثقافية ، والبيئية ، واالجتماعية ، واالقتصاداة ، والصحية "

يددددة لحفددددظ المختلفددددة علددددى القيمددددة المذائاسددددتنتج تددددأثير  ددددرق اإلعددددداد والطهددددي وا 2-8
للطعام.

 اقدم أفكارا جديدة للقضااا المتضمنة بالمحتوى الدراسي. 2-9
 احلل نتائج تقويم المتعلمين؛ من أجل التحسين والتطوير. 2-10
م أداءه وأداء اآلخرين. 2-11  اقو ِّ
 يتفهم السياسات والنظم التعليمية 2-12
 البدائل في المواقف الحياتية المختلفة.اختار المناسب من بين 2-13
 .المهارات الحرفية )المهنية( والعملية - 3

وتعني القدرة على استخدام المادة األكاديميااة مجااال التخصااص فااي        
فاااىلى جاناااب تطبيقاااات مهنياااة يكتسااابها الخاااريج عقاااب إكمالاااه البرناااامج، 

المهااارات المهنيااة العامااة لخااريج التربيااة النوعيااة يجااب أن يكااون خااريج 
 رًا على أن:برنامج االقتصاد المنزلى قاد

داد و هدددي وحفدددظ األ عمدددة وتقددددامها اطبدددق الطدددرق الصدددحية فدددي تخطددديط وإعددد 3-1
 للفئات المختلفة.

 اصنع منتجات عالية القيمة قليلة التكلفة . 3-2



 
 
 
 

 تحليل مكونات المواد المذائية واألقمشة والمنسوجات وفحصهم. 3-3

 وجات .استخدم  رق العنااة الصحيحة بالمالبس واألقمشة والمنس  3-4

 يا الحس الجمالي اصمم وينفذ المالبس والمفروشات مراع 5 -3

ينفددددذ غددددرز الحيا ددددة والتطريددددز والكروشددددية والتريكددددو اليدددددوي مسددددتخدما الزخددددارف  3-6
 بأنواعها .
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  -: والمنقولة عامةال المهارات-4

مهارات االستخدام والتواصل التي يكتسبها الخااريج، عقااب إكمالااه هي        

البرنااامج وتشاامل، مهااارات التعاماال مااع الحاسااب ومهااارات االتصااال 

المهااارات المهنيااة العامااة وهااي  والعماال ضاامن فريااق.ومهااارات اإلدارة 
 ث يجب أن يكون الخريج قادرًا على أن:لخريج كلية التربية النوعية، حي

 اعمل بكفاءة ضمن فريق. 4-1
اسدددددددتخدم قدراتددددددده الشخصدددددددية والوسدددددددائط التكنولوجيدددددددة للتواصدددددددل والبحدددددددث عدددددددن  4-2

 المعلومات.
 التعليم.يتعامل بإاجابية مع ضموط مهنة  4-3



 
 
 
 

 يتواصل بلمة أجنبية. 4-4
  لها.اشارك في بحث القضااا العامة للمجتمع مقترحًا حلوالً  4-5
 العالمات المرجعية : -5

 ال توجد عالمات مرجعية خارجية لبرنامج االقتصاد المنزلى
 * العالمات المرجعية القومية :  

-غذائيددة متوازنددةيلصددل فددي الخددريج قدددرات وجدانيددة ) اقتددراح وجبددات  5/1
تصدددميم  –تحليدددل األغذادددة والتعدددرف علدددى محتواهدددا مدددن العناصدددر المذائيدددة 

تونيددددف اإلدارة العلميددددة لخدمددددة الشددددئون  –شددددات المنزليددددة المالبددددس والمفرو 
 األسرية (

يلصددددل فددددي الخددددريج مهددددارات حرفيددددة ) تطبيددددق اإلدارة العلميددددة إلاجدددداد  5/2
ا ددة فددى تنفيددذ أنمدداط متنوعددة تطبيددق تقنيددات الحي   –حلول للمشكالت األسرية  

اختيار وحدات و رز أثاث المسددكن التددى تددتالءم ومتطلبددات   –من المالبس  
ضدددبط جدددودة األغذادددة ومعامالتهدددا المذائيدددة للحصدددول علدددى أعلدددى  –عصدددرال

تنفيدددددذ بعددددد  المشدددددروعات باسدددددتخدام المهدددددارات اليدويدددددة  –جدددددودة لألغذادددددة 
اب المشددكالت األسددرية تشخيص أسب  -المكتسبة من خالل الدراسة التطبيقية

 ووضع استراتيجيات المواجهة والعالج (
ة للنقل) استخدام الحاسب اآللددى يلصل في الخريج مهارات عامة وقابل  5/3

وشبكة المعلومات فى الحصول على كل ما هو جديد فى مجددال التخصددص 
العمددددل ضددددمن فريددددق لنشددددر الددددوعى بمفهددددوم االقتصدددداد المنزلددددى ومجاالتدددده  –

انهددار مهددارات القيددادة واالدارة  -ة الفددرد واألسددرة والمجتمددع وأهميتدده فددى حيددا
المالبددس   -التخصص )التمذاددة  فى تنفيذ مشرو  جماعى فى إحدى مجاالت

 (إدارة المنزل –
✓  

 متوافر غير  □  متوافر                          دليل البرنامج  -5



 
 
 
 

بالقسم  المطبق   ببرنامجتهتم الكلية بتوعية الطالب أ اداميا وذلك لضمان معرفتهم 
يوم   لتوزيعه على الطلبة خالل  تيب  هيئة للطالب على دليل إصدار لكلية؛ حيث يتموا

 الجامعة األ ادامية ولوائح الدراسية  المناهج التوعيه للطلبة الجدد ويتضمن محتويات 

،  نظام تحويل الطالب ، حضور وغياب الطالب ، المقررات الدراسية  بخصوص 
المراقبة األ ادامية، وتميير المسار األ ادامي ، االمتحانات والدرجات ومتطلبات 

 تحديث  سلوك الطالب و نظام تأديب الطالب ويتمالتخرج ، االنضباط األ ادامي و 
 استجد.  حسب ما دليل الطالب 

نظام المراجعة الدورية  -6
 للبرنامج

 غير متوافر     □                       متوافر                    

 سنة   من أ ثر □  سنوي       

 : تىكاآلعدة مستويات  امج والمقررات الدراسية علىنللبر  المراجعة تتم

وحدة ضمان الجودة بالكلية: لجان مراجعة دورية داخلية بمشاركة منسقى الجودة   -1
   باألقسام العلمية. 

الشئون التعليمية وتطوير التعليم برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب:  لجنة -2
التصحيحية إلزالة   مناقشة اإلجراءات  السنوي و  الدراسي  البرنامج  تقارير  مراجعة 

 ر فى أساليب التعلم و تطوير المقررات الدراسية المختلفة. القصو أسباب 

 الشئون التعليمية و تطوير التعليم.  مجلس الكلية: مناقشة و إعتماد تقرير لجنة -3

تتم مراجعة البرنامج بواسطة مراجعيين خارجيين لديهم خبرة كل خمس سنوات أو عند 
 تعديل الالئحة. 

مدي توافق الهيكل  -7
 لبرامج معاالكاديمي ل

 المستهدف من التعليم 

 يتوافق الهيكل األكاديمى للبرنامج مع المستهدف من التعليم على النحو التالى : 

 مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة ألهداف البرنامج التعليمى:  •

 من محققة برنامجال المستهدفة من التعلم مخرجات  تكون أن على الكلية حرصت  -

 محتوى  يحقق  و البرنامج أهداف  المخرجات  هذه تحقق  وأن  مقرراته خالل

 المهنية والمهارات  المعارف من مترابطة متكاملة  مجموعة تنمية امجنالبر

 . وغيرها المشكالت  وحل والعامة والذهنية

المستهدفة مصفوفة عداد إ  تم - التعلم   من التأكد  ويتم علمىال برنامجلل مخرجات 

 علمى قسم كل قيام طريق عن  قررات الم  مصفوفة مع البرنامج أهداف تطابق



 
 
 
 

( فى بداية العام األكاديمى  12البرنامج : نموذج رقم )  مواصفات  نموذج ستيفاءإب

 نموذج استيفاء يتم  األول لتدريس البرنامج و عند تخرج الدفعة األولى من الطالب 

)  تقرير  رقم  نموذج   :  أهداف  تحقيق تم  مدى ألى يوضح  والذى  (  15البرنامج 

   للخريجين.البرنامج 

المهارات الذهنية و العامة  مساهمات محتويات البرنامج الدراسى فى تنمية  •

 وذلك يتضح فى توصيف المقررات. 

 :الذهنية  المهارات  تنمية في الدراسي البرنامج يساهم -

ها( باإلضافة إلى  غير اعتماد التفكير اإلبداعي والمبتكر و– المشكالت  حل)

اكتساب مهارات  -الحاسب  مهارات اكتساب  - قفري  فى العمل) المهارات العامة

 ها(. غير و الصغيرة  المشاريع تصميم 

 أساليب  إستخدام فإن منهجية تدريس المقرر تعتمد على المقررات طبقا لمواصفات  -

 حلقات  و األبحاث  وإعداد  الذاتى التعلم على الطالب  تشجيع و للتعليم تقليدية غير

  اآللى الحاسب  برامج  إستخدام و الدولية ت المعلوما شبكة  على طالعإلوا  مناقشة

 التخصصية فى مشروعات تطبيقية. 

 التعلم مخرجات لتحقيق امج و المقررات الدراسية ن للبرالدورية  المراجعة تتم

الشئون   و تشمل األقسام العلمية و لجنة عدة مستويات  برنامج علىال المستهدفة من

مجلس الكلية و لجنة من  ودة بالكلية و التعليمية و تطوير التعليم و وحدة ضمان الج 

 استاتذة متخصصين من الجامعات الحكومية 

المعوقات ا دارية  -8
 والتنظيمية 

ال يوجد معوقات إدارية لتحقيق المعارف و المهارات المستهدفة من البرنامج   −

 العلمى و التى يجب أن يكتسبها الخريجون طبقا لألهداف اإلستراتيجية للكلية. 

 التعليم  :  المستهدف  من طالب لقياس مدي اكتسابالم تقويال طرق و التعليم والتعلم التدريس  ليباسا( 9

 

 اسلوب المحاضرة المطورة - التعليم والتعلمالتدريس  ليباسا
 اسلوب البيان العملي .-
 اسلوب العصف الذهنى.-
 استراتيجية حل المشكالت .-
 استراتيجية التعليم القائم علي المشروعات .-
 استراتيجية التعليم التعاوني . -

م الي نهااة  الفصل الدراسدي الثداني اسدتخدام المنصدات االلكترونيدة 15/3/2020من  
  ( Google class room-Whats Appوشبكات التواصل االجتماعي )

 



 
 
 
 

 :  آلية التقويم و تشمل (أ التقويم : أدوات-

 عملية فى المختبرات )طبقا لمواصفات المقرر الدراسى(.دراسات  −

              االول الفصـل الدراسـىإمتحانات تحريرية فى منتصف الفصل الدراساى و فاى نهاياة 
 : طرق التقويم و تشمل

 %( و تشمل: 20مالى من تقييم أعمال السنة )بإج •

 إمتحانات قصيرة  −

 تكليفات تمارين  −

 دراسات بحثية و عرض و مناقشة لنتائج البحث   −

% للمقررات الدراسية التى تحتاج  20إمتحان عملى( بإجمالى  )تقييم العملى   •

 إلى مختبرات معملية. 

 %.60اإلمتحان التحريرى لنهاية الفصل الدراسى بقيمة 

 في الفصل الثاني اما 

المنصات االلكترونية وشبكات  أعمال فصلية  م  2020/ 15/3من     • استخدام 
الفرق النقل  ( Google class room-Whats Appاالجتماعي )التواصل 
لتقدام ابحاث علي مناصة الجامعة اما الفرقة الرابعالثالث   تقييم  فتم  ة  قامت 

بإجمالى  )العملى   إلى 20إمتحان عملى(  تحتاج  التى  الدراسية  للمقررات   %

 مختبرات معملية. 

 %.60بقيمة  انيالث اإلمتحان التحريرى لنهاية الفصل الدراسى

 
 

 10&5 االسبو  نهالس أعمال -1 المواعيد : -

 6  االسبو  الفصل نصف امتحان -2

 12  االسبو  التطبيقي /العملي امتحان -3

    13 االسبو   الشفهي امتحان -4

الدراسي لفصل ادراسي االول اماالالفصل 14االسبو   الفصل نهااة  امتحان -4
 م 3/2020/ 15من  ثاني ال

 وجدت بعض المالحظات للمراجع الخارجي مثل:  −  الخارجي مالحظات المراجع-
o  يج بمواصفات البرنامج. البد من وضع مواصفات الخريج ومجاالت العمل للخر 
o   تحديث المراجع المستخدمة في بعض المقررات 

 



 
 
 
 

 ( ا مكانات التعليمية : 10

نسبة أعضاء هيئة التدريس -
 الطالب  إلي

    16عدد أعضاء هيئة التدريس المعينون = 

 1214=   الطالب في الفرق االربعة عدد 

:  16لى العدد المطلوب =   إالقاءمين بالعمل نسبة أعضاء هيئة التدريس المعينون 
1096 

مدي مالءمة تخصصات  -
أعضاء هيئة التدريس وتوزيع  

 األعباء عليهم الحتياجات
 البرنامج :

 غير مناسب           ✓إلي حد ما               مناسب       

يتم تكليف عضو هيئة التدريس بتدريس المقررات الدراسية طبقا للتخصص العلمى  

موضوع رسالة الدكتوراة و تخصص اللجنة العلمية الدائمة التى يحدده الدقيق الذى 

 حصل منها على درجة أستاذ مساعد أو درجة أستاذ. 

 إلي حد ما           غير مناسب               مناسب       ✓      المكتبة :-

 الجيدة والتهوية واإلضاءة والنظافة بالنظام يوجد بالكلية مكتبة تتمتع •

و   (Norms)الموارد المادية و البشرية الخاصة بالمكتبات  بتطبيق معايير •

 إلعتماد ا و   جودة التعليمالصادرة من الهيئة القومية لضمان 

يتم عمل الفهرسة إلكترونيا ببرنامج حاسب ألى متخصص و تقوم أمينة   •

المكتبة )تخصص مكتبات( بإستخدام البرنامج لمساعدة الطالب فى البحث عن  

 .المرجع المطلوب 

 غير مناسب          ✓إلي حد ما                مناسب       المعامل  : -

 مناسبة     □  إلى حد ما    □ غير مناسبة )لماذا؟( 

بالكلية   • ماتتوافر  حد  الالزمةإلي  التخصصية  و    المعامل  المعارف  لتحقيق 

المهارات المستهدفة من البرنامج العلمى و التى يجب أن يكتسبها الخريجون طبقا  

 لألهداف اإلستراتيجية للكلية.

بالمعامل • السالمة  و  األمن  إجراءات  للمعايير   تتوافر  القومية    طبقا  األكاديمية 

 و شروط هيئة الدفاع المدنى و الحريق.  المرجعية

المعامل التخصصية أعداد الطالب المسموح بها طبقا لمعايير جودة التعليم تناسب   •

لإلعتماد  القومية  الهيئة  من  هو    الصادرة  بالمعامل  الطالب  عدد  الجودة:    25و 

 % كحد أقصى(. 10طالب )مع السماح بزيادة األعداد فى حدود 



 
 
 
 

التخصصية و تناسب الطاقة اإلستيعابية و المساحة المخصصة لكل طالب فى المعامل 

 الخاصة بالمعامل   NORMS  األكاديمية القومية المرجعية المعايير

 إلي حد ما           غير مناسب               مناسب       ✓ اآللي :  الحاسب-

 مناسب     □  إلى حد ما    □ غير مناسب )لماذا؟(      

 والبحثية للطالب  التعليمية باإلحتياجات  تفي اآللي للحاسب  الكلية معامل تخصص 

ومعاونيهم وجميعها تعمل بكفاءة و تتفق القدرة اإلسيعابية   هيئة التدريس وأعضاء

الخاصة   NORMS  األكاديمية القومية المرجعية يزاتها  مع المعاييرللمعامل و تجه

 بمعامل الحاسب اآللى . 

مدي التعاون مع جهات  -
االعمال في توفير فرص  

 للطالب : التدريب 

 يوجد تعاون من خالل اقامة حفل للخريجيين واستضافة جهات االعمال -1

 من خالل اقامة ندوات -2

  

 

المقررات   • امج :أي متطلبات أخري للبرن- مسميات  و   بع   لقدامة  العلمي  للتطور  موا بة  ويتم  لغير  تخصص 
والبد من اجراءبع  التعديل فى الساعات النسبية    تعديل الئحة البكالريوس.اآلن  

 قيام  أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة المتخصصين باإلشراف على الزيارات 

 : والتطوير إدارة الجودة ( 11

المتابعة لجوانب القصور نظام -
: 

 إلي حد ما         غير فعال            فعال✓    

 فعال       □  إلى حد ما    □ غير فعال )لماذا؟(           

بناء على تقارير الجودة للفاعلية التعليمية تم تحديد جوانب القصور و إتخاذ  

 اإلجراءات التصحيحية على النحو التالى : 

 ة المعاونة النقص فى الهيئ −

تدريس الجانب  ذلك لمواجهة النقص فى  فى الهيئة المعاونةتم انتداب أ عضاء 

 مع مراعاة التخصصية و الكفاءة. العملي 

إجراءات تطبيق لوائح وقوانين -
 الكلية والجامعة :

 إلي حد ما     غير مناسب            مناسب   ✓  

 ذا؟( مناسبة     □  إلى حد ما    □ غير مناسبة )لما

التعليمية تم إتخاذ إجراءات لتطبيق لوائح و قوانين بناء على تقارير الجودة للفاعلية  

 الكلية و الجامعة : 

وجود آلية متابعة أسبوعية لرؤساء األقسام لتسجيل حضور و غياب الطالب فى   −



 
 
 
 

 المقررات الدراسية المختلفة.

الهيئةالمعاونة بجداول  /تكليف رؤساء األقسام بمراجعة إلتزام أعضاء هيئة التدريس-

 المكتبية المعلنة للطالب.الساعات 

مدي فاعلية نظام المراجعة  -
 البرنامج : الداخلية في تطوير

 فعالة ويراعي كافة المالحظات المدونة

باألقسام  تقوم   • الجودة  منسقى  بمشاركة  الجودة  ضمان  وحدة  من  داخلية  لجان 

ملفات  و  لتقارير  دورية  مراجعة  بعمل  و    العلمية  الدراسية  مراجعة  المقررات 

تقارير المقررات فى نهاية كل فصل دراسى و تقارير البرامج التعليمية فى نهاية  

 العام األكاديمى. 

يتم مناقشة أوجهه القصور الواردة فى تقارير المقررات الدراسية و تقارير البرنامج  

وضع الخطط  الدراسي بهدف عمل اإلجراءات التصحيحية إلزالة أسباب القصور و 

لكى تتوافق مع أحدث  و المقررات الدراسية البرامجلتحديث و تطوير  المستقبلية 

 التطورات التكنولوجية. 

الخارجين  المراجعين مالحظات-
فيما يخص مخرجات البرنامج 

 ومعايير القياس 

 زيادة عدد الساعات عن الساعات التى حددتها لجنة معايير التربية النوعية 

خارتقوم   • دورية  لجان  مراجعة  بعمل  بالجامعة  الجودة  ضمان  مركز  من  جية 

كل   نهاية  فى  المقررات  تقارير  ومراجعة  الدراسية  المقررات  وملفات  لتقارير 

دراسى   ويتم   لتقييمفصل  المرجعية  األكاديمية  القومية  للمعايير  مطابقتها  مدى 

ان الجودة لمركز ضمتدوين مالحظاتهم فى تقارير يتم رفعها إلى المدير التنفيذى  

التصحيحية   اإلجراءات  إلتخاذ  الكلية  عميد  إلى  بإرساله  بدوره  يقوم  والذى 

 الالزمة.

 

 : البرنامج مقترحات تطوير ( 12

هيكل البرنامج ) المقررات / -
 ( :  الساعات

 

ال امكن اضافة مقرر دون اعتماده حيث ان الالئحة ثابتة فى الوقت الحالى  ال يوجد  جديدة :  مقررات-



 
 
 
 

 المجلس االعلى للجامعات  من

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

الخطة  - وضع  السنوية يتم  إستبيان  التدريبية  على  بناء  التعليم  تطوير  لمركز 

 وإستطالع اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس. 

التدريس/ال  - هيئة  أعضاء  تدريب  طبقًايتم  المعاونة  لمركز  التدريبية للخطة هيئة 

بجامعة   التعليم  إستطالع   المنوفية  تطوير  و  إستبيان  على  بناء  الموضوعة  و 

 اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس. 

 يتم عمل دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة  −

 

مقترحات قطاع االعمال لتطوير  
 البرنامج :

دة الجانب التطبيقى لبع  المواد من خالل زيادة بع  الموضوعات والمشاريع زيا
 والحرف ليوا ب سوق العمل فى الوقت الحالى 

 المقررات.أستاذة  • المسئول عن التنفيذ :-
 .االقتصاد المنزلي رئيس قسم 

 فى العام الحالى   وقيت التنفيذ : ت-

 رئيس القسم/ أ.د/ سعيد مناع جاد الرب 
 مدير البرنامج :أ.م.د/ زينب صالد محمود يوسف                           

   2020التاريااخ  :    /  /               
 

 



 

 

 (15نموذج رقم )

 تقرير عن برنامج دراسي

 2019/  2018للعام األكاديمي 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد : التربية النوعية بأشمون

  المنزلي االقتصادقسم : 

 معلومات أساسية . أ
 

 اسم البرنامج: -1

 HEاالقتصاد المنزلي 

 يوسلورالبكامرحلة 
 التخصص: -2

  المنزلي االقتصاد

 عدد السنوات الدراسية: -3
 ( دراسية فصول 8)  سنوات

عدد الساعات المعتمدة / عدد  -4

 المقررات:

  .ساعة 276اجمالي ساعة،142ساعة،عملى134نظري

 %4.3:  النسبة   12:  العدد:  االساسية العلوم مقررات

 %13.9: النسبة 38: العدد:  االنسانية/  االجتماعية العلوم مقررات* 

 %71.7:  النسبة   198:  العدد:  التخصص العلوم مقررات* 

 %4.3 النسبة   12  العدد:  أخري علوم من مقررات* 

 %5.8 النسبة 16 العدد:    الميداني التدريب* 

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

  الفصلي، النظام هو البرنامج في المتبع النظام

 البرنامج مقررات وجميع دراسية فصول 8=  سنوات أربعة البرنامج مدة

 .    اختيارية مقررات واليوجد الزامية،

 أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5
 

 يتم اختيار أستاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون بالقسم

 الممتحنين الخارجيين: نظام -6
 متاح                      متاحغير 

 
  



 

 مقررات البرنامج : . ب

 الفرقة األولي ، الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 األول األولي - - 4 14 مدخل إلى االقتصاد المنزلي

 األول األولي 4 - 2 14 (1أسس الغذاء والتغذية )

 األول األولي 4 - 2 14 (1أدوات وماكينات )

 األول األولي 2 - 2 14 مبادئ الفن والتصميم

 األول األولي 4 - 2 14 كيمياء عضوية وغير عضوية

 األول األولي - - 2 14 قراءات باللغة العربية وآدابها

 األول األولي - - 2 14 دراسات بيئية

 األول األولي - - 2 14 مبادئ التربية

 المجموع
 

18 - 14   
 

 الفرقة األولي ، الفصل الدراسي الثاني  

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 الثاني األولي 2 - 2 14 (2أسس الغذاء والتغذية )

 الثاني األولي 2 - 2 14 أجهزة وأدوات منزلية

 الثاني األولي 2 - 2 14 إدارة أعمال المنزل

 الثاني األولي 4 - 2 14 (2أدوات وماكينات )

 الثاني األولي 2 - 2 14 أسس تصميم وتنفيذ المفروشات

 الثاني األولي 2 - 2 14 أسس إسكان ومرافق منزلية

 الثاني األولي 2 - 2 14 رياضة واحصاء

 الثاني األولي - - 2 14 قراءات باللغة األنجليزية

 الثاني األولي - - 2 14 مدخل إلى تكنولوجيا التعليم

 الثاني األولي - - 2 14 مبادىء علم النفس

   16 - 20  المجموع

 
 
   



 

 الفرقة الثانية، الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 االسبوعيةعدد الساعات 
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 األول الثانية 4 - 2 14 (1علوم األطعمة وإعدادها )

 األول الثانية 4 - 2 14 النسيج والعناية به

 األول الثانية 4 - 2 14 ميكروبيولوجى األغذية

 األول الثانية - - 2 14 تغذية إنسان

 األول الثانية 4 - 2 14 تريكووكروشية

 األول الثانية 1 - 1 14 أساسيات الحاسب اآللى

 األول الثانية - - 2 14 قراءات باللغة االجنبية

 األول الثانية - - 2 14 مبادىء التدريس

 األول الثانية - - 2 14 علم نفس النمو

   17 - 17  المجموع
 

 الفرقة الثانية ، الفصل الدراسي الثاني

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 الثاني الثانية 2 - 2 14 أساسيات الكيمياء الحيوية

 الثاني الثانية 4 - 2 14 تخطيط وإعداد وجبات

 الثاني الثانية 2 - 2 14 (2علوم أطعمة )

 الثاني الثانية 4 - 2 14 (1تنفيذ مالبس الطفل )

 الثاني الثانية - - 2 14 التذوق الملبسى

 الثاني الثانية 2 - 2 14 تأثيث وتنسيق منزل

 الثاني الثانية - - 2 14 صحة األسرة

 الثاني الثانية - - 2 14 قراءات باللغة العربية

 الثاني الثانية - - 2 14 التربية ومشكالت المجتمع

 الثاني الثانية 2 - 2 14 الوسائل التعليمية

   16 - 20  المجموع

 

 



 

 الفرقة الثالثة ، الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 األول الثالثة 4 - 2 14 فسيولوجى إنسان

 األول الثالثة 2 - 2 14 أغذية فئات حساسة

 األول الثالثة 2 - 2 14 تقييم األغذية

 األول الثالثة - - 2 14 إدارة موارد وترشيد استهالك

 األول الثالثة 2 - 2 14 طباعة المالبس والنسيج

إدارة مؤسسات الطفولة 

 والمسنين
 األول الثالثة 2 - 2 14

 األول الثالثة 1 - 1 14 تكنولوجيا التعليم )تخصص(

 األول الثالثة - - 2 14 للتربيةاألصول االجتماعية 

 األول الثالثة - - 2 14 طرق تدريس نوعية

 األول الثالثة - - 2 14 علم نفس اجتماعي

 األول الثالثة 4 - - 14 التربية الميدانية

   17 - 19  المجموع

 الفرقة الثالثة، الفصل الدراسى الثانى

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 الثاني الثالثة 2 - 2 14 كيمياء تغذية

 الثاني الثالثة 2 - 2 14 ملوثات الغذاء

 الثاني الثالثة 4 - 2 14 التصميم والتطريز

 الثاني الثالثة 4 - 2 14 (2تنفيذ المالبس )

استخدام الحاسب فى االقتصاد 

 المنزلى
 الثاني الثالثة 2 - - 14

 الثاني الثالثة - - 2 14 العالقات األسرية

 الثاني الثالثة - - 2 14 تاريخ التربية والتعليم

 الثاني الثالثة 2 - 2 14 علم نفس تعليمى

 الثاني الثالثة 4 - - 14 التربية الميدانية

 20 - 14  المجموع
 

 

 



 

 الفرقة الرابعة ، الفصل الدراسي األول

 المقرراسم 
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 األول الرابعة 4 - - 14 أشغال فنية

 األول الرابعة 2 - 2 14 حفظ األطعمة

 األول الرابعة 2 - 2 14 تحليل أغذية

 األول الرابعة - - 2 14 تاريخ وتطور األزياء

 األول الرابعة 4 - 2 14 عالجية تغذية

 األول الرابعة 4 - - 14 المشروع فى مجال التخصص

 األول الرابعة - - 2 14 تربية مقارنة

 األول الرابعة - - 2 14 طرق تدريس نوعية

علم نفس تعليمي )فروق 

 فردية(
 األول الرابعة 2 - 2 14

 األول الرابعة 4 - - 14 التربية الميدانية

  22 - 14  المجموع
 

 الفرقة الرابعة ، الفصل الدراسي الثاني

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 الثاني الرابعة 4 - 2 14 تقنين غذائي

 الثاني الرابعة 4 - 2 14 تأثيث مسكن

 الثاني الرابعة 4 - 2 14 (3تنفيذ المالبس )

 الثاني الرابعة 4 - - 14 المشروع في التخصص

 الثاني الرابعة 4 - - 14 التربية الميدانية

 الثاني الرابعة - - 2 14 األصول الفلسفية للتربية

 الثاني الرابعة - - 2 14 المناهج

صحة نفسية وتوجيه وارشاد 

 نفسي
 الثاني الرابعة - - 2 14

  20 - 12  المجموع
 

يجتاز الطالب  المشروع الفني في المجاالت التخصصية التي درسها ويتم التحكيم  للمشروع بلجنة ثالثية  

 في نهاية العام

 

 



 

 معلومات متخصصة –ج

 : إحصائيات -1

 عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج :-

  عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج بالفرقة االوليي  فيى العيام األكياديمى

2018/2019 = 293 

  353=  2018/2019عدد الطالب بالفرقة الثانية فى العام األكاديمى 

  301=  2018/2019عدد الطالب بالفرقة الثالثة  فى العام األكاديمى 

  149= 2018/2019عدد الطالب بالفرقة الرابعة فى العام األكاديمى 

  1096=   الكلي 

 )%(: معدل النجاح في البرنامج-

  88.58الناجحين بالفرقة االولي = نسبة الطالب % 

 •  =  95.47نسبة الطالب الناجحين بالفرقة الثانية % 

 • = 92.65نسبة الطالب الناجحين بالفرقة الثالثة% 

 •  = 83.90نسبة الطالب الناجحين بالفرقة الرابعة % 

اتجاه االلتحاق بالبرنامج ) منسوبة إلي األعداد -

 سنوات( :3 الملتحقة خالل آخر

 متناقص       ثابت     متزايد ✓

 

 : ( % ) توزيع تقديرات النجاح-

 

 % جيد جدا25.45% امتياز            2.05

 % مقبول 13.27% جيد             59.23

 : األكاديمية المعايير -2

 األكاديمية المعايير-1

  : المرجعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للبرنامج :األهداف العامة 

إعداد معلم فى مجال االقتصاد المنزلي لمراحل التعليم المختلفة على المستوي القومي والعربي  1-1

 قادراً على نقل المعارف والمهارات بكفاءة  للطالب.

بناء اخصائي مبدعاً ومتميزاً في مجال االقتصاد المنزلي مزوداً بالمهارات المعرفية والذهنية  1-2

والمهنية والعامة المطلوبة التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل الحر فى التخصصات المختلفة 

ن إدارة المنزل والمؤسسات( م -المالبس والنسيج -لالقتصاد المنزلي )التغذية وعلوم األطعمة

 خالل بعض المشروعات الصغيرة.   

المالبيس  -إعداد خريج مليم بكافية تخصصيات عليم االقتصياد المنزليي )التغذيية وعليوم األطعمية 1-3

إدارة المنزل والمؤسسات( وأهميتها ودورها في حياة الفرد واألسيرة وتطوراتهميا فيى  -والنسيج

 ضوء مستحدثات العصر.

التعليم ومراعياً خصائص المتعلمين وأنماط التعليم  تطبيق طرائق التدريس، موظفاً تكنولوجيا 1-4

 .والتعلم 

 استخدام أساليب وأدوات مناسبة لتقويم الجوانب المعرفية واألدائية  لعمليتي التعليم والتعلم . 1-5

إعداد أخصائي اقتصاد منزلي متميز ومبدع قادر على مواجهة وحل مشكالت المجتمع المحلي  1-6

 معرفية وذهنية ومهنية وعامة. من خالل ما ذود به من مهارات

بنيياء خييريج لدييية القييدرة علييى التنمييية الذاتييية والييتعلم المسييتمر ومواكبيية مسييتحدثات العصيير فييي  1-7

 مختلف مجاالت االقتصاد المنزلي.
 ادارة المواقف التعليمية بكفاءة وفاعلية وفقاً لما يتوافر لدية من خبرات تعليمية وادارية وميدانية مناسبة . 1-8

بضوابط وأخالفيات مهنة التعليم، والقيام بمسئولياته تجاه تطوير المؤسسة التعليمية وفقاً  اإللتزام 1-9

 لنظم الجودة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توظيف آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي والنفسي. 1-10

 -إعداد خريج ملم بالوسائل التكنولوجية الحديثة في مجاالت التغذية وعلوم األطعمة 1-11

ؤسسات واستخدامها بكفاءة واالستفادة منها في  تطوير إدارة المنزل والم -المالبس والنسيج

 مجال التخصص.

إعداد خريج قادر على توظيف واستخدام اإلدارة العلمية في تخطيط وتنفيذ بعض  1-12

 المشروعات الصغيرة في مختلف مجاالت االقتصاد المنزلي لمواجهة تحديات سوق العمل. 

إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة يجب أن يكون خريج برنامج إعداد معلم االقتصاد المنزلي      

 قادراً على أن: 

 يوظف علوم األطعمة مدركاً العالقة بين التغذية السليمة المتوازنة والصحية.-1

 المناسبة.يوظف أسس تنفيذ المالبس والمفروشات والعناية بهم مستخدماً الخامات واألدوات -2

 يوظف قواعد إدارة المنزل واألسرة والمؤسسات وأساليبها مراعياً أسس ترشيد االستهالك.-3

 يصمم بعض المشروعات فى إحدى مجاالت التخصص ويديرها في ضوء الموارد المتاحة.-4

 يتبع قواعد األمن والسالمة المهنية.-5

 لمتعلمين.يصمم خطة: للتدريس تناسب الفروق الفردية بين تنوع ا-6

 يطبق طرائق التدريس، موظفا تكنولوجيا التعليم، مراعيا خصائص المتعلمين وأنماط تعليمهم  -7

 وتعلمهم.         

 يستخدم أساليب وأدوات مناسبة لتنمية الجوانب المختلفة لعمليتي التعليم والتعلم.-8

 مى.يتعامل بمهنية مع ذوى االحتياجات الخاصة القابلين للدمج التعلي-9

 ينمى ذاته مهنيا، ويبنى: عالقات مهنية متنوعة.-10

 يدرك وحدة المعرفة والعالقات التكاملية بين مجاالت العلوم بفروعها المختلفة.-11

 يوظف آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي والنفسي، وريادة األعمال في ممارساته المهنية.-12

 مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.يتواصل بفاعلية مستخدماً قدراته الشخصية و-13

 يتفهم المستجدات ذات العالقة بتخصصه.-14

 يتواصل بلغة عربية سليمة وبإحدى اللغات األجنبية.-15

 يلتزم بقيم المجتمع وبأخالقيات مهنة التعليم وآدابها في تعامالته مع المتعلمين والمعنيين.-16

 يعي مقومات الهوية الثقافية لألمة.-17

 يشارك في تنمية قيم: االنتماء الوطني، والديمقراطية، والتسامح وقبول اآلخر.-18

 يدرك دوره فى تنمية المجتمع ودور التعليم فى استدامتها.-19

 يشارك في حل المشكالت: المهنية والمجتمعية باستخدام األساليب العلمية.-20

 ا يحقق الجودة والتميز.يشارك في أنشطة خدمة المجتمع، والتطوير التربوي؛ بم-21

 يصمم خطة: للتدريس تناسب الفروق الفردية بين تنوع المتعلمين.-22

يطبق طرائق التدريس موظفا تكنولوجيا التعليم، مراعيا خصائص المتعلمين وأنماط تعليمهم -23

 وتعلمهم.

 والتعلم.يستخدم أساليب وأدوات مناسبة لتنمية الجوانب المختلفة لعمليتي التعليم -24

 يتعامل بمهنية مع ذوى االحتياجات الخاصة القابلين للدمج التعليمى.-25

 ينمى ذاته مهنيا، ويبنى: عالقات مهنية متنوعة.-26

 يدرك وحدة المعرفة والعالقات التكاملية بين مجاالت العلوم بفروعها المختلفة.-27

 األعمال في ممارساته المهنية.يوظف آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي والنفسي، وريادة -28

 يتواصل بفاعلية مستخدماً قدراته الشخصية ومهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.-29

 يتفهم المستجدات ذات العالقة بتخصصه.-30

 يتواصل بلغة عربية سليمة وبإحدى اللغات األجنبية.-31

 ي تعامالته مع المتعلمين والمعنيين.يلتزم بقيم المجتمع وبأخالقيات مهنة التعليم وآدابها ف-32

 يعي مقومات الهوية الثقافية لألمة.-33

 يشارك في تنمية قيم: االنتماء الوطني، والديمقراطية، والتسامح وقبول اآلخر.-34

 يدرك دوره فى تنمية المجتمع ودور التعليم فى استدامتها.-35

 م األساليب العلمية.يشارك في حل المشكالت: المهنية والمجتمعية باستخدا-36

 يشارك في أنشطة خدمة المجتمع، والتطوير التربوي؛ بما يحقق الجودة والتميز.-37

تم اشتقاق نواتج التعلم المستهدفة لبرنامج االقتصاد المنزلي من المعايير القومية األكاديمية المرجعية 

 لكليات التربية النوعية قطاع االقتصاد المنزلي



 

 البرنامج : التعليمية المستهدفة منالمخرجات  - 2

 

 المعرفة والفهم -أ

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

 االقتصاد المنزلي قادر على أن: 

 يحدد العناصر الغذائية األساسية وأهميتها. 1/أ/2

 يوضح مفهوم الغذاء المتوازن الصحي وشروطه.   2/أ/2

 يذكر اإلحتياجات الغذائية للمراحل العمرية المختلفة.   3/أ/2

 يتعرف علي المجموعات الغذائية وأهميتها.   4/أ/2

 يوضح أسس التغذية الصحية السليمة.   5/أ/2

 .يشرح العناصر الغذائية المرتبطة بالعمليات الفسيولوجية   6/أ/2

 يشرح طرق حفظ األطعمة والتغيرات البيوكيميائية التي تحدث أثناء إعداد وحفظ الطعام.   7/أ/2

 يشرح معايير جودة الطعام والعوامل المحددة لها.   8/أ/2

 يحدد عوامل صالحية الغذاء لإلستهالك اآلدمي.   9/أ/2

 اً.يوضح مفهوم مفهوم الصحة والمرض ومفهوم الغذاء اآلمن صحي  10/أ/2

 يحدد اإلحتياجات الغذائية للفئات الخاصة ومواصفات الوجبة الغذائية الصحية لهم.  11/أ/2

 يعدد نظريات اإلرشاد التربوي والنفسي. 12/أ/2

 . يحدد أسس اإلدارة التربوية والتخطيط 13/أ/2

 يتعرف تأثير الوجبات الغذائية غير الصحية علي الفرد.  14/أ/2

 مالبس ومجال االستخدام.يحدد أنواع ال  15/أ/2

 يتعرف الشروط الواجب مراعاتها في اختيار المالبس.  16/أ/2

 يشرح طرق العناية بالمالبس والمنتجات النسجية والمفروشات.  17/أ/2

 يوضح أنواع المفروشات وطرق زخرفتها.  18/أ/2

 يذكر خصائص مراحل نمو المتعلمين. 19/أ/2

 لفة للتعليم والتعلم.يعدد االستراتيجيات المخت 20/أ/2

 يصف األبعاد المجتمعية: السياسية، والثقافية، والتاريخية، والفلسفية  21/أ/2

 المرتبطة بالمجتمع والتعليم.

 يشرح أنواع التصميم للمالبس والمفروشات وزخرفتها.  22/أ/2

 يشرح القواعد واألسس الجمالية في تصميم المالبس والمفروشات  23/أ/2

 أنواع الزخارف واستخداماتها يعدد  24/أ/2

 يشرح الطرق المختلفة لتنفيذ وتشطيب وزخرفة المالبس والمفروشات.  25/أ/2

 يشرح عناصر وأسس التصميم الجيد للمفروشات والمالبس  26/أ/2

 يشرح أنماط البيئات السكنية السائدة في المجتمع المصري  27/أ/2

 مفهوم المسكن ومقومات المسكن الصحي . يعرف  28/أ/2

 التكنولوجية  يحدد عناصر التصميم الداخلي للمسكن في ضوء متطلبات العصر والتقنيات   29/أ/2

 الحديثة.        

 يعدد مواصفات الوسائل التعليمية الجيدة. 30/أ/2

 يعدد المجاالت المرتبطة بعلم النفس اإلجتماعي. 31/أ/2

الخامات التي يمكن األستفادة بها في إعداد مكمالت التصميم الداخلي للمسكن يحدد   32/أ/2

 وأهميتها.

يشرح مفهوم االقتصاد المنزلي ومراحل تطوره في الدول العربية واألجنبية وأهم مجاالته  33/ا/2

 والمواد المرتبطة به.  

مية الحديثة والمراحل يُعرف ماهية اإلدارة المنزلية وتطورها في ضوء اإلدارة العل  34/أ/2

 والعناصر المكونة لها وعالقتها بالقيم والمستويات. 

 يشرح أنواع الموارد األسرية واألسس العلمية إلدارتها وترشيد االستهالك.  35/أ/2



 

 يشرح نشأة علم اإلدارة وتطورها ومجاالتها وعالقتها بالعلوم األخرى.  36/أ/2

 والعناصر المصاحبة لها.  يشرح مراحل العملية اإلدارية  37/أ/2

 يسمي المصطلحات العلمية لمجالت االقتصاد المنزلى باللغة االنجليزية.  38/أ/2

 يشرح األسس العلمية إلدارة المؤسسات األسرية المختلفة.   39/أ/2

يشرح الطرق الفنية والجمالية إلعداد المائدة وملحقاتها وتقديم األطعمة في المناسبات   40/أ/2

 فة.المختل

 يوضح أنواع ونظم اإلدارة والتمويل للمشروعات الصغيرة فى مجاالت التخصص.  41/أ/2

 يشرح طرق دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة.  42/أ/2

يحدد أنواع األدوات والمعدات والخامات النسجية المستخدمة في صناعة المالبس   43/أ/2

 والمفروشات.

ة المختلفة وطرق تشغيلها وأحدث التقنيات التكنولوجية يشرح أنواع األجهزة المعملي  44/أ/2

 المنزلية الحديثة.  

 يحدد عناصر ومعايير األمان الواجب توافرها في معامل وورش التدريبات العملية.  45/أ/2

يوضح المخاطر في استخدامات االالت واألجهزة والمعدات المحتملة في مجال   46/أ/2

 التخصص.

األمان الالزمة عند التعامل مع األدوات واألجهزة المنزلية والمعملية يحدد عناصر   47/أ/2

 المختلفة.

 يشرح طرق تحقيق األمن والسالمة داخل المسكن.   48/أ/2

 يحدد أسس اإلدارة التربوية والتخطيط .  49/أ/2

 يذكر أسس تصميم البيئات التعليمية / التعلمية.  50/أ/2

 ومكوناته وبناء المنهج وتطوراته.يعرف المنهج الدراسى   51/أ/2

 يعدد األسس المختلفة لتقويم المنهج الدراسى.  52/أ/2

 يعدد نظريات التعليم والتعلم.  53/أ/2

 يذكر خصائص مراحل نمو المتعلمين.  54/أ/2

 يشرح أنواع االستراتيجيات المختلفة للتعليم والتعلم  ومميزاتها.  55/أ/2

 التعليم والوسائل المعينة للتعليم والتعلم. يعدد أسس تكنولوجيا  56/أ/2

 يحدد معايير اختيار الوسائل المعينة للتعليم والتعلم.  57/أ/2

 يوضح معنى التقويم التربوي والعالقة بين التقويم التربوى ونظرياته.   58/أ/2

 يعدد مميزات استراتيجيات التقويم التربوي.  59/أ/2

 صة ومجاالتها واستراتيجياتها.يشرح معنى التربية الخا  60/أ/2

 يذكر مفهوم التعلم الذاتي ونظرياته.  61/أ/2

 يبين أساليب التنمية المهنية والتعليم المستمر.  62/أ/2

 يعدد مصادر العالقات المهنية ومتطلباتها في مجال التعليم.  63/أ/2

 .يشرح أخالقيات مهنة التعليم وعالقتها بالتشريعات المنظمة لها  64/أ/2

 يعدد حقوق المعلم وواجباته.  65/ا/2

 يعدد نظريات اإلرشاد التربوي والنفسي وريادة األعمال.  66/أ/2

يصف األبعاد المجتمعية: السياسية، والثقافية، والتاريخية، والفلسفية المرتبطة بالمجتمع   67/أ/2

 والتعليم

 يشرح مقومات بناء الشخصية وتعزيز الهوية الثقافية.  68/أ/2

 يعدد منهجيات البحث واالستقصاء.  69/أ/2

 يعدد استراتيجيات التفكير ومنهجيات ومتطلبات العمل الفريقي والمشاركة المجتمعية.  70/أ/2

 يوضح مداخل ونظم الجودة واالعتماد بالمؤسسات التعليمية المختلفة .    71/أ/2

 يبين نظريات االتصال وأساليبه الفاعلة.  72/أ/2



 

 المهنية : المهارات-ب 

 يخطط لمشروعات أسرية صغيرة تتالئم مع حاجة المجتمع.  1/ب/2

حل اإلدارية الالزمة لعمل يستفيد من دراسته النظرية لإلدارة العلمية في تحليل المرا  2/ب/2

 صغير والعناصر المصاحبة لها والعوامل المؤثرة عليهامشروع  

 للمجهود المبذل للقيام بإحدى المشروعات األسرية.يحلل المكونات األساسية   3/ب/2

يحلل الخصائص النفسية واالجتماعية لرواد مؤسسات الطفولة والمسنين ومشكالتهم   4/ب/2

 ضمن دراسة  

 الجدوى لمشروع صغير خاص بالمؤسسات األسرية           

 صميمية والتأثيثيةيقيم بعض مؤسسات الطفولة والمسنين من الناحية االدارية والت  5/ ب/2

 يميز اآلثار السلبية لتناول وجبات غير صحية.  6/ب/2

 يقارن بين الوجبات الصحية وغير الصحية.  7/ب/2

 يفرق بين أنواع الموارد األسرية وطرق إدارتها وترشيد االستهالك في مختلف المجاالت.  8/ب/2

 ضوء الموارد األسرية.يخطط لشراء واستخدام األجهزة واألدوات المنزلية في   9/ب/2

 يستنتج أفكار ورؤى إبداعية في مجال التخصص المختلفة.  10/ب/2

يفرق بين مراحل العملية اإلدارية والعناصر المصاحبة لها ودور كالً منها في العملية   11/ب/2

 اإلدارية. 

المسكن يستنتج العالقة بين المشكلة السكانية واإلسكان والمرافق المنزلية وتأثيث  12/ب/2

 والعالقات األسرية.

 يقارن بين أنواع الذكاءات المختلفة. 13/ب/2

 يحلل خصائص وعناصر العمل الفني في المدارس الفنية المختلفة.  14/ب/2

 يستنتج العملية التصميمية للحصول على منتج تصميمي جيد .   15/ب/2

 يربط بين العناصر المختلفة للتصميم.  16/ب/2

 يوظف عناصر التصميم فى تنفيذ العديد من األعمال الفنية.    17/ب/2

 يدرك أهمية قراءة الباترون للتريكو اليدوي والكروشيه.  18/ب/2

 يوظف دراسة اختيار المالبس تبعاً ألنماط الجسم المختلفة.  19/ب/2

 يحلل وسائل التثقيف الملبسي.  20/ب/2

 ساليب المختلفة للتطريز.يفسر أهمية التعرف على األ  21/ب/2

 يميز بين غرز التطريز اليدوي. واآللي.  22/ب/2

 يجمع الدالئل عن أهمية دراسة الغرز اليدوية والتطريز اآللي.  23/ب/2

 يستنتج أسس التصميم الجيد.  24/ب/2

 يحلل أهمية التعرف على أنواع غرز التطريز المختلفة.  25/ب/2

القطع المنفذة بأسوب الخيامية والتريكو والكروشية وشرائط يقيم مدى إتقان تشطيب   26/ب/2

 الساتان.

 يفسر مفهوم انتقال أثر التعلم. 27/ب/2

 يجمع الدالئل حول أهمية دراسة األنواع المختلفة إلنتاج المشغوالت اليدوية.  28/ب/2

 يقترح بعض النماذج للمنتجات الفنية اليدوية.  29/ب/2

 ى صغير  فى مجال التريكو والكروشية.ينفذ مشروع انتاج  30/ب/2

 يختار األقمشة الخاصة به علي أسس علمية وفقا للخواص األدائية المطلوبة.   31/ب/2

 يفرق بين أنواع البقع المختلفة.   32/ب/2

 يمارس الطرق السليمة إلزالة البقع.   33/ب/2

 مية.يفاضل بين أنواع األقمشة التي يقوم بشرائها علي أسس عل  34/ب/2

 يلتزم بتعليمات البطاقة االرشادية للعناية بالمالبس والمنسوجات.  35/ب/2

 يصنف أنواع الباترونات الخاصة بالمالبس المنزلية.  36/ب/2

 يشرح طرق تشطيب المالبس المنزلية.  37/ب/2



 

 يربط بين القطع الملبسية والخامات المناسبة لها.   38/ب/2

 المستخدمة لحياكة المالبس المنزلية .يفاضل بين الغرز   39/ب/2

 يستخدم الحياكات المناسبة للمالبس المنزلية .  40/ب/2

 يربط بين أنماط الشخصية والمالبس المناسبة لها .    41/ب/2

 يربط بين القطع الملبسية والخامات المناسبة لها .  42/ب/2

 بين أنماط الجسم المختلفة والمالبس المناسبة لها . يربط  43/ب/2

 يفاضل بين الغرز المستخدمة لحياكة المالبس الخارجية.  44/ب/2

 يحدد الفرق بين أنماط المالبس الشائعة في كل عصر.   45/ب/2

 يحلل األزياء في العصور التاريخية المختلفة.   46/ب/2

 ير وتطور األزياء في العصور المختلفة .يستنتج العوامل المؤثرة على تغي  47/ب/2

 يقارن بين طرز األزياء ومكمالتها في العصور المختلفة .  48/ب/2

 يوصف القطع الملبسية الشائعة في كل عصر من العصور .  49/ب/2

 تحلل األنماط الملبسية الشائعة في العصر الحديث وتوضح العصر المشتقة منه.  50/ب/2

 نماط الملبسية المستحدثة وبين العصور المقتبسة منها.تربط بين األ   51/ب/2

 يفرق بين مدارس الفكر اإلداري المختلفة، وأهم مبادئها.    52/ب/2

لرغبات والحاجات األسرية في يفسر دور اإلدارة العلمية في تحقيق األهداف وإشباع ا  53/ب/2

 اإلمكانات المتاحة.  حدود

 يات ودورهم في اإلدارة المنزلية. يميز بين القيم والمستو   54/ب/2

 يحلل المكونات األساسية في المجهود المبذول عند القيام بأي عمل.   55/ب/2

يربط بين األبعاد المكونة للعمل ودورها في تحديد ما يستهلكه العمل المنزلي من وقت    56/ب/2

 وجهد. 

ي وضع برامج وأنشطة تخدم ن فيوظف المعلومات الخاصة بمرحلتي الطفولة والمسني  57/ب/2 

 المراحل.تلك 

لفهم طبيعة هذه المرحلة ومعرفة  يفسر النظريات الخاصة بمرحلة الشيخوخة في محاولة  58/ب/2

 متطلباتها.

يحدد المشكالت التي قد تواجه اإلدارة في مؤسسات الطفولة والمسنين في الجوانب  59/ب/2

 التأثيثية واإلدارية.

ات الطفولة والمسنين من الناحية االدارية والتأثيثية في ضوء متطلبات يقيم بعض مؤسس  60/ب/2

 متطلبات التأثيث(. -هيئة االشراف-البيئة الخارجية-والخاصة )البيئة الداخلية العامة

 يقترح حلول في مجال التخصص لمواجهة المشكلة السكانية .  61/ب/2

 يقترح حلول للتصدي للمشكالت المهنية المرتبطة بمجاالت االقتصاد المنزلي.   62/ب/2

 يحدد قضايا المجتمع المرتبطة بالمشكالت المهنية.  63/ب/2

 يبتكر حلول للمشكالت التصميمية والتأثيثية والسكنية التي تسهم في حل مشكالت الشباب   64/ب/2

ية والصحية علي النظام افية والبيئية واالجتماعية واالقتصاديستنتج تأثير العوامل الثق  65/ب/2

 لألسرة والمجتمع.الغذائي  

 يميز بين تأثير األحماض والقلويات علي الصبغات الموجودة في الخضر والفاكهة. 66/ب/2

 يستنتج تأثير طرق اإلعداد والطهي علي القيمة الغذائية األطعمة.  67/ب/2

 تأثير طرق الحفظ علي القيمة الغذائية األطعمة. يستنتج  68/ب/2

 يميز بين طرق حفظ األطعمة من الفساد. 69/ب/2

 يقدراالحتياجات من الطاقة و العناصرالغذائية لألفراد أو المجموعات . 70/ب/2

 الغذائى الجيدالذى يتناسب معها  يأخذ فى االعتبار المراحل السنيةالمختلفة وكيفية التخطيط 71/ب/2

يستنتج تأثير العوامل الثقافية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية والصحية على النظام   72/ب/2

 الغذائى لألسرة  والمجتمع .



 

 ينتخب األطعمة المالئمة لكل مرحلة عمرية مع تفادي االصابة بأمراض سوء التغذية. 73/ب/ 2

لفئات الحساسة األصحاء يستخدم معلوماته ليطبق اإلرشاد التغذوى على أصحاب ا 74/ب/2

 والمرضى.

يصمم ويجرى البرامج الغذائية المتزنة الخاصة بتقييم وتعزيز الحالة الغذائية في  75/ب/2

 المجتمع.

 .  يميز بين  طرق تقييم األغذية 76/ب/2

 يقيم عوامل الجودة الحسية  .   77/ب/2

 بعضها.يقيم الوجبات الغذائية المقدمة و يربط بين األمراض و  78/ب/2

 يستنتج المضاعفات لكل مرض وكيفية تقليل حدوثه . 79/ب/2

 يبتكر وجبات غذائية مقننة تبعا لنوع كل مرض.  80/ب/2

 يقيم الحالة الغذائية باستخدام طرق مختلفة.  81/ب/2

 . يربط بين الشكل الظاهري والمأخوذ من العناصر الغذائية  82/ب/2

المهارات -ج-2

 لذهنيةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 برنامج االقتصاد المنزلي قادر على أن:

 الطرق الصحيحة في تخطيط الوجبات وإعداد وطهي األطعمة للفئات المختلفة. يستخدم  1/ ج/2

 يطبق الطرق الصحيحة في حفظ األطعمة.  2/ ج/2

 يستخدم الطرق الفنية والجمالية لتقديم األطعمة.  3/ ج/2

 يستخدم خامات قليلة التكلفة في إعداد أطعمة عالية الجودة.  4/ ج/2

 وجبات عالية القيمة الغذائية قليلة التكلفة باستخدام بدائل األغذية. يعد  5/ ج/2

 يستخدم خامات قليلة التكلفة فى إعداد مالبس ومفروشات عالية الجودة.  6/ ج/2

 يخطط لرفع القيمة االقتصادية لبعض مخلفات البيئة المنزلية واألستفادة منها.  7/ ج/2

 األسس العلمية لترشيد االستهالك لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المختلفة.  يستخدم  8/ ج/2

 يستخدم طرق مناسبة لتحليل وفحص األغذية.  9/ ج/2

 يفحص األقمشة والمنسوجات بطرق مناسبة. 10/ ج/2

 يستخدم الطرق الصحيحة للعناية بالمالبس واألقمشة والمنسوجات.  11/ ج/2

 مختلفة لنماذج من المالبس والمفروشات مراعيًا القواعد الجمالية.يرسم اسكتشات   12/ ج/2

 يصمم نماذج للمالبس والمفروشات.  13/ ج/2

 ينفذ نماذج للمالبس والمفروشات مراعيًا القواعد الجمالية.  14/ ج/2

 يوظف عناصر التصميم في تنفيذ العديد من المالبس والمفروشات.  15/ ج/2

 ز الحياكة والكروشية والتريكو اليدوي.ينفذ أنواع غر  16/ ج/2

 يرسم أنواع مختلفة من الزخارف للتطريز والكروشية والتريكو اليدوي.  17/ ج/2

 يستخدم أنواع غرز الحياكة ألقمشة المختلفة. 18/ ج/2

 يستخدم الحياكات المناسبة المالبس والمفروشات .  19/ ج/2

لتريكو" المختلفة لزخرفة القطع الملبسية يستخدم غرز "التطريز والكروشية وا  20/ ج/2

 والمفروشات.

ت التخصص ) يستخدم الخامات والمعدات واألدوات واألجهزة المناسبة في مجاال  21/ ج/2

 إدارة منزل(.   –مالبس   -تغذية

 يستخدم التقنيات التكنولوجية المنزلية الحديثة طبقاً للمعايير الصحيحة لالستخدام. 22/ ج/2

 ينتقي وينسق األثاث داخل المسكن في ضوء األحتياجات واألمكانات األسرية. 23/ ج/2

 يرسم المساقط األفقية للمناطق الوظيفية المختلفة داخل المسكن.  24/ ج/2

يوظف اإلمكانات والخامات المتاحة لتنفيذ مشروع انتاجي في مجال "األغذية، المالبس   25/ ج/2

 والنسيج، إدارة المنزل.

 ينفذ مشروع انتاجي صغير.  26/ ج/2

 يستخدم خلفيته الدراسية في تنفيذ أعمال ومبتكرات فنية.  27/ ج/2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المهارات العامة -د

 واالنتقالية:

 يستخدم الطرق الحديثة المتخصصة من نظريات التعلم فى مجال تخصصه.  28/ج/2

 يحسب االحتياجات الغذائية للحاالت الصحية المختلفة.  29/ ج/2

 ذائية لتقيمها.يحلل أنواع مختلفة من المواد الغ  30/ ج/2

 يتبع قواعد األمن والسالمة المهنية والبيئية في تصميم بيئة العمل.  31/ ج/2

 يستخدم استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية والالصفية. 32/ج/ 2

 يحدد أسس اإلرشاد: التربوي والنفسي. 33/ج/ 2

األمن الفسيولوجي  الداخلي التي تحققيختار البيئة السكنية وعناصر التصميم   34/ ج/2

 للفرد.والسيكولوجي 

ناء على معطيات تصميمية يرسم تصميمات مختلفة لبيئة العمل المنزلي )المطبخ( ب  35/ ج/2

 السالمة وتبسيط األعمال في القطاع المنزلى. لتخقيق

 والحياتيه.يطبق المراحل العلمية للعملية اإلدارية على األعمال المنزلية   36/ ج/2

 يستخدم أساليب وأدوات التقويم التربوي. 37/ج/2

 يمارس أسس اإلرشاد التربوي وريادة األعمال  . 38/ج/ 2

 يستخدم األسلوب العلمي التخاذ القرار لحل المشكالت األسرية والحياتية.  39/ ج/2

 أعلى كفاءة.يطبق أسس تبسيط األعمال إلنجاز األعمال المنزلية بأقل وقت وجهد و  40/ ج/2

 يطبق األساليب العلمية في إدارة العالقات األسرية.  41/ ج/2

 يستخدم األسلوب العلمي في إدارة الموارد السرية وترشيد االستهالك.  42/ ج/2

 يخطط للدرس في ضوء نواتج التعلم المستهدفة.  43/ ج/2

مؤثرة على جودة البيئة يستخدم عناصر البيئة التربوية الجيدة مراعيا العوامل ال  44/ ج/2

 التربوية.  

يطبق الطرق المختلفة إلدارة الصف لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة ومواجهة الفروق   45/ ج/2

 الفردية.

 يستخدم أساليب  تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم.   46/ ج/2

 يطبق استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم.   45/ ح/2

 يطبق بين األنشطة الصفية والالصفية في المواقف التعليمية المختلفة.  48/ج/2

 يستخدم أساليب وأدوات التقويم التربوي المختلفة.  49/ج/2

 يستخدم مهارات التعلم الذاتي لنموه المهني.  50/ج/2

 يصمم آليات لبناء العالقات المهنية مع المعنيين بالتعليم والمجتمع.  51/ج/2

 ق أسس اإلرشاد التربوي والنفسي.يطب  52/ج/2

 يقوم سبل تحسين المناخ المدرسى.  53/ج/2

 يمارس مهارات االتصال.  54/ج/2

 

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

 برنامج االقتصاد المنزلي قادر على أن:

 –ما يخص مجاالت اإلقتصاد المنزلي )أدارة منزل يعمل ضمن فريق لنشر الوعي بكل   1/د/4

 مالبس ونسيج(. –تغذية وعلوم أطعمة 

 يعمل ضمن فريق في إعداد مشروع في إحدى مجاالت التخصص.   2/د/2

 يمارس مهارات  االتصال مع اآلخرين بهدف عمل أبحاث مشتركة.   3/د/2

على كل جديد في مجاالت للحصول  يتعامل بكفاءة مع الحاسب اآللي وشبكة المعلومات   4/د/2

 المنزلي والعلوم المرتبطة به.االقتصاد 

ياتية في مختلف مجاالت يتواصل مع اآلخرين في وضع الحلول للمشكالت والمواقف الح   5/د/2

 المنزلي.  االقتصاد 

يستخدم  مهارات التعلم الذاتي في التعرف على أحدث ما توصلت إليه مختلف مجاالت   6/د/2

 قتصاد المنزلي.اال

 يستخدم مهارات التواصل والبحث عن المعلومات.   7/د/2

 يعمل ضمن فريق في مواجهة مشكالت المهنة مستخدما قدراته اإلدارية.   8/د/2

 يوظف لمثيرات والمؤثرات الغير مرغوب فيها داخل البيئة التعليمية. 9/د/2



 

 زمالئه. يظهر مهارات القيادة لفهم مدارس علم النفس مع 10/د/2 

 يتواصل في مجاالت االقتصاد المنزلي باللغة اإلنجليزية.  11/د/2

 يمارس مهارات التواصل  بلغة أجنبية .        12/د/2

 يشارك في وضع حلول لبعض المشكالت العامة للمجتمع في مجال التخصص  13/د/2

 يناقش القضايا العامة للمجتمع.  14/د/2

 يشارك فى وضع حلوال للقضايا العامة للمجتمع.   15/د/2

 يناقش القضايا العامة للمجتمع. 16/د/2

 يدير عملية التواصل الفعال داخل الفصل بما يسهم في سهولة نقل المعلومات بكفاءة. 17/د/2

 مستحدثات  مجال التعليم والتعلم.يتواصل مع ال 18/د/2

طرق دعم الطالب ) 

ذوي القدرات 

(  محدودة والمتميزينال

: 

 سمينارات علمية،        ورش عمل،    ندوات    ،مقابالت

 معايير القياس-3

 للبرنامج  المرجعية

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

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

موائمتها بمواصفات الطالب النوعي ، المعلم ، األخصائي  وسمات األقليم ومتغيرات سوق العمل 

 وتستوفي رسالة الكلية المعلنة كاآلتي 

 المعارف والمفاهيم -1

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

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

 يكون خريج برنامج االقتصاد المنزلى لديه المعرفية بـ:

 مكونات الغذاء المتوازن واالحتياجات الغذائية لجميع المراحل العمرية المختلفة  1-1

 وعلوم الغذاء والعمليات الفسيولوجية المرتبطة بالعناصر الغذائية . أسس التغذية السليمة 1-2

 معايير جودة الطعام وسالمته. 1-3

 أسس التغذية الصحية للفئات الخاصة. 1-4

 أسس اختيار المالبس والعناية بالمنتجات النسجية والمفروشات . 1-5

 بس والمفروشات وزخرفتها العناصر والمبادئ األساسية للتصميم المرتبط بتنفيذ المال 1-6

 أسس اختيار المسكن والتجهيزات واألثاث والمفروشات المناسبة. 1-7

 مبادئ علم االقتصاد المنزلي وإدارة المنزل والمؤسسات المختلفة . 1-8

 الطرق الفنية والجمالية إلعداد المائدة واألساليب المختلفة لتقديم األطعمة . 1-9

 العالقة بالتخصص .أسس العلوم ذات  1-10

 أسس إدارة المشروعات الصغيرة وتمويلها. 1-11
 مبادئ اختيار الخامات والمعدات واألدوات واألجهزة المناسبة لألغراض  1-12

 المختلفة.       
 وسائل األمان واليات المخاطر واالحتياطات الواجب اتخاذها . 1-13

 ات التعليمية / التعلمية.أسس اإلدارة التربوية والتخطيط، وتصميم البيئ14 -1

 المنهج الدراسي: مكوناته، وبناؤه، وتقويمه، وتطويره.1-15

 نظريات التعليم والتعلم وخصائص مراحل نمو المتعلمين.16 -1

 استراتيجيات التعليم والتعلم.1-17

 أسس تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها.1-18 

 التقويم التربوي ونظرياته.1-19

 ومجاالتها واستراتيجياتها. التربية الخاصة1-20

 أساليب التنمية المهنية والتعلم الذاتي ونظرياته. 21 -1

 مصادر ومتطلبات العالقات المهنية في مجال التعليم. 1-22

 مهنة التعليم، والتشريعات المنظمة لها، وحقوق المعلم وواجباته.  1-23



 

 نظريات اإلرشاد: التربوي والنفسي، وريادة األعمال. 1-24

 األبعاد المجتمعية: السياسية، والثقافية، والتاريخية، والفلسفية المرتبطة بالمجتمع والتعليم. 1-25

 مقومات بناء الشخصية وتعزيز الهوية الثقافية. 1-26

 استراتيجيات التفكير ومنهجيات البحث واالستقصاء.  1-27

 متطلبات العمل الفريقي والمشاركة المجتمعية.  1-28

 مداخل ونظم الجودة واالعتماد. 1-29

 أهمية اللغة العربية وخصائصها المميزة. 1-30

 التطورات: العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص.  1-32

 مجاالت التكامل بين فروع العلوم.

 القدرات الذهنية )الوجدانية(  -2

هي القدرات الذهنية التي يكتسبها الخريج والتي  تشمل االختيار بين البدائل واالستنتاج       

والمناقشة واالبتكار وتحديد المشكالت وإيجاد الحلول، عقب إكماله البرنامج، في إطار تخطيط 

دافعتيه نحو  أنشطة التعليم والتعلم وتنفيذها من خالل أساليب متنوعة تراعي احتياجات المتعلم وتثير

فإلى جانب المهارات الذهنية العامة لخريج التربية النوعية يجب أن االستنتاج واالقتراح واإلبداع، 

   يكون خريج برنامج االقتصاد المنزلى قادراً على أن:

 يعد دراسة جدوى لمشروع صغير .  2-1

 يستنتج أثار تناول الوجبات غير الصحية على صحة الفرد. 2-2

 طرق ترشيد االستهالك للمواد المختلفة.يقيم  2-3

 يقترح أفكار ورؤى إبداعية في مجال التخصص. 2-4

 يناقش أثار التضخم السكاني على الفرد واألسرة.  2-5

 يقترح حلول للمشكالت المهنية وفقا لقضايا المجتمع. 2-6

رة والمجتمع " العوامل يحلل العوامل التي تؤثر على النظام الغذائي واالحتياجات الغذائية لألس 2-7

 الثقافية ، والبيئية ، واالجتماعية ، واالقتصادية ، والصحية "

فظ المختلفة على القيمة الغذائية للطعام.يستنتج تأثير طرق اإلعداد والطهي والح 2-8

 يقدم أفكارا جديدة للقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسي. 2-9

 يحلل نتائج تقويم المتعلمين؛ من أجل التحسين والتطوير.2-10

م أداءه وأداء اآلخرين.2-11  يقوِّ

 يتفهم السياسات والنظم التعليمية2-12

 في المواقف الحياتية المختلفة.يختار المناسب من بين البدائل 2-13

 .المهارات الحرفية )المهنية( والعملية - 3
وتعني القدرة على استخدام المادة األكاديمية مجال التخصص في تطبيقات مهنية يكتسبها        

فإلى جانب المهارات المهنية العامة لخريج التربية النوعية يجب أن الخريج عقب إكماله البرنامج، 
 يج برنامج االقتصاد المنزلى قادراً على أن:يكون خر

 يطبق الطرق الصحية في تخطيط وإعداد وطهي وحفظ األطعمة وتقديمها للفئات المختلفة. 3-1

 يصنع منتجات عالية القيمة قليلة التكلفة . 3-2

 تحليل مكونات المواد الغذائية واألقمشة والمنسوجات وفحصهم. 3-3

 طرق العناية الصحيحة بالمالبس واألقمشة والمنسوجات . يستخدم  3-4

 يصمم وينفذ المالبس والمفروشات مراعيا الحس الجمالي  5 -3

 ينفذ غرز الحياكة والتطريز والكروشية والتريكو اليدوي مستخدما الزخارف بأنواعها . 3-6
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الخريج، عقب إكماله البرنامج وتشمل، مهارات  مهارات االستخدام والتواصل التي يكتسبهاهي       

المهارات التعامل مع الحاسب ومهارات االتصال ومهارات اإلدارة والعمل ضمن فريق. وهي 

 المهنية العامة لخريج كلية التربية النوعية، حيث يجب أن يكون الخريج قادراً على أن:

 يعمل بكفاءة ضمن فريق. 4-1

 والوسائط التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات.يستخدم قدراته الشخصية  4-2

 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 4-3

 يتواصل بلغة أجنبية. 4-4

 يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع مقترحاً حلوالً لها. 4-5

 العالمات المرجعية : -5

 ال توجد عالمات مرجعية خارجية لبرنامج االقتصاد المنزلى

 * العالمات المرجعية القومية : 

تحليل األغذية والتعرف -يؤصل في الخريج قدرات وجدانية ) اقتراح وجبات غذائية متوازنة 4/1

توظيف اإلدارة  –تصميم المالبس والمفروشات المنزلية  –على محتواها من العناصر الغذائية 

 العلمية لخدمة الشئون األسرية (

 –حرفية ) تطبيق اإلدارة العلمية إليجاد حلول للمشكالت األسرية  يؤصل في الخريج مهارات 4/2

اختيار وحدات وطرز أثاث المسكن  –تطبيق تقنيات الحياكة فى تنفيذ أنماط متنوعة من المالبس 

ضبط جودة األغذية ومعامالتها الغذائية للحصول على أعلى جودة  –التى تتالءم ومتطلبات العصر

 -مشروعات باستخدام المهارات اليدوية المكتسبة من خالل الدراسة التطبيقيةتنفيذ بعض ال –لألغذية 

 تشخيص أسباب المشكالت األسرية ووضع استراتيجيات المواجهة والعالج (

يؤصل في الخريج مهارات عامة وقابلة للنقل) استخدام الحاسب اآللى وشبكة المعلومات فى  4/3

العمل ضمن فريق لنشر الوعى بمفهوم  –التخصص الحصول على كل ما هو جديد فى مجال 

اظهار مهارات القيادة  -االقتصاد المنزلى ومجاالته وأهميته فى حياة الفرد واألسرة والمجتمع 

 إدارة المنزل( –المالبس  -واالدارة فى تنفيذ مشروع جماعى فى إحدى مجاالت التخصص )التغذية

  

 دليل البرنامج -5

 غير متوافر□   متوافر                        

 لكلية؛ حيث يتمبالقسم واالمطبق  ببرنامجتهتم الكلية بتوعية الطالب أكاديميا وذلك لضمان معرفتهم 

لتوزيعه على الطلبة خالل يوم التوعيه للطلبة الجدد ويتضمن  كتيب هيئة للطالب على دليل إصدار

المقررات الدراسية ،  نظام تحويل  بخصوص األكاديميةالجامعة  ولوائح الدراسية المناهج محتويات

الطالب ، حضور وغياب الطالب ، المراقبة األكاديمية، وتغيير المسار األكاديمي ، االمتحانات 

 والدرجات ومتطلبات التخرج ، االنضباط األكاديمي وسلوك الطالب و نظام تأديب الطالب ويتم

 يستجد. تحديث دليل الطالب حسب ما

نظام المراجعة -6

 الدورية للبرنامج

 غير متوافر    □                       متوافر                   

 أكثر من سنة□  سنوي       

 عدة مستويات كاآلتى : للبرنامج والمقررات الدراسية على المراجعة تتم

وحدة ضمان الجودة بالكلية: لجان مراجعة دورية داخلية بمشاركة منسقى الجودة باألقسام  -1

 العلمية.  

الشئون التعليمية وتطوير التعليم برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب: مراجعة  لجنة -2

ر فى تقارير البرنامج الدراسي السنوي و مناقشة اإلجراءات التصحيحية إلزالة أسباب القصو

 أساليب التعلم و تطوير المقررات الدراسية المختلفة. 

 الشئون التعليمية و تطوير التعليم. مجلس الكلية: مناقشة و إعتماد تقرير لجنة -3



 

تتم مراجعة البرنامج بواسطة مراجعيين خارجيين لديهم خبرة كل خمس سنوات أو عند تعديل 

 الالئحة.

مدي توافق الهيكل -7

 ج معاالكاديمي للبرام

 المستهدف من التعليم 

 يتوافق الهيكل األكاديمى للبرنامج مع المستهدف من التعليم على النحو التالى :

 :مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة ألهداف البرنامج التعليمى 

 خالل من محققة البرنامج المستهدفة من التعلم مخرجات تكون أن على الكلية حرصت -

مجموعة  تنمية البرنامج و يحقق محتوى البرنامج أهداف المخرجات هذه مقرراته وأن تحقق

 وغيرها. المشكالت وحل والذهنية والعامة المهنية والمهارات المعارف من مترابطة متكاملة

 أهداف تطابق من التأكد ويتم العلمى للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة مصفوفة تم إعداد -

مواصفات  نموذج بإستيفاء علمى قسم كل قيام طريق عن مصفوفة المقررات مع البرنامج

( فى بداية العام األكاديمى األول لتدريس البرنامج و عند تخرج 12البرنامج : نموذج رقم )

 يوضح (  والذى15تقرير البرنامج : نموذج رقم ) نموذج استيفاء الدفعة األولى من الطالب يتم

 جين. أهداف البرنامج للخري تحقيق تم مدى ألى

  مساهمات محتويات البرنامج الدراسى فى تنمية المهارات الذهنية و العامة وذلك يتضح فى

 توصيف المقررات.

 :الذهنية المهارات تنمية في الدراسي البرنامج يساهم -

غيرها( باإلضافة إلى المهارات العامة  اعتماد التفكير اإلبداعي والمبتكر و– المشكالت )حل

 و المشاريع الصغيرة  تصميم اكتساب مهارات  -الحاسب اكتساب مهارات -فى فريق  )العمل

 غيرها(.

 تقليدية غير أساليب إستخدام فإن منهجية تدريس المقرر تعتمد على طبقا لمواصفات المقررات -

على شبكة  واإلطالع مناقشة حلقات و األبحاث التعلم الذاتى وإعداد على الطالب تشجيع و للتعليم

 اآللى التخصصية فى مشروعات تطبيقية. الحاسب إستخدام برامج  و الدولية المعلومات

البرنامج  المستهدفة من التعلم المراجعة الدورية للبرنامج و المقررات الدراسية لتحقيق مخرجات تتم

الشئون التعليمية و تطوير التعليم و وحدة ضمان  عدة مستويات و تشمل األقسام العلمية و لجنة على

 الجودة بالكلية و مجلس الكلية و لجنة من استاتذة متخصصين من الجامعات الحكومية

المعوقات اإلدارية -8

ال يوجد معوقات إدارية لتحقيق المعارف و المهارات المستهدفة من البرنامج العلمى و التى   والتنظيمية

 يجب أن يكتسبها الخريجون طبقا لألهداف اإلستراتيجية للكلية. 

 التعليم  :  المستهدف  من قويم طالب لقياس مدي اكتسابت( 9

 التقويم : أدوات-

 : آلية التقويم و تشمل ( أ

 .)دراسات عملية فى المختبرات )طبقا لمواصفات المقرر الدراسى 

 .إمتحانات تحريرية فى منتصف الفصل الدراسى و فى نهاية الفصل الدراسى 

 : طرق التقويم و تشمل ( ب

  ( و تشمل:20)بإجمالى من تقييم أعمال السنة% 

 إمتحانات قصيرة 

 تكليفات تمارين 

  دراسات بحثية و عرض و مناقشة لنتائج البحث 

  للمقررات الدراسية التى تحتاج إلى مختبرات 20إمتحان عملى( بإجمالى )تقييم العملى %

 معملية.

 %.60اإلمتحان التحريرى لنهاية الفصل الدراسى بقيمة 

 المواعيد :-

 

 10&5أعمال السنه االسبوع  -1

 6امتحان نصف الفصل االسبوع   -2



 

 12امتحان العملي/التطبيقي االسبوع  -3

   13امتحان الشفهي االسبوع  -4

 14االسبوع  امتحان نهاية الفصل -5

 مالحظات المراجع-

  الخارجي

 :وجدت بعض المالحظات للمراجع الخارجي مثل 

o وضع مواصفات الخريج ومجاالت العمل للخريج بمواصفات البرنامج. البد من 

o  تحديث المراجع المستخدمة في بعض المقررات 

 

 ( اإلمكانات التعليمية :10

نسبة أعضاء هيئة -

 الطالب التدريس إلي

   16عدد أعضاء هيئة التدريس المعينون = 

   1096عدد الطالب في الفرق االربعة  = 

 1096:  16إلى العدد المطلوب =  القاءمين بالعمل نسبة أعضاء هيئة التدريس المعينون 

مدي مالءمة -

تخصصات أعضاء 

هيئة التدريس وتوزيع 

األعباء عليهم 

 البرنامج : الحتياجات

 غير مناسب          ✓إلي حد ما               مناسب      

المقررات الدراسية طبقا للتخصص العلمى الدقيق الذى يتم تكليف عضو هيئة التدريس بتدريس 

يحدده موضوع رسالة الدكتوراة و تخصص اللجنة العلمية الدائمة التى حصل منها على درجة أستاذ 

 مساعد أو درجة أستاذ.

      المكتبة :-

 إلي حد ما           غير مناسب              مناسب      ✓

 الجيدة والتهوية واإلضاءة والنظافة بالنظام يوجد بالكلية مكتبة تتمتع 

  بتطبيق معايير الموارد المادية و البشرية الخاصة بالمكتبات(Norms)  و الصادرة من الهيئة

 القومية لضمان جودة التعليم  و اإلعتماد

  يتم عمل الفهرسة إلكترونيا ببرنامج حاسب ألى متخصص و تقوم أمينة المكتبة )تخصص

 بإستخدام البرنامج لمساعدة الطالب فى البحث عن المرجع المطلوب.مكتبات( 

 المعامل  :-

 غير مناسب         ✓إلي حد ما                مناسب

 غير مناسبة )لماذا؟(□ إلى حد ما    □  مناسبة     

  لتحقيق المعارف و المهارات المستهدفة  المعامل التخصصية الالزمةإلي حد ماتتوافر بالكلية

 من البرنامج العلمى و التى يجب أن يكتسبها الخريجون طبقا لألهداف اإلستراتيجية للكلية.

 طبقا للمعايير األكاديمية القومية المرجعية و شروط  تتوافر إجراءات األمن و السالمة بالمعامل

 هيئة الدفاع المدنى و الحريق. 

 تخصصية أعداد الطالب المسموح بها طبقا لمعايير جودة التعليم الصادرة من تناسب المعامل ال

طالب )مع السماح بزيادة  25الهيئة القومية لإلعتماد و الجودة: عدد الطالب بالمعامل هو 

 % كحد أقصى(.10األعداد فى حدود 

المعايير  تناسب الطاقة اإلستيعابية و المساحة المخصصة لكل طالب فى المعامل التخصصية و

 الخاصة بالمعامل  NORMSاألكاديمية القومية المرجعية 

 اآللي : الحاسب-
 إلي حد ما           غير مناسب              مناسب      ✓

 غير مناسب )لماذا؟(□ إلى حد ما    □  مناسب     



 

هيئة  وأعضاء والبحثية للطالب التعليمية باإلحتياجات تفي اآللي للحاسب الكلية معامل تخصص

ومعاونيهم وجميعها تعمل بكفاءة و تتفق القدرة اإلسيعابية للمعامل و تجهيزاتها  مع  التدريس

 الخاصة بمعامل الحاسب اآللى . NORMSالمعايير األكاديمية القومية المرجعية 

مدي التعاون مع -

جهات االعمال في 

توفير فرص التدريب 

 للطالب :

 اقامة حفل للخريجيين واستضافة جهات االعماليوجد تعاون من خالل  -1

 من خالل اقامة ندوات - -2

أي متطلبات أخري -

 للبرنامج :

  بعض مسميات المقررات  قديمة وغير مواكبة للتطور العلمي للتخصص ويتم اآلن تعديل الئحة

قيام  أعضاء هيئة البكالريوس. والبد من اجراءبعض التعديل فى الساعات النسبية 

 س/الهيئة المعاونة المتخصصين باإلشراف على الزيارات التدري

 : والتطوير إدارة الجودة ( 11

نظام المتابعة لجوانب -

 القصور :

 إلي حد ما         غير فعال           فعال✓    

 غير فعال )لماذا؟(  □ إلى حد ما    □  فعال                

التعليمية تم تحديد جوانب القصور و إتخاذ اإلجراءات التصحيحية بناء على تقارير الجودة للفاعلية 

 على النحو التالى :

 النقص فى الهيئة المعاونة 

مع مراعاة  تدريس الجانب العملي ذلك لمواجهة النقص فى فى الهيئة المعاونة تم انتداب أ عضاء 

 التخصصية و الكفاءة.

إجراءات تطبيق لوائح -

والجامعة وقوانين الكلية 

: 

 إلي حد ما     غير مناسب           مناسب  ✓  

 غير مناسبة )لماذا؟(□ إلى حد ما    □  مناسبة     

بناء على تقارير الجودة للفاعلية التعليمية تم إتخاذ إجراءات لتطبيق لوائح و قوانين الكلية و 

 الجامعة :

 و غياب الطالب فى المقررات  وجود آلية متابعة أسبوعية لرؤساء األقسام لتسجيل حضور

 الدراسية المختلفة.

تكليف رؤساء األقسام بمراجعة إلتزام أعضاء هيئة التدريس/الهيئةالمعاونة بجداول الساعات -

 المكتبية المعلنة للطالب.

مدي فاعلية نظام -

المراجعة الداخلية في 

 البرنامج : تطوير

 فعالة ويراعي كافة المالحظات المدونة

  ن داخلية من وحدة ضمان الجودة بمشاركة منسقى الجودة باألقسام العلمية بعمل لجاتقوم

مراجعة دورية لتقارير و ملفات المقررات الدراسية و مراجعة تقارير المقررات فى نهاية كل 

 فصل دراسى و تقارير البرامج التعليمية فى نهاية العام األكاديمى.

ارير المقررات الدراسية و تقارير البرنامج الدراسي يتم مناقشة أوجهه القصور الواردة فى تق

بهدف عمل اإلجراءات التصحيحية إلزالة أسباب القصور و وضع الخطط المستقبلية لتحديث و 

 و المقررات الدراسية لكى تتوافق مع أحدث التطورات التكنولوجية. تطوير البرامج

 المراجعين مالحظات-

الخارجين فيما يخص 

مخرجات البرنامج 

 زيادة عدد الساعات عن الساعات التى حددتها لجنة معايير التربية النوعية

  لجان خارجية من مركز ضمان الجودة بالجامعة بعمل مراجعة دورية لتقارير وملفات تقوم



 

مدى  راسى لتقييمالمقررات الدراسية ومراجعة تقارير المقررات فى نهاية كل فصل د ومعايير القياس

مطابقتها للمعايير القومية األكاديمية المرجعية ويتم تدوين مالحظاتهم فى تقارير يتم رفعها إلى 

المدير التنفيذى لمركز ضمان الجودة والذى يقوم بدوره بإرساله إلى عميد الكلية إلتخاذ 

 اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

 

 : البرنامج مقترحات تطوير ( 12

 ( : البرنامج ) المقررات / الساعات هيكل-

 جديدة : مقررات-
ال يمكن اضافة مقرر دون اعتماده من المجلس ال يوجد حيث ان الالئحة ثابتة فى الوقت الحالى 

 االعلى للجامعات

 والمهارات : التدريب-

 .عمل ورش عمل فى مجال التخصص واستضافة بعض رجال االعمال 

لمركز تطوير التعليم بناء على إستبيان وإستطالع اإلحتياجات  السنوية التدريبية يتم وضع الخطة -

 التدريبية ألعضاء هيئة التدريس.

لمركز تطوير التعليم  التدريبية للخطة يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة طبقًا -

و الموضوعة بناء على إستبيان و إستطالع اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة  المنوفية بجامعة 

 التدريس.

  يتم عمل دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة 

مقترحات قطاع االعمال 

 لتطوير البرنامج :

والحرف زيادة الجانب التطبيقى لبعض المواد من خالل زيادة بعض الموضوعات والمشاريع 

 ليواكب سوق العمل فى الوقت الحالى

 أستاذة المقررات.  المسئول عن التنفيذ :-

 .االقتصاد المنزلي رئيس قسم 

 فى العام الحالى  توقيت التنفيذ :-

 

 رئيس القسم/ أ.د/ سعيد مناع جاد الرب

 مدير البرنامج :أ.م.د/ زينب صالح محمود يوسف                         

   2018التاريــخ  :    /  /               

 

 



 

 (15نموذج رقم )

 تقرير عن برنامج دراسي

 2018/  2017للعام األكاديمي 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد : التربية النوعية بأشمون

 االقتصاد المنزلي قسم : 

 معلومات أساسية - أ

 HEاالقتصاد المنزلي  اسم البرنامج: -1

 يوسلورالبكامرحلة 

 االقتصاد المنزلي  التخصص: -2

 فصول دراسية ( 8سنوات )  4 السنوات الدراسية:عدد  -3

عدد الساعات المعتمدة / عدد  -4

 المقررات:

  ساعة. 276ساعة، اجمالي142ساعة،عملى134نظري

 %4.3النسبة :    12مقررات العلوم االساسية : العدد : 

 %13.9النسبة:  38* مقررات العلوم االجتماعية / االنسانية : العدد :

 %71.7النسبة :    198التخصص : العدد :  * مقررات العلوم

 %4.3النسبة    12* مقررات من علوم أخري : العدد  

 %5.8النسبة  16* التدريب الميداني :   العدد 

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

 النظام المتبع في البرنامج هو النظام الفصلي، 

فصول دراسية وجميع مقررات البرنامج  8نوات = مدة البرنامج أربعة س

 الزامية، واليوجد مقررات اختيارية.    

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

 متاح                      متاحغير  نظام الممتحنين الخارجيين: -6

 مقررات البرنامج :

 األول  الفرقة األولي ، الفصل الدراسي

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 األول األولي - - 4 14 مدخل إلى االقتصاد المنزلي

 األول األولي 4 - 2 14 (1أسس الغذاء والتغذية )

 األول األولي 4 - 2 14 (1أدوات وماكينات )

 األول األولي 2 - 2 14 مبادئ الفن والتصميم

 األول األولي 4 - 2 14 كيمياء عضوية وغير عضوية

 األول األولي - - 2 14 قراءات باللغة العربية وآدابها

 األول األولي - - 2 14 دراسات بيئية

 األول األولي - - 2 14 مبادئ التربية

 المجموع
 

18 - 14   



 

 الفرقة األولي ، الفصل الدراسي الثاني

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 الثاني األولي 2 - 2 14 (2أسس الغذاء والتغذية )

 الثاني األولي 2 - 2 14 أجهزة وأدوات منزلية

 الثاني األولي 2 - 2 14 إدارة أعمال المنزل

 الثاني األولي 4 - 2 14 (2أدوات وماكينات )

أسس تصميم وتنفيذ 

 المفروشات
 الثاني األولي 2 - 2 14

 الثاني األولي 2 - 2 14 أسس إسكان ومرافق منزلية

 الثاني األولي 2 - 2 14 رياضة واحصاء

 الثاني األولي - - 2 14 قراءات باللغة األنجليزية

 الثاني األولي - - 2 14 تكنولوجيا التعليممدخل إلى 

 الثاني األولي - - 2 14 مبادىء علم النفس

   16 - 20  المجموع

 

 الفرقة الثانية، الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 األول الثانية 4 - 2 14 (1وإعدادها )علوم األطعمة 

 األول الثانية 4 - 2 14 النسيج والعناية به

 األول الثانية 4 - 2 14 ميكروبيولوجى األغذية

 األول الثانية - - 2 14 تغذية إنسان

 األول الثانية 4 - 2 14 تريكووكروشية

 األول الثانية 1 - 1 14 أساسيات الحاسب اآللى

 األول الثانية - - 2 14 االجنبية قراءات باللغة

 األول الثانية - - 2 14 مبادىء التدريس

 األول الثانية - - 2 14 علم نفس النمو

   17 - 17  المجموع

 
 

 



 

 الفرقة الثانية ، الفصل الدراسي الثاني

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 الثاني الثانية 2 - 2 14 أساسيات الكيمياء الحيوية

 الثاني الثانية 4 - 2 14 تخطيط وإعداد وجبات

 الثاني الثانية 2 - 2 14 (2علوم أطعمة )

 الثاني الثانية 4 - 2 14 (1تنفيذ مالبس الطفل )

 الثاني الثانية - - 2 14 التذوق الملبسى

 الثاني الثانية 2 - 2 14 تأثيث وتنسيق منزل

 الثاني الثانية - - 2 14 صحة األسرة

 الثاني الثانية - - 2 14 قراءات باللغة العربية

 الثاني الثانية - - 2 14 التربية ومشكالت المجتمع

 الثاني الثانية 2 - 2 14 الوسائل التعليمية

   16 - 20  المجموع

 

 الفرقة الثالثة ، الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 األول الثالثة 4 - 2 14 فسيولوجى إنسان

 األول الثالثة 2 - 2 14 أغذية فئات حساسة

 األول الثالثة 2 - 2 14 تقييم األغذية

 األول الثالثة - - 2 14 إدارة موارد وترشيد استهالك

 األول الثالثة 2 - 2 14 طباعة المالبس والنسيج

إدارة مؤسسات الطفولة 

 والمسنين
 األول الثالثة 2 - 2 14

 األول الثالثة 1 - 1 14 تكنولوجيا التعليم )تخصص(

 األول الثالثة - - 2 14 األصول االجتماعية للتربية

 األول الثالثة - - 2 14 طرق تدريس نوعية

 األول الثالثة - - 2 14 علم نفس اجتماعي

 األول الثالثة 4 - - 14 التربية الميدانية

   17 - 19  المجموع

 



 

 الفرقة الثالثة، الفصل الدراسى الثانى

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 الثاني الثالثة 2 - 2 14 كيمياء تغذية

 الثاني الثالثة 2 - 2 14 ملوثات الغذاء

 الثاني الثالثة 4 - 2 14 التصميم والتطريز

 الثاني الثالثة 4 - 2 14 (2تنفيذ المالبس )

استخدام الحاسب فى االقتصاد 

 المنزلى
 الثاني الثالثة 2 - - 14

 الثاني الثالثة - - 2 14 العالقات األسرية

 الثاني الثالثة - - 2 14 التربية والتعليمتاريخ 

 الثاني الثالثة 2 - 2 14 علم نفس تعليمى

 الثاني الثالثة 4 - - 14 التربية الميدانية

 20 - 14  المجموع
 

 

 

 الفرقة الرابعة ، الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 األول الرابعة 4 - - 14 أشغال فنية

 األول الرابعة 2 - 2 14 حفظ األطعمة

 األول الرابعة 2 - 2 14 تحليل أغذية

 األول الرابعة - - 2 14 تاريخ وتطور األزياء

 األول الرابعة 4 - 2 14 تغذية عالجية

 األول الرابعة 4 - - 14 المشروع فى مجال التخصص

 األول الرابعة - - 2 14 تربية مقارنة

 األول الرابعة - - 2 14 طرق تدريس نوعية

علم نفس تعليمي )فروق 

 فردية(
 األول الرابعة 2 - 2 14

 األول الرابعة 4 - - 14 التربية الميدانية

  22 - 14  المجموع
 

 
 



 

 الفرقة الرابعة ، الفصل الدراسي الثاني

 اسم المقرر

 

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 الثاني الرابعة 4 - 2 14 تقنين غذائي

 الثاني الرابعة 4 - 2 14 تأثيث مسكن

 الثاني الرابعة 4 - 2 14 (3تنفيذ المالبس )

 الثاني الرابعة 4 - - 14 المشروع في التخصص

 الثاني الرابعة 4 - - 14 الميدانيةالتربية 

 الثاني الرابعة - - 2 14 األصول الفلسفية للتربية

 الثاني الرابعة - - 2 14 المناهج

صحة نفسية وتوجيه وارشاد 

 نفسي
 الثاني الرابعة - - 2 14

  20 - 12  المجموع
 

 

 يجتاز الطالب  المشروع الفني في المجاالت التخصصية التي درسها ويتم التحكيم   

 للمشروع بلجنة ثالثية في نهاية العام

 معلومات متخصصة –7

 : إحصائيات -7

 عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج :-
  عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج بالفرقة االولي  فى العام األكاديمى

2017/2018 =412  

  األكاديمى عدد الطالب بالفرقة الثانية فى العام األكاديمى
2017/2018=317   

  األكاديمى عدد الطالب بالفرقة الثالثة  فى العام األكاديمى

2017/2018  =148 

  األكاديمى عدد الطالب بالفرقة الرابعة فى العام األكاديمى

2017/2018  =115 

  992=   الكلي 

 %93.80نسبة الطالب الناجحين بالفرقة االولي = • )%(: البرنامجمعدل النجاح في -

 %93.55نسبة الطالب الناجحين بالفرقة الثانية  =  •

 %95.27نسبة الطالب الناجحين بالفرقة الثالثة = •

 % 100نسبة الطالب الناجحين بالفرقة الرابعة =  •

اتجاه االلتحاق بالبرنامج ) منسوبة إلي األعداد -

 سنوات( :3 الملتحقة خالل آخر

                       متناقص       ثابت     متزايد ✓



 

 : ( % ) توزيع تقديرات النجاح-

 

 % جيد جدا10.76% امتياز            8.24

 % مقبول 59.46% جيد             21.64

  : األكاديمية المعايير -8

 المعايير-1

 المرجعية األكاديمية

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف العامة للبرنامج :

إعداد معلم فى مجال االقتصاد المنزلي لمراحل التعليم المختلفة على المستتوي القتومي والعربتي  1/1
 قادراً على نقل المعارف والمهارات بكفاءة  للطالب.

بناء اخصائي مبدعاً ومتميزاً في مجتال االقتصتاد المنزلتي متزوداً بالمهتارات المعرفيتة والذهنيتة  1/2
والمهنية والعامة المطلوبة التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل الحر فتى التخصصتات المختلفتة 

ت( متن إدارة المنتزل والمؤسستا -المالبس والنستيج -لالقتصاد المنزلي )التغذية وعلوم األطعمة
 خالل بعض المشروعات الصغيرة.   

المالبتس  -إعداد ختريج ملتم بكافتة تخصصتات علتم االقتصتاد المنزلتي )التغذيتة وعلتوم األطعمتة 1/3
إدارة المنزل والمؤسسات( وأهميتها ودورها في حياة الفرد واألسرة وتطوراتهمتا فتى  -والنسيج

 ضوء مستحدثات العصر.
اً تكنولوجيتا التعلتيم ومراعيتاً خصتائص المتعلمتين وأنمتاط التعلتيم تطبيق طرائق التدريس، موظف 1/4

 .والتعلم 
 .استخدام أساليب وأدوات مناسبة لتقويم الجوانب المعرفية واألدائية  لعمليتي التعليم والتعلم  1/5
إعداد أخصائي اقتصاد منزلي متميز ومبدع قادر على مواجهة وحل مشتكالت المجتمتع المحلتي  1/6

 ما ذود به من مهارات معرفية وذهنية ومهنية وعامة. من خالل
بنتتاء ختتريج لديتتة القتتدرة علتتى التنميتتة الذاتيتتة والتتتعلم المستتتمر ومواكبتتة مستتتحدثات العصتتر فتتي  1/7

 مختلف مجاالت االقتصاد المنزلي.
ة وميدانيتة ادارة المواقف التعليمية بكفاءة وفاعلية وفقاً لما يتوافر لدية من خبرات تعليمية واداري 1/8

 .مناسبة 
اإللتزام بضوابط وأخالفيات مهنة التعليم، والقيام بمسئولياته تجاه تطوير المؤسسة التعليمية وفقتاً  1/9

 لنظم الجودة.
 توظيف آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي والنفسي. 1/10
المالبتس  -ألطعمتةإعداد خريج ملم بالوسائل التكنولوجية الحديثة في مجتاالت التغذيتة وعلتوم ا 1/11

إدارة المنتتزل والمؤسستتات واستتتخدامها بكفتتاءة واالستتتفادة منهتتا فتتي  تطتتوير مجتتال  -والنستتيج
 التخصص.

إعداد خريج قادر على توظيف واستخدام اإلدارة العلمية في تخطيط وتنفيذ بعض المشروعات  1/12
 . الصغيرة في مختلف مجاالت االقتصاد المنزلي لمواجهة تحديات سوق العمل

إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة يجب أن يكون خريج برنامج إعداد معلم االقتصاد المنزلي      

 قادراً على أن: 

 يوظف علوم األطعمة مدركاً العالقة بين التغذية السليمة المتوازنة والصحية.-1

 واألدوات المناسبة.يوظف أسس تنفيذ المالبس والمفروشات والعناية بهم مستخدماً الخامات -2

 يوظف قواعد إدارة المنزل واألسرة والمؤسسات وأساليبها مراعياً أسس ترشيد االستهالك.-3

 يصمم بعض المشروعات فى إحدى مجاالت التخصص ويديرها في ضوء الموارد المتاحة.-4

 يتبع قواعد األمن والسالمة المهنية.-5

 ين تنوع المتعلمين.يصمم خطة: للتدريس تناسب الفروق الفردية ب-6

 يطبق طرائق التدريس، موظفا تكنولوجيا التعليم، مراعيا خصائص المتعلمين وأنماط تعليمهم  -7

 وتعلمهم.         

 يستخدم أساليب وأدوات مناسبة لتنمية الجوانب المختلفة لعمليتي التعليم والتعلم.-8

 مج التعليمى.يتعامل بمهنية مع ذوى االحتياجات الخاصة القابلين للد-9

 ينمى ذاته مهنيا، ويبنى: عالقات مهنية متنوعة.-10

 يدرك وحدة المعرفة والعالقات التكاملية بين مجاالت العلوم بفروعها المختلفة.-11

 يوظف آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي والنفسي، وريادة األعمال في ممارساته المهنية.-12

 الشخصية ومهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.يتواصل بفاعلية مستخدماً قدراته -13

 يتفهم المستجدات ذات العالقة بتخصصه.-14

 يتواصل بلغة عربية سليمة وبإحدى اللغات األجنبية.-15

 يلتزم بقيم المجتمع وبأخالقيات مهنة التعليم وآدابها في تعامالته مع المتعلمين والمعنيين.-16

 الثقافية لألمة.يعي مقومات الهوية -17

 يشارك في تنمية قيم: االنتماء الوطني، والديمقراطية، والتسامح وقبول اآلخر.-18

 يدرك دوره فى تنمية المجتمع ودور التعليم فى استدامتها.-19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يشارك في حل المشكالت: المهنية والمجتمعية باستخدام األساليب العلمية. -20

 تطوير التربوي؛ بما يحقق الجودة والتميز.يشارك في أنشطة خدمة المجتمع، وال-21

 يصمم خطة: للتدريس تناسب الفروق الفردية بين تنوع المتعلمين.-22

يطبق طرائق التدريس موظفا تكنولوجيا التعليم، مراعيا خصائص المتعلمين وأنماط تعليمهم -23

 وتعلمهم.

 تي التعليم والتعلم.يستخدم أساليب وأدوات مناسبة لتنمية الجوانب المختلفة لعملي-24

 يتعامل بمهنية مع ذوى االحتياجات الخاصة القابلين للدمج التعليمى.-25

 ينمى ذاته مهنيا، ويبنى: عالقات مهنية متنوعة.-26

 يدرك وحدة المعرفة والعالقات التكاملية بين مجاالت العلوم بفروعها المختلفة.-27

 سي، وريادة األعمال في ممارساته المهنية.يوظف آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي والنف-28

 يتواصل بفاعلية مستخدماً قدراته الشخصية ومهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.-29

 يتفهم المستجدات ذات العالقة بتخصصه.-30

 يتواصل بلغة عربية سليمة وبإحدى اللغات األجنبية.-31

 التعليم وآدابها في تعامالته مع المتعلمين والمعنيين.يلتزم بقيم المجتمع وبأخالقيات مهنة  -32

 يعي مقومات الهوية الثقافية لألمة.-33

 يشارك في تنمية قيم: االنتماء الوطني، والديمقراطية، والتسامح وقبول اآلخر.-34

 يدرك دوره فى تنمية المجتمع ودور التعليم فى استدامتها.-35

 المجتمعية باستخدام األساليب العلمية.يشارك في حل المشكالت: المهنية و-36

 يشارك في أنشطة خدمة المجتمع، والتطوير التربوي؛ بما يحقق الجودة والتميز.-37
 

تم اشتقاق نواتج التعلم المستهدفة لبرنامج االقتصاد المنزلي من المعايير القومية األكاديمية 

 المرجعية لكليات التربية النوعية قطاع االقتصاد المنزلي

 البرنامج : المخرجات التعليمية المستهدفة من - 2
إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج كليات التربية النوعية، يجب أن يكون خريج برنامج  المعرفة والفهم -أ

 االقتصاد المنزلي قادر على أن: 

 يحدد العناصر الغذائية األساسية وأهميتها. 1/أ/2

 الغذاء المتوازن الصحي وشروطه.يوضح مفهوم    2/أ/2

 يذكر اإلحتياجات الغذائية للمراحل العمرية المختلفة.   3/أ/2

 يتعرف علي المجموعات الغذائية وأهميتها.   4/أ/2

 يوضح أسس التغذية الصحية السليمة.   5/أ/2

 يشرح العناصر الغذائية المرتبطة بالعمليات الفسيولوجية.   6/أ/2

 حفظ األطعمة والتغيرات البيوكيميائية التي تحدث أثناء إعداد وحفظ الطعام.يشرح طرق    7/أ/2

 يشرح معايير جودة الطعام والعوامل المحددة لها.   8/أ/2

 يحدد عوامل صالحية الغذاء لإلستهالك اآلدمي.   9/أ/2

 يوضح مفهوم مفهوم الصحة والمرض ومفهوم الغذاء اآلمن صحياً.  10/أ/2

 حتياجات الغذائية للفئات الخاصة ومواصفات الوجبة الغذائية الصحية لهم.يحدد اإل  11/أ/2

 يعدد نظريات اإلرشاد التربوي والنفسي. 12/أ/2

 . يحدد أسس اإلدارة التربوية والتخطيط 13/أ/2

 يتعرف تأثير الوجبات الغذائية غير الصحية علي الفرد.  14/أ/2

 ام.يحدد أنواع المالبس ومجال االستخد  15/أ/2

 يتعرف الشروط الواجب مراعاتها في اختيار المالبس.  16/أ/2

 يشرح طرق العناية بالمالبس والمنتجات النسجية والمفروشات.  17/أ/2

 يوضح أنواع المفروشات وطرق زخرفتها.  18/أ/2

 يذكر خصائص مراحل نمو المتعلمين. 19/أ/2

 والتعلم.يعدد االستراتيجيات المختلفة للتعليم  20/أ/ 2



 

 يصف األبعاد المجتمعية: السياسية، والثقافية، والتاريخية، والفلسفية  21/أ/2

 المرتبطة بالمجتمع والتعليم.

 يشرح أنواع التصميم للمالبس والمفروشات وزخرفتها.  22/أ/2

 يشرح القواعد واألسس الجمالية في تصميم المالبس والمفروشات  23/أ/2

 رف واستخداماتهايعدد أنواع الزخا  24/أ/2

 يشرح الطرق المختلفة لتنفيذ وتشطيب وزخرفة المالبس والمفروشات.  25/أ/2

 يشرح عناصر وأسس التصميم الجيد للمفروشات والمالبس  26/أ/2

 يشرح أنماط البيئات السكنية السائدة في المجتمع المصري  27/أ/2

 يعرف مفهوم المسكن ومقومات المسكن الصحي .  28/أ/2

 يحدد عناصر التصميم الداخلي للمسكن في ضوء متطلبات العصر والتقنيات التكنولوجية    29/أ/2

 يعدد مواصفات الوسائل التعليمية الجيدة. 30/أ/2

 يعدد المجاالت المرتبطة بعلم النفس اإلجتماعي. 31/أ/2

 ي للمسكن يحدد الخامات التي يمكن األستفادة بها في إعداد مكمالت التصميم الداخل  32/أ/2

 يشرح مفهوم االقتصاد المنزلي ومراحل تطوره في الدول العربية واألجنبية وأهم مجاالته   33/ا/2

يُعرف ماهية اإلدارة المنزلية وتطورها في ضوء اإلدارة العلمية الحديثة والمراحل   34/أ/2

 والعناصر المكونة لها وعالقتها بالقيم والمستويات. 

 موارد األسرية واألسس العلمية إلدارتها وترشيد االستهالك.يشرح أنواع ال  35/أ/2

 يشرح نشأة علم اإلدارة وتطورها ومجاالتها وعالقتها بالعلوم األخرى.  36/أ/2

 يشرح مراحل العملية اإلدارية والعناصر المصاحبة لها.   37/أ/2

 ليزية.يسمي المصطلحات العلمية لمجالت االقتصاد المنزلى باللغة االنج  38/أ/2

 يشرح األسس العلمية إلدارة المؤسسات األسرية المختلفة.   39/أ/2

يشرح الطرق الفنية والجمالية إلعداد المائدة وملحقاتها وتقديم األطعمة في المناسبات   40/أ/2

 المختلفة.

 يوضح أنواع ونظم اإلدارة والتمويل للمشروعات الصغيرة فى مجاالت التخصص.  41/أ/2

 يشرح طرق دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة.  42/أ/2

 2يحدد أنواع األدوات والمعدات والخامات النسجية المستخدمة في صناعة المالبس   43/أ/2

 يشرح أنواع األجهزة المعملية المختلفة وطرق تشغيلها وأحدث التقنيات التكنولوجية   44/أ/2

 توافرها في معامل وورش التدريبات العملية.يحدد عناصر ومعايير األمان الواجب   45/أ/2

 يوضح المخاطر في استخدامات االالت واألجهزة والمعدات المحتملة  46/أ/2

 يحدد عناصر األمان الالزمة عند التعامل مع األدوات واألجهزة المنزلية والمعملية   47/أ/2

 يشرح طرق تحقيق األمن والسالمة داخل المسكن.   48/أ/2

 حدد أسس اإلدارة التربوية والتخطيط .ي  49/أ/2

 يذكر أسس تصميم البيئات التعليمية / التعلمية.  50/أ/2

 يعرف المنهج الدراسى ومكوناته وبناء المنهج وتطوراته.  51/أ/2

 يعدد األسس المختلفة لتقويم المنهج الدراسى.  52/أ/2

 يعدد نظريات التعليم والتعلم.  53/أ/2

 مراحل نمو المتعلمين.يذكر خصائص   54/أ/2

 يشرح أنواع االستراتيجيات المختلفة للتعليم والتعلم  ومميزاتها.  55/أ/2

 يعدد أسس تكنولوجيا التعليم والوسائل المعينة للتعليم والتعلم.  56/أ/2

 يحدد معايير اختيار الوسائل المعينة للتعليم والتعلم.  57/أ/2

 العالقة بين التقويم التربوى ونظرياته.يوضح معنى التقويم التربوي و   58/أ/2

 يعدد مميزات استراتيجيات التقويم التربوي.  59/أ/2

 يشرح معنى التربية الخاصة ومجاالتها واستراتيجياتها.  60/أ/2



 

 يذكر مفهوم التعلم الذاتي ونظرياته.  61/أ/2

 يبين أساليب التنمية المهنية والتعليم المستمر.  62/أ/2

 مصادر العالقات المهنية ومتطلباتها في مجال التعليم.يعدد   63/أ/2

 يشرح أخالقيات مهنة التعليم وعالقتها بالتشريعات المنظمة لها.  64/أ/2

 يعدد حقوق المعلم وواجباته.  65/ا/2

 يعدد نظريات اإلرشاد التربوي والنفسي وريادة األعمال.  66/أ/2

 الثقافية، والتاريخية، والفلسفية المرتبطة بالمجتمع يصف األبعاد المجتمعية: السياسية، و  67/أ/2

 يشرح مقومات بناء الشخصية وتعزيز الهوية الثقافية.  68/أ/2

 يعدد منهجيات البحث واالستقصاء.  69/أ/2

 يعدد استراتيجيات التفكير ومنهجيات ومتطلبات العمل الفريقي والمشاركة المجتمعية.  70/أ/2

 يوضح مداخل ونظم الجودة واالعتماد بالمؤسسات التعليمية المختلفة .    71/أ/2

 يبين نظريات االتصال وأساليبه الفاعلة.  72/أ/2

 المهارات-ب 

 المهنية :

 يخطط لمشروعات أسرية صغيرة تتالئم مع حاجة المجتمع.  1/ب/2

حل اإلدارية الالزمة لعمل المرا يستفيد من دراسته النظرية لإلدارة العلمية في تحليل  2/ب/2

 صغير والعناصر المصاحبة لها والعوامل المؤثرة عليهامشروع 

 يحلل المكونات األساسية للمجهود المبذل للقيام بإحدى المشروعات األسرية.  3/ب/2

والمسنين ومشكالتهم  يحلل الخصائص النفسية واالجتماعية لرواد مؤسسات الطفولة  4/ب/2

 جدوى لمشروع صغير خاص بالمؤسسات األسرية ال ضمن دراسة

 يقيم بعض مؤسسات الطفولة والمسنين من الناحية االدارية والتصميمية والتأثيثية  5/ ب/2

 يميز اآلثار السلبية لتناول وجبات غير صحية.  6/ب/2

 يقارن بين الوجبات الصحية وغير الصحية.  7/ب/2

 وطرق إدارتها وترشيد االستهالك في مختلف المجاالت.يفرق بين أنواع الموارد األسرية   8/ب/2

 يخطط لشراء واستخدام األجهزة واألدوات المنزلية في ضوء الموارد األسرية.  9/ب/2

 يستنتج أفكار ورؤى إبداعية في مجال التخصص المختلفة.  10/ب/2

منها في العملية  يفرق بين مراحل العملية اإلدارية والعناصر المصاحبة لها ودور كالً   11/ب/2

 اإلدارية. 

يستنتج العالقة بين المشكلة السكانية واإلسكان والمرافق المنزلية وتأثيث المسكن  12/ب/2

 والعالقات األسرية.

 يقارن بين أنواع الذكاءات المختلفة. 13/ب/2

 يحلل خصائص وعناصر العمل الفني في المدارس الفنية المختلفة.  14/ب/2

 يستنتج العملية التصميمية للحصول على منتج تصميمي جيد .   15/ب/2

 يربط بين العناصر المختلفة للتصميم.  16/ب/2

 يوظف عناصر التصميم فى تنفيذ العديد من األعمال الفنية.    17/ب/2

 يدرك أهمية قراءة الباترون للتريكو اليدوي والكروشيه.  18/ب/2

 المالبس تبعاً ألنماط الجسم المختلفة.يوظف دراسة اختيار   19/ب/2

 يحلل وسائل التثقيف الملبسي.  20/ب/2

 يفسر أهمية التعرف على األساليب المختلفة للتطريز.  21/ب/2

 يميز بين غرز التطريز اليدوي. واآللي.  22/ب/2

 يجمع الدالئل عن أهمية دراسة الغرز اليدوية والتطريز اآللي.  23/ب/2

 أسس التصميم الجيد.يستنتج   24/ب/2

 يحلل أهمية التعرف على أنواع غرز التطريز المختلفة.  25/ب/2

يقيم مدى إتقان تشطيب القطع المنفذة بأسوب الخيامية والتريكو والكروشية وشرائط   26/ب/2

 الساتان.



 

 يفسر مفهوم انتقال أثر التعلم. 27/ب/2

 تلفة إلنتاج المشغوالت اليدوية.يجمع الدالئل حول أهمية دراسة األنواع المخ  28/ب/2

 يقترح بعض النماذج للمنتجات الفنية اليدوية.  29/ب/2

 ينفذ مشروع انتاجى صغير  فى مجال التريكو والكروشية.  30/ب/2

 يختار األقمشة الخاصة به علي أسس علمية وفقا للخواص األدائية المطلوبة.   31/ب/2

 . يفرق بين أنواع البقع المختلفة  32/ب/2

 يمارس الطرق السليمة إلزالة البقع.   33/ب/2

 يفاضل بين أنواع األقمشة التي يقوم بشرائها علي أسس علمية.  34/ب/2

 يلتزم بتعليمات البطاقة االرشادية للعناية بالمالبس والمنسوجات.  35/ب/2

 يصنف أنواع الباترونات الخاصة بالمالبس المنزلية.  36/ب/2

 طيب المالبس المنزلية.يشرح طرق تش  37/ب/2

 يربط بين القطع الملبسية والخامات المناسبة لها.   38/ب/2

 يفاضل بين الغرز المستخدمة لحياكة المالبس المنزلية .  39/ب/2

 يستخدم الحياكات المناسبة للمالبس المنزلية .  40/ب/2

 يربط بين أنماط الشخصية والمالبس المناسبة لها .    41/ب/2

 يربط بين القطع الملبسية والخامات المناسبة لها .  42/ب/2

 يربط بين أنماط الجسم المختلفة والمالبس المناسبة لها .  43/ب/2

 يفاضل بين الغرز المستخدمة لحياكة المالبس الخارجية.  44/ب/2

 يحدد الفرق بين أنماط المالبس الشائعة في كل عصر.   45/ب/2

 ي العصور التاريخية المختلفة. يحلل األزياء ف  46/ب/2

 يستنتج العوامل المؤثرة على تغيير وتطور األزياء في العصور المختلفة .  47/ب/2

 يقارن بين طرز األزياء ومكمالتها في العصور المختلفة .  48/ب/2

 يوصف القطع الملبسية الشائعة في كل عصر من العصور .  49/ب/2

 لشائعة في العصر الحديث وتوضح العصر المشتقة منه.تحلل األنماط الملبسية ا  50/ب/2

 تربط بين األنماط الملبسية المستحدثة وبين العصور المقتبسة منها.   51/ب/2

 يفرق بين مدارس الفكر اإلداري المختلفة، وأهم مبادئها.    52/ب/2

يفسر دور اإلدارة العلمية في تحقيق األهداف وإشباع الرغبات والحاجات األسرية في   53/ب/2

 حدود اإلمكانات المتاحة. 

 يميز بين القيم والمستويات ودورهم في اإلدارة المنزلية. 54/ب/2

 يحلل المكونات األساسية في المجهود المبذول عند القيام بأي عمل. 55/ب/2

 ألبعاد المكونة للعمل ودورها في تحديد ما يستهلكه العمل المنزلي من وقت يربط بين ا56/ب/2

 ن في وضع برامج وأنشطةيوظف المعلومات الخاصة بمرحلتي الطفولة والمسني  57/ب/2 

 يفسر النظريات الخاصة بمرحلة الشيخوخة في محاولة لفهم طبيعة هذه المرحلة ومعرفة   58/ب/2

ي قد تواجه اإلدارة في مؤسسات الطفولة والمسنين في الجوانب يحدد المشكالت الت 59/ب/2

 التأثيثية واإلدارية.

ثية في ضوء متطلبات يقيم بعض مؤسسات الطفولة والمسنين من الناحية االدارية والتأثي  60/ب/2

 متطلبات التأثيث(. -هيئة االشراف-البيئة الخارجية-والخاصة )البيئة الداخلية العامة

 رح حلول في مجال التخصص لمواجهة المشكلة السكانية .يقت  61/ب/2

 يقترح حلول للتصدي للمشكالت المهنية المرتبطة بمجاالت االقتصاد المنزلي.   62/ب/2

 يحدد قضايا المجتمع المرتبطة بالمشكالت المهنية.  63/ب/2

 ل مشكالت الشباب يبتكر حلول للمشكالت التصميمية والتأثيثية والسكنية التي تسهم في ح  64/ب/2

يستنتج تأثير العوامل الثقافية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية والصحية علي النظام   65/ب/2

 الغذائي  



 

 لألسرة والمجتمع.       

 يميز بين تأثير األحماض والقلويات علي الصبغات الموجودة في الخضر والفاكهة. 66/ب/2

 والطهي علي القيمة الغذائية األطعمة.يستنتج تأثير طرق اإلعداد   67/ب/2

 يستنتج تأثير طرق الحفظ علي القيمة الغذائية األطعمة.  68/ب/2

 يميز بين طرق حفظ األطعمة من الفساد. 69/ب/2

 يقدراالحتياجات من الطاقة و العناصرالغذائية لألفراد أو المجموعات . 70/ب/2

 فة وكيفية التخطيط الغذائى الجيدالذى يتناسب معها يأخذ فى االعتبار المراحل السنيةالمختل 71/ب/2

يستنتج تأثير العوامل الثقافية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية والصحية على النظام   72/ب/2

 الغذائى لألسرة  والمجتمع .

 ينتخب األطعمة المالئمة لكل مرحلة عمرية مع تفادي االصابة بأمراض سوء التغذية. 73/ب/ 2

يستخدم معلوماته ليطبق اإلرشاد التغذوى على أصحاب الفئات الحساسة األصحاء  74/ب/2

 والمرضى.

يصمم ويجرى البرامج الغذائية المتزنة الخاصة بتقييم وتعزيز الحالة الغذائية في  75/ب/2

 المجتمع.

 .  يميز بين  طرق تقييم األغذية 76/ب/2

 يقيم عوامل الجودة الحسية  .   77/ب/2

 يقيم الوجبات الغذائية المقدمة و يربط بين األمراض وبعضها.  78/ب/2

 يستنتج المضاعفات لكل مرض وكيفية تقليل حدوثه . 79/ب/2

 يبتكر وجبات غذائية مقننة تبعا لنوع كل مرض.  80/ب/2

 يقيم الحالة الغذائية باستخدام طرق مختلفة.  81/ب/2

 العناصر الغذائية .يربط بين الشكل الظاهري والمأخوذ من   82/ب/2

 لذهنيةاالمهارات -ج-2ج3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 االقتصاد المنزلي قادر على أن:

 يستخدم الطرق الصحيحة في تخطيط الوجبات وإعداد وطهي األطعمة للفئات المختلفة.  1/ ج/2

 يطبق الطرق الصحيحة في حفظ األطعمة.  2/ ج/2

 يستخدم الطرق الفنية والجمالية لتقديم األطعمة.  3/ ج/2

 قليلة التكلفة في إعداد أطعمة عالية الجودة.يستخدم خامات   4/ ج/2

 يعد وجبات عالية القيمة الغذائية قليلة التكلفة باستخدام بدائل األغذية.  5/ ج/2

 يستخدم خامات قليلة التكلفة فى إعداد مالبس ومفروشات عالية الجودة.  6/ ج/2

 يخطط لرفع القيمة االقتصادية لبعض مخلفات البيئة المنزلية واألستفادة منها.  7/ ج/2

 يستخدم األسس العلمية لترشيد االستهالك لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المختلفة.   8/ ج/2

 يستخدم طرق مناسبة لتحليل وفحص األغذية.  9/ ج/2

 سبة.يفحص األقمشة والمنسوجات بطرق منا 10/ ج/2

 يستخدم الطرق الصحيحة للعناية بالمالبس واألقمشة والمنسوجات.  11/ ج/2

 يرسم اسكتشات مختلفة لنماذج من المالبس والمفروشات مراعيًا القواعد الجمالية.  12/ ج/2

 يصمم نماذج للمالبس والمفروشات.  13/ ج/2

 الية.ينفذ نماذج للمالبس والمفروشات مراعيًا القواعد الجم  14/ ج/2

 يوظف عناصر التصميم في تنفيذ العديد من المالبس والمفروشات.  15/ ج/2

 ينفذ أنواع غرز الحياكة والكروشية والتريكو اليدوي.  16/ ج/2

 يرسم أنواع مختلفة من الزخارف للتطريز والكروشية والتريكو اليدوي.  17/ ج/2

 يستخدم أنواع غرز الحياكة ألقمشة المختلفة. 18/ ج/2

 يستخدم الحياكات المناسبة المالبس والمفروشات .  19/ ج/2

يستخدم غرز "التطريز والكروشية والتريكو" المختلفة لزخرفة القطع الملبسية   20/ ج/2

 والمفروشات.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستخدم الخامات والمعدات واألدوات واألجهزة المناسبة في مجاالت التخصص )   21/ ج/2

 مالبس   -تغذية

 ة منزل(.  إدار –          

 يستخدم التقنيات التكنولوجية المنزلية الحديثة طبقاً للمعايير الصحيحة لالستخدام. 22/ ج/2

 ينتقي وينسق األثاث داخل المسكن في ضوء األحتياجات واألمكانات األسرية. 23/ ج/2

 يرسم المساقط األفقية للمناطق الوظيفية المختلفة داخل المسكن.  24/ ج/2

ف اإلمكانات والخامات المتاحة لتنفيذ مشروع انتاجي في مجال "األغذية، المالبس يوظ  25ج// 2

 والنسيج، إدارة المنزل.

 ينفذ مشروع انتاجي صغير.  26/ ج/2

 يستخدم خلفيته الدراسية في تنفيذ أعمال ومبتكرات فنية.  27/ ج/2

 خصصه. يستخدم الطرق الحديثة المتخصصة من نظريات التعلم فى مجال ت 28/ج/2

 يحسب االحتياجات الغذائية للحاالت الصحية المختلفة.  29/ ج/2

 يحلل أنواع مختلفة من المواد الغذائية لتقيمها.  30/ ج/2

 يتبع قواعد األمن والسالمة المهنية والبيئية في تصميم بيئة العمل.  31/ ج/2

 يستخدم استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية والالصفية. 32/ج/ 2

 يحدد أسس اإلرشاد: التربوي والنفسي. 33/ج/ 2

يختار البيئة السكنية وعناصر التصميم الداخلي التي تحقق األمن الفسيولوجي   34ج// 2

 والسيكولوجي  

 للفرد.        

ة لبيئة العمل المنزلي )المطبخ( بناء على معطيات تصميمية يرسم تصميمات مختلف  35/ ج/2

 لتخقيق  

 السالمة وتبسيط األعمال في القطاع المنزلى.          

 يطبق المراحل العلمية للعملية اإلدارية على األعمال المنزلية والحياتيه.  36/ ج/2

 يستخدم أساليب وأدوات التقويم التربوي. 37/ج/2

 س اإلرشاد التربوي وريادة األعمال  .يمارس أس 38/ج/ 2

 يستخدم األسلوب العلمي التخاذ القرار لحل المشكالت األسرية والحياتية.  39/ ج/2

 يطبق أسس تبسيط األعمال إلنجاز األعمال المنزلية بأقل وقت وجهد وأعلى كفاءة.  40/ ج/2

 يطبق األساليب العلمية في إدارة العالقات األسرية.  41/ ج/2

 يستخدم األسلوب العلمي في إدارة الموارد السرية وترشيد االستهالك.  42ج/ /2

 يخطط للدرس في ضوء نواتج التعلم المستهدفة.  43/ ج/2

يستخدم عناصر البيئة التربوية الجيدة مراعيا العوامل المؤثرة على جودة البيئة   44/ ج/2

 التربوية.  

صف لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة ومواجهة الفروق يطبق الطرق المختلفة إلدارة ال  45/ ج/2

 الفردية.

 يستخدم أساليب  تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم.   46/ ج/2

 يطبق استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم.   45/ ح/2

 يطبق بين األنشطة الصفية والالصفية في المواقف التعليمية المختلفة.  48/ج/2

 يستخدم أساليب وأدوات التقويم التربوي المختلفة.  49/ج/2

 يستخدم مهارات التعلم الذاتي لنموه المهني.  50/ج/2

 يصمم آليات لبناء العالقات المهنية مع المعنيين بالتعليم والمجتمع.  51/ج/2

 يطبق أسس اإلرشاد التربوي والنفسي.  52/ج/2

 يقوم سبل تحسين المناخ المدرسى.  53/ج/2

 يمارس مهارات االتصال.  54/ج/2

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  المهارات-د

 العامة واالنتقالية:

 

 

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

 االقتصاد المنزلي قادر على أن:

 –المنزلي )أدارة منزل  يعمل ضمن فريق لنشر الوعي بكل ما يخص مجاالت اإلقتصاد1/د/2

 مالبس ونسيج(. –تغذية وعلوم أطعمة 

 يعمل ضمن فريق في إعداد مشروع في إحدى مجاالت التخصص.2/د/2

 يمارس مهارات  االتصال مع اآلخرين بهدف عمل أبحاث مشتركة.3/د/2

على كل جديد في مجاالت يتعامل بكفاءة مع الحاسب اآللي وشبكة المعلومات للحصول  4/د/2

 المنزلي والعلوم المرتبطة به.االقتصاد 

ياتية في مختلف مجاالت يتواصل مع اآلخرين في وضع الحلول للمشكالت والمواقف الح5/د/2

 المنزلي.  االقتصاد

يستخدم  مهارات التعلم الذاتي في التعرف على أحدث ما توصلت إليه مختلف مجاالت 6/د/2

 االقتصاد المنزلي.

 التواصل والبحث عن المعلومات.يستخدم مهارات 7/د/2

 يعمل ضمن فريق في مواجهة مشكالت المهنة مستخدما قدراته اإلدارية. 8/د/2

 يوظف لمثيرات والمؤثرات الغير مرغوب فيها داخل البيئة التعليمية. 9/د/2

 .يظهر مهارات القيادة لفهم مدارس علم النفس مع زمالئه 10/د/2

 االقتصاد المنزلي باللغة اإلنجليزية.يتواصل في مجاالت   11/د/2

 يمارس مهارات التواصل  بلغة أجنبية .        12/د/2

 يشارك في وضع حلول لبعض المشكالت العامة للمجتمع في مجال التخصص  13/د/2

 يناقش القضايا العامة للمجتمع.  14/د/2

 يشارك فى وضع حلوال للقضايا العامة للمجتمع.   15/د/2

 قش القضايا العامة للمجتمع.ينا 16/د/2

 .يدير عملية التواصل الفعال داخل الفصل بما يسهم في سهولة نقل المعلومات بكفاءة 17/د/2

 يتواصل مع المستحدثات  مجال التعليم والتعلم.  18/د/2

طرق دعم الطالب -

) ذوي القدرات 

المحدودة 

 ( : والمتميزين

 

 سمينارات علمية،        ورش عمل،    ندوات    ،مقابالت

 معايير القياس-3

 للبرنامج  المرجعية

لبرنامج  االقتصتاد المنزلتى "مرحلتة البكتالوريوس "      NARS* هي معايير قومية قياسية أكاديمية

، متع  Education Revision Program (ERP)تتم بنائهتا  متن ختالل مشتروع تطتوير التعلتيم 

موائمتها بمواصفات الطالب النتوعي ، المعلتم ، األخصتائي  وستمات األقلتيم ومتغيترات ستوق العمتل 

 وتستوفي رسالة الكلية المعلنة كاآلتي 

 المعارف والمفاهيم -1

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

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

 يكون خريج برنامج االقتصاد المنزلى لديه المعرفية بـ:

 وازن واالحتياجات الغذائية لجميع المراحل العمرية المختلفة مكونات الغذاء المت 1-1

 أسس التغذية السليمة وعلوم الغذاء والعمليات الفسيولوجية المرتبطة بالعناصر الغذائية . 1-2

 معايير جودة الطعام وسالمته. 1-3

 أسس التغذية الصحية للفئات الخاصة. 1-4

 أسس اختيار المالبس والعناية بالمنتجات النسجية والمفروشات . 1-5

 العناصر والمبادئ األساسية للتصميم المرتبط بتنفيذ المالبس والمفروشات وزخرفتها  1-6

 أسس اختيار المسكن والتجهيزات واألثاث والمفروشات المناسبة. 1-7

 ؤسسات المختلفة .مبادئ علم االقتصاد المنزلي وإدارة المنزل والم 1-8

 الطرق الفنية والجمالية إلعداد المائدة واألساليب المختلفة لتقديم األطعمة . 1-9

 أسس العلوم ذات العالقة بالتخصص . 1-10

 أسس إدارة المشروعات الصغيرة وتمويلها. 1-11
 مبادئ اختيار الخامات والمعدات واألدوات واألجهزة المناسبة لألغراض  1-12



 

 مختلفة.ال       
 وسائل األمان واليات المخاطر واالحتياطات الواجب اتخاذها . 1-13

 أسس اإلدارة التربوية والتخطيط، وتصميم البيئات التعليمية / التعلمية.14 -1

 المنهج الدراسي: مكوناته، وبناؤه، وتقويمه، وتطويره.1-15

 نظريات التعليم والتعلم وخصائص مراحل نمو المتعلمين.16 -1

 ستراتيجيات التعليم والتعلم.ا1-17

 أسس تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها.1-18 

 التقويم التربوي ونظرياته.1-19

 التربية الخاصة ومجاالتها واستراتيجياتها.1-20

 أساليب التنمية المهنية والتعلم الذاتي ونظرياته. 21 -1

 مصادر ومتطلبات العالقات المهنية في مجال التعليم. 1-22

 مهنة التعليم، والتشريعات المنظمة لها، وحقوق المعلم وواجباته.  1-23

 نظريات اإلرشاد: التربوي والنفسي، وريادة األعمال. 1-24

 األبعاد المجتمعية: السياسية، والثقافية، والتاريخية، والفلسفية المرتبطة بالمجتمع والتعليم. 1-25

 ة.مقومات بناء الشخصية وتعزيز الهوية الثقافي 1-26

 استراتيجيات التفكير ومنهجيات البحث واالستقصاء.  1-27

 متطلبات العمل الفريقي والمشاركة المجتمعية.  1-28

 مداخل ونظم الجودة واالعتماد. 1-29

 أهمية اللغة العربية وخصائصها المميزة. 1-30

 التطورات: العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص.  1-32

 الت التكامل بين فروع العلوم.مجا  

 القدرات الذهنية )الوجدانية(  -2

هتتي القتتدرات الذهنيتتة التتتي يكتستتبها الختتريج والتتتي  تشتتمل االختيتتار بتتين البتتدائل واالستتتنتاج       

والمناقشتتة واالبتكتتار وتحديتتد المشتتكالت وإيجتتاد الحلتتول، عقتتب إكمالتته البرنتتامج، فتتي إطتتار تخطتتيط 

دافعتيته نحتو  أنشطة التعليم والتعلم وتنفيذها من خالل أساليب متنوعة تراعي احتياجات المتعلم وتثير

فإلى جانب المهارات الذهنيتة العامتة لختريج التربيتة النوعيتة يجتب أن االستنتاج واالقتراح واإلبداع، 

   يكون خريج برنامج االقتصاد المنزلى قادراً على أن:

 يعد دراسة جدوى لمشروع صغير .  2-1

 يستنتج أثار تناول الوجبات غير الصحية على صحة الفرد. 2-2

 طرق ترشيد االستهالك للمواد المختلفة.يقيم  2-3

 يقترح أفكار ورؤى إبداعية في مجال التخصص. 2-4

 يناقش أثار التضخم السكاني على الفرد واألسرة.  2-5

 يقترح حلول للمشكالت المهنية وفقا لقضايا المجتمع. 2-6

رة والمجتمتع " العوامتل يحلل العوامل التي تؤثر على النظام الغذائي واالحتياجات الغذائية لألس 2-7

 الثقافية ، والبيئية ، واالجتماعية ، واالقتصادية ، والصحية "

فظ المختلفة على القيمة الغذائية للطعام.يستنتج تأثير طرق اإلعداد والطهي والح 2-8

 يقدم أفكارا جديدة للقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسي. 2-9

 يحلل نتائج تقويم المتعلمين؛ من أجل التحسين والتطوير.2-10

م أداءه وأداء اآلخرين.2-11  يقوِّ

 يتفهم السياسات والنظم التعليمية2-12

 ي المواقف الحياتية المختلفة.يختار المناسب من بين البدائل ف2-13

 .المهارات الحرفية )المهنية( والعملية - 3
وتعنتتي القتتدرة علتتى استتتخدام المتتادة األكاديميتتة مجتتال التخصتتص فتتي تطبيقتتات مهنيتتة يكتستتبها        

فإلى جانب المهارات المهنية العامتة لختريج التربيتة النوعيتة يجتب أن الخريج عقب إكماله البرنامج، 
 يكون خريج برنامج االقتصاد المنزلى قادراً على أن:

 يطبق الطرق الصحية في تخطيط وإعداد وطهي وحفظ األطعمة وتقديمها للفئات المختلفة. 3-1

 يصنع منتجات عالية القيمة قليلة التكلفة . 3-2

 المواد الغذائية واألقمشة والمنسوجات وفحصهم.تحليل مكونات  3-3

 يستخدم طرق العناية الصحيحة بالمالبس واألقمشة والمنسوجات .  3-4

 يصمم وينفذ المالبس والمفروشات مراعيا الحس الجمالي  5 -3



 

 ينفذ غرز الحياكة والتطريز والكروشية والتريكو اليدوي مستخدما الزخارف بأنواعها . 3-6

 الخامات والمعدات واألدوات واألجهزة المناسبة في األغراض المختلفة يستخدم 3-7

 ينظم األثاث وفقا لألغراض المختلفة واإلمكانات المتاحة .   3-8

 ينفذ مشروع إنتاجي مستخدما اإلمكانات والخامات الالزمة  3-9

 يصمم بيئة العمل التي تحقق األمن والسالمة المهنية والبيئية. 3-10

 للدرس في ضوء نواتج التعلم المستهدفة يخطط3-11

 يصمم ويدير بيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم.3-12

 يديرالصف مراعيا الفروق الفردية بين المتعلمين، ومحققا نواتج التعلم.3-13

 يوظف تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم.3-14

 علم واألنشطة الصفية والال صفية.يستخدم استراتيجيات متنوعة للتعليم والت3-15

 يستخدم أساليب التقويم التربوي وأدواته. 3-16

 يستخدم مهارات التعلم الذاتي في نموه المهني طوال الحياة.3-17

 يستخدم آليات بناء العالقات المهنية مع المعنيين بالتعليم والمجتمع3-18

 األعمال.يوظف أسس اإلرشاد: التربوي والنفسي وريادة 3-19

 يوظف خبراته الميدانية في تحسين المناخ المدرسي.3-20

 يستخدم اللغة العربية الفصيحة فى المواقف التعليمية.3-21

  -: والمنقولة عامةال المهارات-4

مهارات االستخدام والتواصل التي يكتسبها الخريج، عقب إكماله البرنامج وتشمل، مهارات هي       

المهتتارات التعامتتل متتع الحاستتب ومهتتارات االتصتتال ومهتتارات اإلدارة والعمتتل ضتتمن فريتتق. وهتتي 

 المهنية العامة لخريج كلية التربية النوعية، حيث يجب أن يكون الخريج قادراً على أن:

 ة ضمن فريق.يعمل بكفاء 4-1

 يستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات. 4-2

 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 4-3

 يتواصل بلغة أجنبية. 4-4

 يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع مقترحاً حلوالً لها. 4-5

 العالمات المرجعية : -5

 ال توجد عالمات مرجعية خارجية لبرنامج االقتصاد المنزلى

 * العالمات المرجعية القومية : 

تحليتل األغذيتة والتعترف -يؤصل في الخريج قدرات وجدانية ) اقتتراح وجبتات غذائيتة متوازنتة 4/1

توظيتتف اإلدارة  –تصتتميم المالبتتس والمفروشتتات المنزليتتة  –علتتى محتواهتتا متتن العناصتتر الغذائيتتة 

 العلمية لخدمة الشئون األسرية (

 –يؤصل في الخريج مهارات حرفية ) تطبيق اإلدارة العلمية إليجتاد حلتول للمشتكالت األسترية  4/2

اختيتار وحتدات وطترز أثتاث المستكن  –تطبيق تقنيات الحياكة فى تنفيتذ أنمتاط متنوعتة متن المالبتس 

تها الغذائية للحصتول علتى أعلتى جتودة ضبط جودة األغذية ومعامال –التى تتالءم ومتطلبات العصر

 -تنفيذ بعض المشروعات باستخدام المهارات اليدوية المكتسبة من خالل الدراسة التطبيقية –لألغذية 

 تشخيص أسباب المشكالت األسرية ووضع استراتيجيات المواجهة والعالج (

وشتبكة المعلومتات فتى  يؤصل في الخريج مهارات عامة وقابلتة للنقتل) استتخدام الحاستب اآللتى 4/3

العمتتل ضتتمن فريتتق لنشتتر التتوعى بمفهتتوم  –الحصتتول علتتى كتتل متتا هتتو جديتتد فتتى مجتتال التخصتتص 

اظهتتار مهتتارات القيتتادة  -االقتصتتاد المنزلتتى ومجاالتتته وأهميتتته فتتى حيتتاة الفتترد واألستترة والمجتمتتع 

 دارة المنزل(إ –المالبس  -واالدارة فى تنفيذ مشروع جماعى فى إحدى مجاالت التخصص )التغذية

  

 غير متوافر□   متوافر                       دليل البرنامج -5

 لكلية؛ حيث يتمبالقسم واالمطبق  ببرنامجتهتم الكلية بتوعية الطالب أكاديميا وذلك لضمان معرفتهم 

للطلبة الجدد ويتضمن  لتوزيعه على الطلبة خالل يوم التوعيه كتيب هيئة للطالب على دليل إصدار

المقررات الدراسية ،  نظام تحويل  بخصوص الجامعة األكاديمية ولوائح الدراسية المناهج محتويات

الطالب ، حضور وغياب الطالب ، المراقبة األكاديمية، وتغيير المسار األكاديمي ، االمتحانات 

 و نظام تأديب الطالب ويتموالدرجات ومتطلبات التخرج ، االنضباط األكاديمي وسلوك الطالب 

 يستجد. تحديث دليل الطالب حسب ما



 

نظام المراجعة -6

 الدورية للبرنامج

 غير متوافر    □                       متوافر                                            

 أكثر من سنة□                                سنوي                         

 عدة مستويات كاآلتى : للبرنامج والمقررات الدراسية على المراجعة تتم

وحدة ضمان الجودة بالكلية: لجان مراجعة دورية داخلية بمشاركة منسقى الجودة باألقسام  -1

 العلمية.  

الشئون التعليمية وتطوير التعليم برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب: مراجعة  لجنة -2

تقارير البرنامج الدراسي السنوي و مناقشة اإلجراءات التصحيحية إلزالة أسباب القصور فى 

 أساليب التعلم و تطوير المقررات الدراسية المختلفة. 

 لشئون التعليمية و تطوير التعليم.ا مجلس الكلية: مناقشة و إعتماد تقرير لجنة -3

تتم مراجعة البرنامج بواسطة مراجعيين خارجيين لديهم خبرة كل خمس سنوات أو عند تعديل 

 الالئحة.

مدي توافق -7

الهيكل االكاديمي 

 للبرامج مع

المستهدف من 

 التعليم 

 التالى :يتوافق الهيكل األكاديمى للبرنامج مع المستهدف من التعليم على النحو 

 :مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة ألهداف البرنامج التعليمى 

 خالل من محققة البرنامج المستهدفة من التعلم مخرجات تكون أن على الكلية حرصت -

مجموعة  تنمية البرنامج و يحقق محتوى البرنامج أهداف المخرجات هذه مقرراته وأن تحقق

 وغيرها. المشكالت وحل والذهنية والعامة المهنية والمهارات المعارف من مترابطة متكاملة

 أهداف تطابق من التأكد ويتم العلمى للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة مصفوفة تم إعداد -

مواصفات  نموذج بإستيفاء علمى قسم كل قيام طريق مصفوفة المقررات عن مع البرنامج

األكاديمى األول لتدريس البرنامج و عند تخرج ( فى بداية العام 12البرنامج : نموذج رقم )

 يوضح (  والذى15تقرير البرنامج : نموذج رقم ) نموذج استيفاء الدفعة األولى من الطالب يتم

 أهداف البرنامج للخريجين.  تحقيق تم مدى ألى

  مساهمات محتويات البرنامج الدراسى فى تنمية المهارات الذهنية و العامة وذلك يتضح فى

 يف المقررات.توص

 :الذهنية المهارات تنمية في الدراسي البرنامج يساهم -

غيرها( باإلضافة إلى المهارات العامة  اعتماد التفكير اإلبداعي والمبتكر و– المشكالت )حل

 و المشاريع الصغيرة  تصميم اكتساب مهارات  -الحاسب اكتساب مهارات -فى فريق  )العمل

 غيرها(.

 تقليدية غير أساليب إستخدام فإن منهجية تدريس المقرر تعتمد على المقرراتطبقا لمواصفات  -

على شبكة  واإلطالع مناقشة حلقات و األبحاث التعلم الذاتى وإعداد على الطالب تشجيع و للتعليم

 اآللى التخصصية فى مشروعات تطبيقية. الحاسب إستخدام برامج  و الدولية المعلومات

البرنامج  المستهدفة من التعلم للبرنامج و المقررات الدراسية لتحقيق مخرجات المراجعة الدورية تتم

الشئون التعليمية و تطوير التعليم و وحدة ضمان  عدة مستويات و تشمل األقسام العلمية و لجنة على

 الجودة بالكلية و مجلس الكلية و لجنة من استاتذة متخصصين من الجامعات الحكومية

المعوقات -8

 اإلدارية والتنظيمية
  ال يوجد معوقات إدارية لتحقيق المعارف و المهارات المستهدفة من البرنامج العلمى و التى

 يجب أن يكتسبها الخريجون طبقا لألهداف اإلستراتيجية للكلية. 

 التعليم  :  المستهدف  من تقويم طالب لقياس مدي اكتساب( 9

 التقويم : أدوات-
 : تشملآلية التقويم و  ( أ

 .)دراسات عملية فى المختبرات )طبقا لمواصفات المقرر الدراسى 

 .إمتحانات تحريرية فى منتصف الفصل الدراسى و فى نهاية الفصل الدراسى 

 : طرق التقويم و تشمل ( ب

  ( و تشمل:20تقييم أعمال السنة )بإجمالى من% 



 

 إمتحانات قصيرة 

 تكليفات تمارين 

  دراسات بحثية و عرض و مناقشة لنتائج البحث 

  للمقررات الدراسية التى تحتاج إلى مختبرات 20إمتحان عملى( بإجمالى )تقييم العملى %

 معملية.

 %.60اإلمتحان التحريرى لنهاية الفصل الدراسى بقيمة 

 10&5أعمال السنه االسبوع  -1 المواعيد :-

 6امتحان نصف الفصل االسبوع   -2

 12امتحان العملي/التطبيقي االسبوع  -3

   13امتحان الشفهي االسبوع  -4

 14االسبوع  امتحان نهاية الفصل-5

 مالحظات المراجع-

  الخارجي

 :وجدت بعض المالحظات للمراجع الخارجي مثل 

o .البد من وضع مواصفات الخريج ومجاالت العمل للخريج بمواصفات البرنامج 

o  تحديث المراجع المستخدمة في بعض المقررات 

 

 ( اإلمكانات التعليمية :10

نسبة أعضاء هيئة -

 التدريس إلي

 الطالب

   16عدد أعضاء هيئة التدريس المعينون = 

   992عدد الطالب في الفرق االربعة  = 

                     992:  16إلى العدد المطلوب =  القاءمين بالعمل نسبة أعضاء هيئة التدريس المعينون 

1.61% 

مدي مالءمة -

تخصصات أعضاء 

هيئة التدريس 

وتوزيع األعباء 

 عليهم الحتياجات

 البرنامج :

 غير مناسب          ✓إلي حد ما               مناسب      

الدقيق الذى  يتم تكليف عضو هيئة التدريس بتدريس المقررات الدراسية طبقا للتخصص العلمى

يحدده موضوع رسالة الدكتوراة و تخصص اللجنة العلمية الدائمة التى حصل منها على درجة أستاذ 

 مساعد أو درجة أستاذ.

 إلي حد ما           غير مناسب              مناسب      ✓      المكتبة :-

 الجيدة والتهوية واإلضاءة والنظافة بالنظام يوجد بالكلية مكتبة تتمتع 

  بتطبيق معايير الموارد المادية و البشرية الخاصة بالمكتبات(Norms)  و الصادرة من

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  و اإلعتماد

  يتم عمل الفهرسة إلكترونيا ببرنامج حاسب ألى متخصص و تقوم أمينة المكتبة )تخصص

 عن المرجع المطلوب. مكتبات( بإستخدام البرنامج لمساعدة الطالب فى البحث

 غير مناسب         ✓إلي حد ما                مناسب      المعامل  :-

 غير مناسبة )لماذا؟(□ إلى حد ما    □  مناسبة     



 

  لتحقيق المعارف و المهارات المستهدفة  المعامل التخصصية الالزمةإلي حد ماتتوافر بالكلية

 يجب أن يكتسبها الخريجون طبقا لألهداف اإلستراتيجية للكلية. من البرنامج العلمى و التى

 طبقا للمعايير األكاديمية القومية المرجعية و شروط  تتوافر إجراءات األمن و السالمة بالمعامل

 هيئة الدفاع المدنى و الحريق. 

 درة من تناسب المعامل التخصصية أعداد الطالب المسموح بها طبقا لمعايير جودة التعليم الصا

طالب )مع السماح بزيادة  25الهيئة القومية لإلعتماد و الجودة: عدد الطالب بالمعامل هو 

 % كحد أقصى(.10األعداد فى حدود 

تناسب الطاقة اإلستيعابية و المساحة المخصصة لكل طالب فى المعامل التخصصية و المعايير 

 الخاصة بالمعامل  NORMSاألكاديمية القومية المرجعية 

 إلي حد ما           غير مناسب              مناسب      ✓ اآللي : الحاسب-

 غير مناسب )لماذا؟(□ إلى حد ما    □  مناسب          

هيئة  وأعضاء والبحثية للطالب التعليمية باإلحتياجات تفي اآللي للحاسب الكلية معامل تخصص

ومعاونيهم وجميعها تعمل بكفاءة و تتفق القدرة اإلسيعابية للمعامل و تجهيزاتها  مع  التدريس

 الخاصة بمعامل الحاسب اآللى . NORMSالمعايير األكاديمية القومية المرجعية 

مدي التعاون مع -

جهات االعمال في 

توفير فرص 

 التدريب للطالب :

 واستضافة جهات االعمال يوجد تعاون من خالل اقامة حفل للخريجيين-1

 من خالل اقامة ندوات -2

  

 

أي متطلبات أخري -

 للبرنامج :
  بعض مسميات المقررات  قديمة وغير مواكبة للتطور العلمي للتخصص ويتم اآلن تعديل الئحة

قيام  أعضاء هيئة البكالريوس. والبد من اجراءبعض التعديل فى الساعات النسبية 

 التدريس/الهيئة المعاونة المتخصصين باإلشراف على الزيارات 

 : والتطوير إدارة الجودة ( 11

نظام المتابعة -

 لجوانب القصور :

 إلي حد ما         غير فعال           فعال✓    

 غير فعال )لماذا؟(  □ إلى حد ما    □  فعال                

بناء على تقارير الجودة للفاعلية التعليمية تم تحديد جوانب القصور و إتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

 على النحو التالى :

 النقص فى الهيئة المعاونة 

مع مراعاة  تدريس الجانب العملي ذلك لمواجهة النقص فى فى الهيئة المعاونة تم انتداب أ عضاء 

 التخصصية و الكفاءة.

تطبيق إجراءات -

لوائح وقوانين الكلية 

 والجامعة :

 إلي حد ما     غير مناسب           مناسب  ✓  

 غير مناسبة )لماذا؟(□ إلى حد ما    □  مناسبة     

بناء على تقارير الجودة للفاعلية التعليمية تم إتخاذ إجراءات لتطبيق لوائح و قوانين الكلية و 

 الجامعة :

  وجود آلية متابعة أسبوعية لرؤساء األقسام لتسجيل حضور و غياب الطالب فى المقررات

 الدراسية المختلفة.

تكليف رؤساء األقسام بمراجعة إلتزام أعضاء هيئة التدريس/الهيئةالمعاونة بجداول الساعات -



 

 المكتبية المعلنة للطالب.

مدي فاعلية نظام -

المراجعة الداخلية في 

 البرنامج : تطوير

 فعالة ويراعي كافة المالحظات المدونة

  لجان داخلية من وحدة ضمان الجودة بمشاركة منسقى الجودة باألقسام العلمية بعمل تقوم

مراجعة دورية لتقارير و ملفات المقررات الدراسية و مراجعة تقارير المقررات فى نهاية كل 

 نهاية العام األكاديمى. فصل دراسى و تقارير البرامج التعليمية فى

يتم مناقشة أوجهه القصور الواردة فى تقارير المقررات الدراسية و تقارير البرنامج الدراسي 

بهدف عمل اإلجراءات التصحيحية إلزالة أسباب القصور و وضع الخطط المستقبلية لتحديث و 

 كنولوجية.و المقررات الدراسية لكى تتوافق مع أحدث التطورات الت تطوير البرامج

 مالحظات-

الخارجين  المراجعين

فيما يخص مخرجات 

البرنامج ومعايير 

 القياس

 زيادة عدد الساعات عن الساعات التى حددتها لجنة معايير التربية النوعية

  

 : البرنامج مقترحات تطوير ( 12

هيكل البرنامج ) -

 المقررات / الساعات

: ) 

 

ال يمكن اضافة مقرر دون اعتماده من المجلس ال يوجد حيث ان الالئحة ثابتة فى الوقت الحالى  جديدة : مقررات-

 االعلى للجامعات

والمهارات  التدريب-

: 

 .عمل ورش عمل فى مجال التخصص واستضافة بعض رجال االعمال 

ع اإلحتياجات لمركز تطوير التعليم بناء على إستبيان وإستطال التدريبية السنوية يتم وضع الخطة -

 التدريبية ألعضاء هيئة التدريس.

لمركز تطوير التعليم  التدريبية للخطة يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة طبقًا -

و الموضوعة بناء على إستبيان و إستطالع اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة  المنوفية بجامعة 

 التدريس.

  يتم عمل دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة 

مقترحات قطاع 

االعمال لتطوير 

 البرنامج :

زيادة الجانب التطبيقى لبعض المواد من خالل زيادة بعض الموضوعات والمشاريع والحرف 

 ليواكب سوق العمل فى الوقت الحالى

 أستاذة المقررات.  المسئول عن التنفيذ :-

 .االقتصاد المنزلي رئيس قسم 

 فى العام الحالى  توقيت التنفيذ :-

 رئيس القسم/ أ.د/ سعيد مناع جاد الرب

 مدير البرنامج :أ.م.د/ زينب صالح محمود يوسف                         

   2018التاريــخ  :   /  /               



 (15نموذج رقم )

 تقرير عن برنامج دراسي

 2017/  2016للعام األكاديمي 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد : التربية النوعية بأشمون

 االقتصاد المنزلي قسم : 

 معلومات أساسية - أ

 HEاالقتصاد المنزلي  اسم البرنامج: -1

 يوسلورالبكامرحلة 

 االقتصاد المنزلي  التخصص: -2

 فصول دراسية ( 8سنوات )  4 السنوات الدراسية:عدد  -3

عدد الساعات المعتمدة / عدد  -4

 المقررات:

  ساعة. 276ساعة، اجمالي142ساعة،عملى134نظري

 %4.3النسبة :    12مقررات العلوم االساسية : العدد : 

 %13.9النسبة:  38* مقررات العلوم االجتماعية / االنسانية : العدد :

 %71.7النسبة :    198التخصص : العدد :  * مقررات العلوم

 %4.3النسبة    12* مقررات من علوم أخري : العدد  

 %5.8النسبة  16* التدريب الميداني :   العدد 

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

 النظام المتبع في البرنامج هو النظام الفصلي، 

فصول دراسية وجميع مقررات البرنامج  8نوات = مدة البرنامج أربعة س

 الزامية، واليوجد مقررات اختيارية.    

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

 متاح                      متاحغير  نظام الممتحنين الخارجيين: -6

 مقررات البرنامج : - ب

  األول الفرقة األولي ، الفصل الدراسي

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 األول األولي - - 4 14 مدخل إلى االقتصاد المنزلي

 األول األولي 4 - 2 14 (1أسس الغذاء والتغذية )

 األول األولي 4 - 2 14 (1أدوات وماكينات )

 األول األولي 2 - 2 14 مبادئ الفن والتصميم

 األول األولي 4 - 2 14 كيمياء عضوية وغير عضوية

 األول األولي - - 2 14 قراءات باللغة العربية وآدابها

 األول األولي - - 2 14 دراسات بيئية

 األول األولي - - 2 14 مبادئ التربية

 المجموع
 

18 - 14   



 الفرقة األولي ، الفصل الدراسي الثاني

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 الثاني األولي 2 - 2 14 (2أسس الغذاء والتغذية )

 الثاني األولي 2 - 2 14 أجهزة وأدوات منزلية

 الثاني األولي 2 - 2 14 إدارة أعمال المنزل

 الثاني األولي 4 - 2 14 (2أدوات وماكينات )

أسس تصميم وتنفيذ 

 المفروشات
 الثاني األولي 2 - 2 14

 الثاني األولي 2 - 2 14 أسس إسكان ومرافق منزلية

 الثاني األولي 2 - 2 14 رياضة واحصاء

 الثاني األولي - - 2 14 قراءات باللغة األنجليزية

 الثاني األولي - - 2 14 تكنولوجيا التعليممدخل إلى 

 الثاني األولي - - 2 14 مبادىء علم النفس

   16 - 20  المجموع

 

 الفرقة الثانية، الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 األول الثانية 4 - 2 14 (1وإعدادها )علوم األطعمة 

 األول الثانية 4 - 2 14 النسيج والعناية به

 األول الثانية 4 - 2 14 ميكروبيولوجى األغذية

 األول الثانية - - 2 14 تغذية إنسان

 األول الثانية 4 - 2 14 تريكووكروشية

 األول الثانية 1 - 1 14 أساسيات الحاسب اآللى

 األول الثانية - - 2 14 االجنبية قراءات باللغة

 األول الثانية - - 2 14 مبادىء التدريس

 األول الثانية - - 2 14 علم نفس النمو

   17 - 17  المجموع

 
 

 



 الفرقة الثانية ، الفصل الدراسي الثاني

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 الثاني الثانية 2 - 2 14 أساسيات الكيمياء الحيوية

 الثاني الثانية 4 - 2 14 تخطيط وإعداد وجبات

 الثاني الثانية 2 - 2 14 (2علوم أطعمة )

 الثاني الثانية 4 - 2 14 (1تنفيذ مالبس الطفل )

 الثاني الثانية - - 2 14 التذوق الملبسى

 الثاني الثانية 2 - 2 14 منزلتأثيث وتنسيق 

 الثاني الثانية - - 2 14 صحة األسرة

 الثاني الثانية - - 2 14 قراءات باللغة العربية

 الثاني الثانية - - 2 14 التربية ومشكالت المجتمع

 الثاني الثانية 2 - 2 14 الوسائل التعليمية

   16 - 20  المجموع

 األولالفرقة الثالثة ، الفصل الدراسي 

عدد  اسم المقرر

 الوحدات

الفرقة  عدد الساعات االسبوعية

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 األول الثالثة  4 - 2 14 فسيولوجى إنسان

 األول الثالثة  2 - 2 14 أغذية فئات حساسة

 األول الثالثة  2 - 2 14 تقييم األغذية

 األول الثالثة  - - 2 14 إدارة موارد وترشيد استهالك

 األول الثالثة  2 - 2 14 طباعة المالبس والنسيج

إدارة مؤسسات الطفولة 

 والمسنين

14 
2 - 2 

 األول الثالثة 

 األول الثالثة  1 - 1 14 تكنولوجيا التعليم )تخصص(

 األول الثالثة  - - 2 14 األصول االجتماعية للتربية

 األول الثالثة  - - 2 14 طرق تدريس نوعية

 األول الثالثة  - - 2 14 علم نفس اجتماعي

 األول الثالثة 4 - - 14 التربية الميدانية

   17 - 19  المجموع

 



 الفرقة الثالثة، الفصل الدراسى الثانى

عدد  اسم المقرر

 الوحدات

الفرقة  عدد الساعات االسبوعية

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 الثاني الثالثة  2 - 2 14 كيمياء تغذية

 الثاني الثالثة  2 - 2 14 ملوثات الغذاء

 الثاني الثالثة  4 - 2 14 التصميم والتطريز

 الثاني الثالثة  4 - 2 14 (2تنفيذ المالبس )

استخدام الحاسب فى االقتصاد 

 المنزلى

14 
- - 2 

 الثاني الثالثة 

 الثاني الثالثة  - - 2 14 العالقات األسرية

 الثاني الثالثة  - - 2 14 تاريخ التربية والتعليم

 الثاني الثالثة  2 - 2 14 علم نفس تعليمى

 الثاني الثالثة 4 - - 14 التربية الميدانية

    20 - 14  المجموع

 

 الفرقة الرابعة ، الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 األول الرابعة 4 - - 14 أشغال فنية

 األول الرابعة 2 - 2 14 حفظ األطعمة

 األول الرابعة 2 - 2 14 تحليل أغذية

 األول الرابعة - - 2 14 تاريخ وتطور األزياء

 األول الرابعة 4 - 2 14 تغذية عالجية

 األول الرابعة 4 - - 14 التخصص المشروع فى مجال

 األول الرابعة - - 2 14 تربية مقارنة

 األول الرابعة - - 2 14 طرق تدريس نوعية

علم نفس تعليمي )فروق 

 فردية(
 األول الرابعة 2 - 2 14

 األول الرابعة 4 - - 14 التربية الميدانية

  22 - 14  المجموع
 

 
 



 الثانيالفرقة الرابعة ، الفصل الدراسي 

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات االسبوعية
الفرقة 

 والمستوي

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

 الثاني الرابعة 4 - 2 14 تقنين غذائي

 الثاني الرابعة 4 - 2 14 تأثيث مسكن

 الثاني الرابعة 4 - 2 14 (3تنفيذ المالبس )

 الثاني الرابعة 4 - - 14 المشروع في التخصص

 الثاني الرابعة 4 - - 14 التربية الميدانية

 الثاني الرابعة - - 2 14 األصول الفلسفية للتربية

 الثاني الرابعة - - 2 14 المناهج

صحة نفسية وتوجيه وارشاد 

 نفسي
 الثاني الرابعة - - 2 14

  20 - 12  المجموع
 

 

 يجتاز الطالب  المشروع الفني في المجاالت التخصصية التي درسها ويتم التحكيم   

 للمشروع بلجنة ثالثية في نهاية العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معلومات متخصصة  -ج

 : إحصائيات -7

 عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج :-
 ( امتياز24عدد ) 

 ( جيد225( جيد جدا       عدد )120عدد ) 

 ( 87عدد) ( مادة82مقبول             عدد ) 

 ( باق               68( مادتين           عدد )64عدد ) 

 ( اعزار مقبولة4عدد ) 

 ( من الخارج1عدد ) 

  طالب وطالبة 646الكلي 

 %93.18 )%(: معدل النجاح في البرنامج-

اتجاه االلتحاق بالبرنامج ) منسوبة إلي األعداد -

 سنوات( :3 الملتحقة خالل آخر

 متناقص       ثابت     متزايد ✓

                       

 : ( % ) توزيع تقديرات النجاح-

 

 % جيد جدا26.32           % امتياز      5.26

 % مقبول  19.08% جيد                         49.34

  : األكاديمية المعايير

 المعايير-1

 األكاديمية

  : المرجعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف العامة للبرنامج :

إعداد معلم فى مجال االقتصاد المنزليي لمراحيل التعلييم المختلفية عليى المسيتوي القيومي والعربيي قيادرا   1/1
 على نقل المعارف والمهارات بكفاءة  للطالب.

بناء اخصائي مبدعا  ومتميزا  في مجال االقتصاد المنزليي ميزودا  بالمهيارات المعرفيية والذهنيية والمهنيية  1/2
والعامة المطلوبة التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل الحر فى التخصصات المختلفة لالقتصياد المنزليي 

ت( مين خيالل بعيل المشيروعات إدارة المنيزل والمؤسسيا -المالبس والنسييج -)التغذية وعلوم األطعمة
 الصغيرة.   

 -المالبيس والنسييج -إعداد خريج ملم بكافة تخصصات عليم االقتصياد المنزليي )التغذيية وعليوم األطعمية 1/3
إدارة المنزل والمؤسسات( وأهميتها ودورها في حياة الفرد واألسرة وتطوراتهميا فيى ضيوء مسيتحدثات 

 العصر.
 .ا  تكنولوجيا التعليم ومراعيا  خصائص المتعلمين وأنماط التعليم والتعلم تطبيق طرائق التدريس، موظف 1/4
 .استخدام أساليب وأدوات مناسبة لتقويم الجوانب المعرفية واألدائية  لعمليتي التعليم والتعلم  1/5
 إعداد أخصائي اقتصاد منزلي متميز ومبدع قادر على مواجهة وحل مشكالت المجتمع المحلي من خالل 1/6

 ما ذود به من مهارات معرفية وذهنية ومهنية وعامة.
بنيياء خييريج لدييية القييدرة علييى التنمييية الذاتييية والييتعلم المسييتمر ومواكبيية مسييتحدثات العصيير فييي مختليي   1/7

 مجاالت االقتصاد المنزلي.
 .ة وميدانية مناسبة ادارة المواق  التعليمية بكفاءة وفاعلية وفقا  لما يتوافر لدية من خبرات تعليمية واداري 1/8
اإللتزام بضوابط وأخالفيات مهنة التعلييم، والقييام بمسيئولياته تجياه تطيوير المؤسسية التعليميية وفقيا  لينظم  1/9

 الجودة.
 توظي  آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي والنفسي. 1/10
 -المالبيس والنسييج -ألطعميةإعداد خريج ملم بالوسائل التكنولوجية الحديثة في مجاالت التغذية وعلوم ا 1/11

 إدارة المنزل والمؤسسات واستخدامها بكفاءة واالستفادة منها في  تطوير مجال التخصص.
إعييداد خييريج قييادر علييى توظييي  واسييتخدام اإلدارة العلمييية فييي تخطيييط وتنفيييذ بعييل المشييروعات  1/12

 . الصغيرة في مختل  مجاالت االقتصاد المنزلي لمواجهة تحديات سوق العمل
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنهاية هذا البرنامج يكون الخريج قادراً علي أن  :

إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة يجب أن يكون خريج برنامج إعداد معلم االقتصاد المنزلي قادراً      

 على أن: 

 يوظ  علوم األطعمة مدركا  العالقة بين التغذية السليمة المتوازنة والصحية.-1

 المالبس والمفروشات والعناية بهم مستخدما  الخامات واألدوات المناسبة.يوظ  أسس تنفيذ -2

 يوظ  قواعد إدارة المنزل واألسرة والمؤسسات وأساليبها مراعيا  أسس ترشيد االستهالك.-3

 يصمم بعل المشروعات فى إحدى مجاالت التخصص ويديرها في ضوء الموارد المتاحة.-4

 مهنية.يتبع قواعد األمن والسالمة ال-5

 يصمم خطة: للتدريس تناسب الفروق الفردية بين تنوع المتعلمين.-6

 يطبق طرائق التدريس، موظفا تكنولوجيا التعليم، مراعيا خصائص المتعلمين وأنماط تعليمهم  -7

 يستخدم أساليب وأدوات مناسبة لتنمية الجوانب المختلفة لعمليتي التعليم والتعلم.-8 

 ى االحتياجات الخاصة القابلين للدمج التعليمى.يتعامل بمهنية مع ذو-9

 ينمى ذاته مهنيا، ويبنى: عالقات مهنية متنوعة.-10

 يدرك وحدة المعرفة والعالقات التكاملية بين مجاالت العلوم بفروعها المختلفة.-11

 يوظ  آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي والنفسي، وريادة األعمال في ممارساته المهنية.-12

 يتواصل بفاعلية مستخدما  قدراته الشخصية ومهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.-13

 يتفهم المستجدات ذات العالقة بتخصصه.-14

 يتواصل بلغة عربية سليمة وبإحدى اللغات األجنبية.-15

 والمعنيين.يلتزم بقيم المجتمع وبأخالقيات مهنة التعليم وآدابها في تعامالته مع المتعلمين -16

 يعي مقومات الهوية الثقافية لألمة.-17

 يشارك في تنمية قيم: االنتماء الوطني، والديمقراطية، والتسامح وقبول اآلخر.-18

 يدرك دوره فى تنمية المجتمع ودور التعليم فى استدامتها.-19

 يشارك في حل المشكالت: المهنية والمجتمعية باستخدام األساليب العلمية.-20

 شارك في أنشطة خدمة المجتمع، والتطوير التربوي؛ بما يحقق الجودة والتميز.ي-21

 يصمم خطة: للتدريس تناسب الفروق الفردية بين تنوع المتعلمين.-22

 يطبق طرائق التدريس موظفا تكنولوجيا التعليم، مراعيا خصائص المتعلمين وأنماط تعليمهم وتعلمهم.-23

 ة لتنمية الجوانب المختلفة لعمليتي التعليم والتعلم.يستخدم أساليب وأدوات مناسب-24

 يتعامل بمهنية مع ذوى االحتياجات الخاصة القابلين للدمج التعليمى.-25

 ينمى ذاته مهنيا، ويبنى: عالقات مهنية متنوعة.-26

 يدرك وحدة المعرفة والعالقات التكاملية بين مجاالت العلوم بفروعها المختلفة.-27

 اإلرشاد والتوجيه التربوي والنفسي، وريادة األعمال في ممارساته المهنية. يوظ  آليات-28

 يتواصل بفاعلية مستخدما  قدراته الشخصية ومهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.-29

 يتفهم المستجدات ذات العالقة بتخصصه.-30

 يتواصل بلغة عربية سليمة وبإحدى اللغات األجنبية.-31

 م المجتمع وبأخالقيات مهنة التعليم وآدابها في تعامالته مع المتعلمين والمعنيين.يلتزم بقي -32

 يعي مقومات الهوية الثقافية لألمة.-33

 يشارك في تنمية قيم: االنتماء الوطني، والديمقراطية، والتسامح وقبول اآلخر.-34

 يدرك دوره فى تنمية المجتمع ودور التعليم فى استدامتها.-35

 في حل المشكالت: المهنية والمجتمعية باستخدام األساليب العلمية. يشارك-36

 ز.يشارك في أنشطة خدمة المجتمع، والتطوير التربوي؛ بما يحقق الجودة والتمي-37
تم اشتقاق نواتج التعلم المستهدفة لبرنامج االقتصاد المنزلي من المعايير القوميية األكاديميية المرجعيية لكلييات 

 النوعية قطاع االقتصاد المنزليالتربية 

 البرنامج : المخرجات التعليمية المستهدفة من - 2
المعرفة  -أ

 والفهم

إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج كليات التربية النوعية، يجب أن يكون خريج برنامج االقتصاد 

 المنزلي قادر على أن: 

 وأهميتها.يحدد العناصر الغذائية األساسية  1/أ/2

 يوضح مفهوم الغذاء المتوازن الصحي وشروطه. 2/أ/2

 يذكر اإلحتياجات الغذائية للمراحل العمرية المختلفة.  3/أ/2

 يتعرف علي المجموعات الغذائية وأهميتها.   4/أ/2



 يوضح أسس التغذية الصحية السليمة.   5/أ/2

 يولوجية.يشرح العناصر الغذائية المرتبطة بالعمليات الفس   6/أ/2

 يشرح طرق حفظ األطعمة والتغيرات البيوكيميائية التي تحدث أثناء إعداد وحفظ الطعام.   7/أ/2

 يشرح معايير جودة الطعام والعوامل المحددة لها.   8/أ/2

 يحدد عوامل صالحية الغذاء لإلستهالك اآلدمي.   9/أ/2

 من صحيا .يوضح مفهوم مفهوم الصحة والمرض ومفهوم الغذاء اآل  10/أ/2

 يحدد اإلحتياجات الغذائية للفئات الخاصة ومواصفات الوجبة الغذائية الصحية لهم.  11/أ/2

 يعدد نظريات اإلرشاد التربوي والنفسي. 12/أ/2

 . يحدد أسس اإلدارة التربوية والتخطيط 13/أ/2

 يتعرف تأثير الوجبات الغذائية غير الصحية علي الفرد.  14/أ/2

 نواع المالبس ومجال االستخدام.يحدد أ  15/أ/2

 يتعرف الشروط الواجب مراعاتها في اختيار المالبس.  16/أ/2

 يشرح طرق العناية بالمالبس والمنتجات النسجية والمفروشات.  17/أ/2

 يوضح أنواع المفروشات وطرق زخرفتها.  18/أ/2

 يذكر خصائص مراحل نمو المتعلمين. 19/أ/2

 االستراتيجيات المختلفة للتعليم والتعلم.يعدد  20/أ/ 2

 المرتبطة بالمجتمع.لثقافية، والتاريخية، والفلسفية يص  األبعاد المجتمعية: السياسية، وا 21/أ/2

 يشرح أنواع التصميم للمالبس والمفروشات وزخرفتها.  22/أ/2

 يشرح القواعد واألسس الجمالية في تصميم المالبس والمفروشات  23/أ/2

 يعدد أنواع الزخارف واستخداماتها  24//أ2

 يشرح الطرق المختلفة لتنفيذ وتشطيب وزخرفة المالبس والمفروشات.  25/أ/2

 يشرح عناصر وأسس التصميم الجيد للمفروشات والمالبس  26/أ/2

 يشرح أنماط البيئات السكنية السائدة في المجتمع المصري  27/أ/2

 ت المسكن الصحي .يعرف مفهوم المسكن ومقوما  28/أ/2

 يحدد عناصر التصميم الداخلي للمسكن في ضوء متطلبات العصر والتقنيات التكنولوجية  29/أ/2

 يعدد مواصفات الوسائل التعليمية الجيدة. 30/أ/2  

 يعدد المجاالت المرتبطة بعلم النفس اإلجتماعي. 31/أ/2

 مكمالت التصميم الداخلي للمسكن وأهميتها.يحدد الخامات التي يمكن األستفادة بها في إعداد  32/أ/2

يشرح مفهوم االقتصاد المنزلي ومراحل تطوره في الدول العربية واألجنبية وأهم مجاالته والمواد   33/ا/2

 المرتبطة به.  

والعناصر  لإلدارة العلمية الحديثة والمراحيُعرف ماهية اإلدارة المنزلية وتطورها في ضوء ا  34أ//2

 المكونة لها وعالقتها بالقيم والمستويات. 

 يشرح أنواع الموارد األسرية واألسس العلمية إلدارتها وترشيد االستهالك.  35/أ/2

 يشرح نشأة علم اإلدارة وتطورها ومجاالتها وعالقتها بالعلوم األخرى.  36/أ/2

 ا. يشرح مراحل العملية اإلدارية والعناصر المصاحبة له  37/أ/2

 يسمي المصطلحات العلمية لمجالت االقتصاد المنزلى باللغة االنجليزية.  38/أ/2

 يشرح األسس العلمية إلدارة المؤسسات األسرية المختلفة.   39/أ/2

 يشرح الطرق الفنية والجمالية إلعداد المائدة وملحقاتها وتقديم األطعمة في المناسبات المختلفة.  40/أ/2

 ع ونظم اإلدارة والتمويل للمشروعات الصغيرة فى مجاالت التخصص.يوضح أنوا  41/أ/2

 يشرح طرق دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة.  42/أ/2

 يحدد أنواع األدوات والمعدات والخامات النسجية المستخدمة في صناعة المالبس 43/أ/2

نيات التكنولوجية المنزلية يشرح أنواع األجهزة المعملية المختلفة وطرق تشغيلها وأحدث التق  44/أ/2

 الحديثة.  



 يحدد عناصر ومعايير األمان الواجب توافرها في معامل وورش التدريبات العملية.  45/أ/2

 يوضح المخاطر في استخدامات االالت واألجهزة والمعدات المحتملة في مجال التخصص.  46/أ/2

 وات واألجهزة المنزلية والمعملية المختلفة.يحدد عناصر األمان الالزمة عند التعامل مع األد  47/أ/2

 يشرح طرق تحقيق األمن والسالمة داخل المسكن.   48/أ/2

 يحدد أسس اإلدارة التربوية والتخطيط .  49/أ/2

 يذكر أسس تصميم البيئات التعليمية / التعلمية.  50/أ/2

 يعرف المنهج الدراسى ومكوناته وبناء المنهج وتطوراته.  51/أ/2

 يعدد األسس المختلفة لتقويم المنهج الدراسى.  52/أ/2

 يعدد نظريات التعليم والتعلم.  53/أ/2

 يذكر خصائص مراحل نمو المتعلمين.  54/أ/2

 يشرح أنواع االستراتيجيات المختلفة للتعليم والتعلم  ومميزاتها.  55/أ/2

 م والتعلم.يعدد أسس تكنولوجيا التعليم والوسائل المعينة للتعلي  56/أ/2

 يحدد معايير اختيار الوسائل المعينة للتعليم والتعلم.  57/أ/2

 يوضح معنى التقويم التربوي والعالقة بين التقويم التربوى ونظرياته.   58/أ/2

 يعدد مميزات استراتيجيات التقويم التربوي.  59/أ/2

 يشرح معنى التربية الخاصة ومجاالتها واستراتيجياتها.  60/أ/2

 يذكر مفهوم التعلم الذاتي ونظرياته.  61//أ2

 يبين أساليب التنمية المهنية والتعليم المستمر.  62/أ/2

 يعدد مصادر العالقات المهنية ومتطلباتها في مجال التعليم.  63/أ/2

 يشرح أخالقيات مهنة التعليم وعالقتها بالتشريعات المنظمة لها.  64/أ/2

 اته.يعدد حقوق المعلم وواجب  65/ا/2

 يعدد نظريات اإلرشاد التربوي والنفسي وريادة األعمال.  66/أ/2

 يص  األبعاد المجتمعية: السياسية، والثقافية، والتاريخية، والفلسفية المرتبطة بالمجتمع والتعليم  67/أ/2

 يشرح مقومات بناء الشخصية وتعزيز الهوية الثقافية.  68/أ/2

 قصاء.يعدد منهجيات البحث واالست  69/أ/2

 يعدد استراتيجيات التفكير ومنهجيات ومتطلبات العمل الفريقي والمشاركة المجتمعية.  70/أ/2

 يوضح مداخل ونظم الجودة واالعتماد بالمؤسسات التعليمية المختلفة .    71/أ/2

 يبين نظريات االتصال وأساليبه الفاعلة.  72/أ/2

 المهارات-ب 

 المهنية :

 أسرية صغيرة تتالئم مع حاجة المجتمع.يخطط لمشروعات  1/ب/

حل اإلدارية الالزمة لعمل مشروع يستفيد من دراسته النظرية لإلدارة العلمية في تحليل المرا  2/ب/2

 صغير والعناصر المصاحبة لها والعوامل المؤثرة عليها

 يحلل المكونات األساسية للمجهود المبذل للقيام بإحدى المشروعات األسرية.  3/ب/2

والمسنين ومشكالتهم ضمن دراسة  يحلل الخصائص النفسية واالجتماعية لرواد مؤسسات الطفولة  4/ب/2

 الجدوى لمشروع صغير خاص بالمؤسسات األسرية 

 يقيم بعل مؤسسات الطفولة والمسنين من الناحية االدارية والتصميمية والتأثيثية  5/ ب/2

 ير صحية.يميز اآلثار السلبية لتناول وجبات غ  6/ب/2

 يقارن بين الوجبات الصحية وغير الصحية.  7/ب/2

 يفرق بين أنواع الموارد األسرية وطرق إدارتها وترشيد االستهالك في مختل  المجاالت.  8/ب/2

 يخطط لشراء واستخدام األجهزة واألدوات المنزلية في ضوء الموارد األسرية.  9/ب/2

 مجال التخصص المختلفة.يستنتج أفكار ورؤى إبداعية في   10/ب/2

 يفرق بين مراحل العملية اإلدارية والعناصر المصاحبة لها ودور كال  منها في العملية اإلدارية. 11/ب/2

يستنتج العالقة بين المشكلة السكانية واإلسكان والمرافق المنزلية وتأثيث المسكن والعالقات  12/ب/2

 األسرية.

 مختلفة.يقارن بين أنواع الذكاءات ال 13/ب/2

 يحلل خصائص وعناصر العمل الفني في المدارس الفنية المختلفة.  14/ب/2

 يستنتج العملية التصميمية للحصول على منتج تصميمي جيد .   15/ب/2



 يربط بين العناصر المختلفة للتصميم.  16/ب/2

 يوظ  عناصر التصميم فى تنفيذ العديد من األعمال الفنية.    17/ب/2

 أهمية قراءة الباترون للتريكو اليدوي والكروشيه. يدرك  18/ب/2

 يوظ  دراسة اختيار المالبس تبعا  ألنماط الجسم المختلفة.  19/ب/2

 يحلل وسائل التثقي  الملبسي.  20/ب/2

 يفسر أهمية التعرف على األساليب المختلفة للتطريز.  21/ب/2

 يميز بين غرز التطريز اليدوي. واآللي.  22/ب/2

 يجمع الدالئل عن أهمية دراسة الغرز اليدوية والتطريز اآللي.  23/ب/2

 .يستنتج أسس التصميم الجيد  24/ب/2

 يحلل أهمية التعرف على أنواع غرز التطريز المختلفة.  25/ب/2

 يقيم مدى إتقان تشطيب القطع المنفذة بأسوب الخيامية والتريكو والكروشية وشرائط الساتان.  26/ب/2

 مفهوم انتقال أثر التعلم.يفسر  27/ب/2

 يجمع الدالئل حول أهمية دراسة األنواع المختلفة إلنتاج المشغوالت اليدوية.  28/ب/2

 يقترح بعل النماذج للمنتجات الفنية اليدوية.  29/ب/2

 ينفذ مشروع انتاجى صغير  فى مجال التريكو والكروشية.  30/ب/2

 يختار األقمشة الخاصة به علي أسس علمية وفقا للخواص األدائية المطلوبة.   31/ب/2

 يفرق بين أنواع البقع المختلفة.   32/ب/2

 يمارس الطرق السليمة إلزالة البقع.   33/ب/2

 يفاضل بين أنواع األقمشة التي يقوم بشرائها علي أسس علمية.  34/ب/2

 االرشادية للعناية بالمالبس والمنسوجات. يلتزم بتعليمات البطاقة  35/ب/2

 يصن  أنواع الباترونات الخاصة بالمالبس المنزلية.  36/ب/2

 يشرح طرق تشطيب المالبس المنزلية.  37/ب/2

 يربط بين القطع الملبسية والخامات المناسبة لها.   38/ب/2

 يفاضل بين الغرز المستخدمة لحياكة المالبس المنزلية .  39/ب/2

 يستخدم الحياكات المناسبة للمالبس المنزلية .  40//ب2

 يربط بين أنماط الشخصية والمالبس المناسبة لها .    41/ب/2

 يربط بين القطع الملبسية والخامات المناسبة لها .  42/ب/2

 يربط بين أنماط الجسم المختلفة والمالبس المناسبة لها .  43/ب/2

 ة لحياكة المالبس الخارجية.يفاضل بين الغرز المستخدم  44/ب/2

 يحدد الفرق بين أنماط المالبس الشائعة في كل عصر.   45/ب/2

 يحلل األزياء في العصور التاريخية المختلفة.   46/ب/2

 يستنتج العوامل المؤثرة على تغيير وتطور األزياء في العصور المختلفة .  47/ب/2

 لعصور المختلفة .يقارن بين طرز األزياء ومكمالتها في ا  48/ب/2

 يوص  القطع الملبسية الشائعة في كل عصر من العصور .  49/ب/2

 تحلل األنماط الملبسية الشائعة في العصر الحديث وتوضح العصر المشتقة منه.  50/ب/2

 تربط بين األنماط الملبسية المستحدثة وبين العصور المقتبسة منها.   51/ب/2

 يفرق بين مدارس الفكر اإلداري المختلفة، وأهم مبادئها.    52/ب/2

 يفسر دور اإلدارة العلمية في تحقيق األهداف وإشباع الرغبات والحاجات األسرية في حدود   53/ب/2

 اإلمكانات المتاحة.            

 يميز بين القيم والمستويات ودورهم في اإلدارة المنزلية.    54/ب/2

 المكونات األساسية في المجهود المبذول عند القيام بأي عمل.يحلل    55/ب/2

 يربط بين األبعاد المكونة للعمل ودورها في تحديد ما يستهلكه العمل المنزلي من وقت وجهد.    56/ب/2

 نشطةاألبرامج واليوظ  المعلومات الخاصة بمرحلتي الطفولة والمسنين في وضع   57/ب/2 

 .خاصة بمرحلة الشيخوخة في محاولة لفهم طبيعة هذه المرحلةيفسر النظريات ال  58/ب/2

 يحدد المشكالت التي قد تواجه اإلدارة في مؤسسات الطفولة والمسنين في الجوانب التأثيثية  59/ب/2

 يقيم بعل مؤسسات الطفولة والمسنين من الناحية االدارية والتأثيثية في ضوء متطلبات العامة        60/ب/2

 متطلبات التأثيث(. -هيئة االشراف-البيئة الخارجية-والخاصة )البيئة الداخلية               

 يقترح حلول في مجال التخصص لمواجهة المشكلة السكانية .  61/ب/2

 يقترح حلول للتصدي للمشكالت المهنية المرتبطة بمجاالت االقتصاد المنزلي.   62/ب/2

 المشكالت المهنية.يحدد قضايا المجتمع المرتبطة ب  63/ب/2



 يبتكر حلول للمشكالت التصميمية والتأثيثية والسكنية التي تسهم في حل مشكالت الشباب   64/ب/2

 يستنتج تأثير العوامل الثقافية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية والصحية علي النظام الغذائي    65/ب/2

 لألسرة والمجتمع.       

 األحماض والقلويات علي الصبغات الموجودة في الخضر والفاكهة.يميز بين تأثير  66/ب/2

 يستنتج تأثير طرق اإلعداد والطهي علي القيمة الغذائية األطعمة.  67/ب/2

 يستنتج تأثير طرق الحفظ علي القيمة الغذائية األطعمة.  68/ب/2

 يميز بين طرق حفظ األطعمة من الفساد. 69/ب/2 

 الطاقة و العناصرالغذائية لألفراد أو المجموعات . يقدراالحتياجات من 70/ب/2 

 يأخذ فى االعتبار المراحل السنيةالمختلفة وكيفية التخطيط الغذائى الجيدالذى يتناسب معها . 71/ب/2  

يستنتج تأثير العوامل الثقافية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية والصحية على النظام الغذائى   72/ب/2  

 مجتمع .لألسرة  وال
 ينتخب األطعمة المالئمة لكل مرحلة عمرية مع تفادي االصابة بأمراض سوء التغذية. 73/ب/ 2
 يستخدم معلوماته ليطبق اإلرشاد التغذوى على أصحاب الفئات الحساسة األصحاء والمرضى. 74/ب/2
 ية في المجتمع.يصمم ويجرى البرامج الغذائية المتزنة الخاصة بتقييم وتعزيز الحالة الغذائ 75/ب/2
 .  يميز بين  طرق تقييم األغذية 76/ب/2
 .   يقيم عوامل الجودة الحسية  77/ب/2
 يقيم الوجبات الغذائية المقدمة و يربط بين األمراض وبعضها.  78/ب/2
 يستنتج المضاعفات لكل مرض وكيفية تقليل حدوثه . 79/ب/2
 مرض.يبتكر وجبات غذائية مقننة تبعا لنوع كل   80/ب/2
 يقيم الحالة الغذائية باستخدام طرق مختلفة.  81/ب/2
 يربط بين الشكل الظاهري والمأخوذ من العناصر الغذائية .  82/ب/2

 المهارات-ج-2ج3

 لذهنيةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى جانب مخرجات التعليمية المستهدفة لخريج كليات التربية النوعية،يجب أن يكون خريج برنامج االقتصاد       

 المنزلي قادر على أن:

 يستخدم الطرق الصحيحة في تخطيط الوجبات وإعداد وطهي األطعمة للفئات المختلفة.  1/ ج/2

 يطبق الطرق الصحيحة في حفظ األطعمة.  2/ ج/2

 يستخدم الطرق الفنية والجمالية لتقديم األطعمة.  3/ ج/2

 يستخدم خامات قليلة التكلفة في إعداد أطعمة عالية الجودة.  4/ ج/2

 يعد وجبات عالية القيمة الغذائية قليلة التكلفة باستخدام بدائل األغذية.  5/ ج/2

 لجودة.يستخدم خامات قليلة التكلفة فى إعداد مالبس ومفروشات عالية ا  6/ ج/2

 يخطط لرفع القيمة االقتصادية لبعل مخلفات البيئة المنزلية واألستفادة منها.  7/ ج/2

 يستخدم األسس العلمية لترشيد االستهالك لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المختلفة.   8/ ج/2

 يستخدم طرق مناسبة لتحليل وفحص األغذية.  9/ ج/2

 طرق مناسبة.يفحص األقمشة والمنسوجات ب 10/ ج/2

 يستخدم الطرق الصحيحة للعناية بالمالبس واألقمشة والمنسوجات.  11/ ج/2

 يرسم اسكتشات مختلفة لنماذج من المالبس والمفروشات مراعي ا القواعد الجمالية.  12/ ج/2

 يصمم نماذج للمالبس والمفروشات.  13/ ج/2

 عد الجمالية.ينفذ نماذج للمالبس والمفروشات مراعي ا القوا  14/ ج/2

 يوظ  عناصر التصميم في تنفيذ العديد من المالبس والمفروشات.  15/ ج/2

 ينفذ أنواع غرز الحياكة والكروشية والتريكو اليدوي.  16/ ج/2

 يرسم أنواع مختلفة من الزخارف للتطريز والكروشية والتريكو اليدوي.  17/ ج/2

 المختلفة.يستخدم أنواع غرز الحياكة ألقمشة  18/ ج/2

 يستخدم الحياكات المناسبة المالبس والمفروشات .  19/ ج/2

 يستخدم غرز "التطريز والكروشية والتريكو" المختلفة لزخرفة القطع الملبسية والمفروشات.  20/ ج/2

 مالبس   -يستخدم الخامات والمعدات واألدوات واألجهزة المناسبة في مجاالت التخصص ) تغذية  21/ ج/2

 إدارة منزل(.   –          

 يستخدم التقنيات التكنولوجية المنزلية الحديثة طبقا  للمعايير الصحيحة لالستخدام. 22/ ج/2

 ينتقي وينسق األثاث داخل المسكن في ضوء األحتياجات واألمكانات األسرية. 23/ ج/2

 يرسم المساقط األفقية للمناطق الوظيفية المختلفة داخل المسكن.  24/ ج/2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوظ  اإلمكانات والخامات المتاحة لتنفيذ مشروع انتاجي في مجال "األغذية، المالبس   25ج// 2

 والنسيج، إدارة المنزل.

 ينفذ مشروع انتاجي صغير.  26/ ج/2

 يستخدم خلفيته الدراسية في تنفيذ أعمال ومبتكرات فنية.  27/ ج/2

 م فى مجال تخصصه. يستخدم الطرق الحديثة المتخصصة من نظريات التعل 28/ج/2

 يحسب االحتياجات الغذائية للحاالت الصحية المختلفة.  29/ ج/2

 يحلل أنواع مختلفة من المواد الغذائية لتقيمها.  30/ ج/2

 يتبع قواعد األمن والسالمة المهنية والبيئية في تصميم بيئة العمل.  31/ ج/2

 األنشطة الصفية والالصفية.يستخدم استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم و 32/ج/ 2

 يحدد أسس اإلرشاد: التربوي والنفسي. 33/ج/ 2

 يختار البيئة السكنية وعناصر التصميم الداخلي التي تحقق األمن الفسيولوجي والسيكولوجي    34ج// 2

 للفرد.        

 يرسم تصميمات مختلفة لبيئة العمل المنزلي )المطبخ( بناء على معطيات تصميمية لتخقيق    35/ ج/2

 السالمة وتبسيط األعمال في القطاع المنزلى.          

 يطبق المراحل العلمية للعملية اإلدارية على األعمال المنزلية والحياتيه.  36/ ج/2

 التقويم التربوي.يستخدم أساليب وأدوات  37/ج/2

 يمارس أسس اإلرشاد التربوي وريادة األعمال  . 38/ج/ 2

 يستخدم األسلوب العلمي التخاذ القرار لحل المشكالت األسرية والحياتية.  39/ ج/2

 يطبق أسس تبسيط األعمال إلنجاز األعمال المنزلية بأقل وقت وجهد وأعلى كفاءة.  40/ ج/2

 مية في إدارة العالقات األسرية.يطبق األساليب العل  41/ ج/2

 يستخدم األسلوب العلمي في إدارة الموارد السرية وترشيد االستهالك.  42/ ج/2

 يخطط للدرس في ضوء نواتج التعلم المستهدفة.  43/ ج/2

 يستخدم عناصر البيئة التربوية الجيدة مراعيا العوامل المؤثرة على جودة البيئة التربوية.    44/ ج/2

 يطبق الطرق المختلفة إلدارة الص  لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة ومواجهة الفروق الفردية.  45/ ج/2

 يستخدم أساليب  تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم.   46/ ج/2

 يطبق استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم.   45/ ح/2

 المواق  التعليمية المختلفة.يطبق بين األنشطة الصفية والالصفية في   48/ج/2

 يستخدم أساليب وأدوات التقويم التربوي المختلفة.  49/ج/2

 يستخدم مهارات التعلم الذاتي لنموه المهني.  50/ج/2

 يصمم آليات لبناء العالقات المهنية مع المعنيين بالتعليم والمجتمع.  51/ج/2

 يطبق أسس اإلرشاد التربوي والنفسي.  52/ج/2

 يقوم سبل تحسين المناخ المدرسى.  53/ج/2

 يمارس مهارات االتصال.  54/ج/2

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

 االقتصاد المنزلي قادر على أن:

 تغذية وعلوم  –يعمل ضمن فريق لنشر الوعي بكل ما يخص مجاالت اإلقتصاد المنزلي )أدارة منزل 1/د/2

 مالبس ونسيج(. –أطعمة          

 يعمل ضمن فريق في إعداد مشروع في إحدى مجاالت التخصص.   2/د/2

 يمارس مهارات  االتصال مع اآلخرين بهدف عمل أبحاث مشتركة.   3/د/2

 يتعامل بكفاءة مع الحاسب اآللي وشبكة المعلومات للحصول على كل جديد في مجاالت االقتصاد    4/د/2

 المنزلي والعلوم المرتبطة به.         

 يتواصل مع اآلخرين في وضع الحلول للمشكالت والمواق  الحياتية في مختل  مجاالت االقتصاد    5/د/2

 المنزلي.          

مهارات التعلم الذاتي في التعرف على أحدث ما توصلت إليه مختل  مجاالت االقتصاد   يستخدم  6/د/2

 المنزلي.

 يستخدم مهارات التواصل والبحث عن المعلومات.   7/د/2

 يعمل ضمن فريق في مواجهة مشكالت المهنة مستخدما قدراته اإلدارية.   8/د/2

 اخل البيئة التعليمية.يوظ  لمثيرات والمؤثرات الغير مرغوب فيها د 9/د/2

 .يظهر مهارات القيادة لفهم مدارس علم النفس مع زمالئه 10/د/2

 يتواصل في مجاالت االقتصاد المنزلي باللغة اإلنجليزية.  11/د/2



 

 المهارات-د

العامة 

 واالنتقالية:

 

 

 يمارس مهارات التواصل  بلغة أجنبية .        12/د/2

 التخصصيشارك في وضع حلول لبعل المشكالت العامة للمجتمع في مجال   13/د/2

 يناقش القضايا العامة للمجتمع.  14/د/2

 يشارك فى وضع حلوال للقضايا العامة للمجتمع.   15/د/2

 يناقش القضايا العامة للمجتمع. 16/د/2

 .يدير عملية التواصل الفعال داخل الفصل بما يسهم في سهولة نقل المعلومات بكفاءة 17/د/2

 يتواصل مع المستحدثات  مجال التعليم والتعلم.  18/د/2

طرق دعم -

الطالب ) 

ذوي القدرات 

المحدودة 

 (  والمتميزين

 سمينارات علمية،        ورش عمل،    ندوات    ،مقابالت

معايير -3

 القياس

 المرجعية

 للبرنامج 

لبرنامج  االقتصاد المنزلى "مرحلة البكالوريوس "  تيم بنائهيا      NARS* هي معايير قومية قياسية أكاديمية

، ميع موائمتهيا بمواصيفات  Education Revision Program (ERP)من خيالل مشيروع تطيوير التعلييم 

الطالب النوعي ، المعلم ، األخصائي  وسمات األقليم ومتغيرات سيوق العميل وتسيتوفي رسيالة الكليية المعلنية 

 كاآلتي 

 معارف والمفاهيمال -1

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

عقب إكماله البرنامج، فإلى جانب المعارف والمفاهيم العامة لخريج التربية النوعية يجب أن يكون خريج 

 برنامج االقتصاد المنزلى لديه المعرفية بـ:

 كونات الغذاء المتوازن واالحتياجات الغذائية لجميع المراحل العمرية المختلفة م 1-1

 أسس التغذية السليمة وعلوم الغذاء والعمليات الفسيولوجية المرتبطة بالعناصر الغذائية . 1-2

 معايير جودة الطعام وسالمته. 1-3

 أسس التغذية الصحية للفئات الخاصة. 1-4

 والعناية بالمنتجات النسجية والمفروشات .أسس اختيار المالبس  1-5

 العناصر والمبادئ األساسية للتصميم المرتبط بتنفيذ المالبس والمفروشات وزخرفتها  1-6

 أسس اختيار المسكن والتجهيزات واألثاث والمفروشات المناسبة. 1-7

 مبادئ علم االقتصاد المنزلي وإدارة المنزل والمؤسسات المختلفة . 1-8

 طرق الفنية والجمالية إلعداد المائدة واألساليب المختلفة لتقديم األطعمة .ال 1-9

 أسس العلوم ذات العالقة بالتخصص . 1-10

 أسس إدارة المشروعات الصغيرة وتمويلها. 1-11
 المختلفة.دوات واألجهزة المناسبة لألغراض مبادئ اختيار الخامات والمعدات واأل 1-12
 ت المخاطر واالحتياطات الواجب اتخاذها .وسائل األمان واليا 1-13

 أسس اإلدارة التربوية والتخطيط، وتصميم البيئات التعليمية / التعلمية.14 -1

 المنهج الدراسي: مكوناته، وبناؤه، وتقويمه، وتطويره.1-15

 نظريات التعليم والتعلم وخصائص مراحل نمو المتعلمين.16 -1

 استراتيجيات التعليم والتعلم.1-17

 أسس تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها.1-18 

 التقويم التربوي ونظرياته.1-19

 التربية الخاصة ومجاالتها واستراتيجياتها.1-20

 أساليب التنمية المهنية والتعلم الذاتي ونظرياته. 21 -1

 مصادر ومتطلبات العالقات المهنية في مجال التعليم. 1-22

 نظمة لها، وحقوق المعلم وواجباته.مهنة التعليم، والتشريعات الم  1-23

 نظريات اإلرشاد: التربوي والنفسي، وريادة األعمال. 1-24

 األبعاد المجتمعية: السياسية، والثقافية، والتاريخية، والفلسفية المرتبطة بالمجتمع والتعليم. 1-25

 مقومات بناء الشخصية وتعزيز الهوية الثقافية. 1-26

 ومنهجيات البحث واالستقصاء. استراتيجيات التفكير  1-27



 متطلبات العمل الفريقي والمشاركة المجتمعية.  1-28

 مداخل ونظم الجودة واالعتماد. 1-29

 أهمية اللغة العربية وخصائصها المميزة. 1-30

 التطورات: العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص.  1-32

 مجاالت التكامل بين فروع العلوم.

 القدرات الذهنية )الوجدانية(  -2

هييي القييدرات الذهنييية التييي يكتسييبها الخييريج والتييي  تشييمل االختيييار بييين البييدائل واالسييتنتاج والمناقشيية       

واالبتكار وتحديد المشكالت وإيجاد الحلول، عقيب إكماليه البرنيامج، فيي إطيار تخطييط أنشيطة التعلييم واليتعلم 

وعة تراعي احتياجات المتعلم وتثير دافعتيه نحو االستنتاج واالقتراح واإلبيداع، وتنفيذها من خالل أساليب متن

فإلى جانب المهارات الذهنية العامة لخريج التربيية النوعيية يجيب أن يكيون خيريج برنيامج االقتصياد المنزليى 

   قادرا  على أن:

 يعد دراسة جدوى لمشروع صغير .  2-1

 الصحية على صحة الفرد. يستنتج أثار تناول الوجبات غير 2-2

 يقيم طرق ترشيد االستهالك للمواد المختلفة. 2-3

 يقترح أفكار ورؤى إبداعية في مجال التخصص. 2-4

 يناقش أثار التضخم السكاني على الفرد واألسرة.  2-5

 يقترح حلول للمشكالت المهنية وفقا لقضايا المجتمع. 2-6

لغذائي واالحتياجات الغذائية لألسرة والمجتمع " العوامل الثقافيية ، يحلل العوامل التي تؤثر على النظام ا 2-7

 والبيئية ، واالجتماعية ، واالقتصادية ، والصحية "

تج تأثير طرق اإلعداد والطهي والحفظ المختلفة على القيمة الغذائية للطعام.يستن 2-8

 يقدم أفكارا جديدة للقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسي. 2-9

 يحلل نتائج تقويم المتعلمين؛ من أجل التحسين والتطوير.2-10

م أداءه وأداء اآلخرين.2-11  يقوِّ

 يتفهم السياسات والنظم التعليمية2-12

 يختار المناسب من بين البدائل في المواق  الحياتية المختلفة.2-13

 .المهارات الحرفية )المهنية( والعملية - 3
وتعني القدرة على استخدام المادة األكاديمية مجال التخصص في تطبيقات مهنية يكتسيبها الخيريج عقيب        

لخيريج التربيية النوعيية يجيب أن يكيون خيريج برنيامج فإلى جانب المهيارات المهنيية العامية إكماله البرنامج، 
 االقتصاد المنزلى قادرا  على أن:

 يطبق الطرق الصحية في تخطيط وإعداد وطهي وحفظ األطعمة وتقديمها للفئات المختلفة. 3-1

 يصنع منتجات عالية القيمة قليلة التكلفة . 3-2

 والمنسوجات وفحصهم.تحليل مكونات المواد الغذائية واألقمشة  3-3

 يستخدم طرق العناية الصحيحة بالمالبس واألقمشة والمنسوجات .  3-4

 يصمم وينفذ المالبس والمفروشات مراعيا الحس الجمالي  5 -3

 ينفذ غرز الحياكة والتطريز والكروشية والتريكو اليدوي مستخدما الزخارف بأنواعها . 3-6

 ت واألجهزة المناسبة في األغراض المختلفةيستخدم الخامات والمعدات واألدوا 3-7

 ينظم األثاث وفقا لألغراض المختلفة واإلمكانات المتاحة .   3-8

 ينفذ مشروع إنتاجي مستخدما اإلمكانات والخامات الالزمة  3-9

 يصمم بيئة العمل التي تحقق األمن والسالمة المهنية والبيئية. 3-10

 م المستهدفةيخطط للدرس في ضوء نواتج التعل3-11

 يصمم ويدير بيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم.3-12

 يديرالص  مراعيا الفروق الفردية بين المتعلمين، ومحققا نواتج التعلم.3-13

 يوظ  تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم.3-14

 صفية. يستخدم استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية والال3-15

 يستخدم أساليب التقويم التربوي وأدواته. 3-16

 يستخدم مهارات التعلم الذاتي في نموه المهني طوال الحياة.3-17

 يستخدم آليات بناء العالقات المهنية مع المعنيين بالتعليم والمجتمع3-18

 يوظ  أسس اإلرشاد: التربوي والنفسي وريادة األعمال.3-19

 الميدانية في تحسين المناخ المدرسي.يوظ  خبراته 3-20

 يستخدم اللغة العربية الفصيحة فى المواق  التعليمية.3-21



  -: والمنقولة عامةال المهارات-4

مهارات االستخدام والتواصل التي يكتسبها الخريج، عقب إكماله البرنامج وتشمل، مهيارات التعاميل هي       

المهارات المهنيية العامية لخيريج مع الحاسب ومهارات االتصال ومهارات اإلدارة والعمل ضمن فريق. وهي 

 كلية التربية النوعية، حيث يجب أن يكون الخريج قادرا  على أن:

 ة ضمن فريق.يعمل بكفاء 4-1

 يستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات. 4-2

 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 4-3

 يتواصل بلغة أجنبية. 4-4

 يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع مقترحا  حلوال  لها. 4-5

 العالمات المرجعية : -5

 مرجعية خارجية لبرنامج االقتصاد المنزلىال توجد عالمات 

 * العالمات المرجعية القومية : 

تحليييل األغذييية والتعييرف علييى -يؤصييل فييي الخييريج قييدرات وجدانييية ) اقتييراح وجبييات غذائييية متوازنيية 4/1

توظييي  اإلدارة العلمييية لخدميية  –تصييميم المالبييس والمفروشييات المنزلييية  –محتواهييا ميين العناصيير الغذائييية 

 الشئون األسرية (

تطبييق  –يؤصل في الخريج مهارات حرفيية ) تطبييق اإلدارة العلميية إليجياد حليول للمشيكالت األسيرية  4/2

اختيييار وحييدات وطييرز أثيياث المسييكن التييى تييتالءم  –تقنيييات الحياكيية فييى تنفيييذ أنميياط متنوعيية ميين المالبييس 

تنفيذ بعل  –لحصول على أعلى جودة لألغذية ضبط جودة األغذية ومعامالتها الغذائية ل –ومتطلبات العصر

تشيخيص أسيباب المشيكالت  -المشروعات باستخدام المهارات اليدويية المكتسيبة مين خيالل الدراسية التطبيقيية

 األسرية ووضع استراتيجيات المواجهة والعالج (

ات فيى الحصيول يؤصل في الخريج مهارات عامة وقابلة للنقل) استخدام الحاسب اآلليى وشيبكة المعلومي 4/3

العمييل ضييمن فريييق لنشيير الييوعى بمفهييوم االقتصيياد المنزلييى  –علييى كييل مييا هييو جديييد فييى مجييال التخصييص 

اظهييار مهييارات القيييادة واالدارة فييى تنفيييذ مشييروع  -ومجاالتييه وأهميتييه فييى حييياة الفييرد واألسييرة والمجتمييع 

 إدارة المنزل( –المالبس  -جماعى فى إحدى مجاالت التخصص )التغذية

  

دليل -5

 البرنامج 

 غير متوافر□   متوافر                        

 إصدار لكلية؛ حيث يتمبالقسم واالمطبق  ببرنامجتهتم الكلية بتوعية الطالب أكاديميا وذلك لضمان معرفتهم 

 المناهج لتوزيعه على الطلبة خالل يوم التوعيه للطلبة الجدد ويتضمن محتويات كتيب هيئة للطالب على دليل

المقررات الدراسية ،  نظام تحويل الطالب ، حضور وغياب  بخصوص الجامعة األكاديمية ولوائح الدراسية

الطالب ، المراقبة األكاديمية، وتغيير المسار األكاديمي ، االمتحانات والدرجات ومتطلبات التخرج ، 

 يستجد. ث دليل الطالب حسب ماتحدي االنضباط األكاديمي وسلوك الطالب و نظام تأديب الطالب ويتم

نظام -6

المراجعة 

الدورية 

 للبرنامج

 غير متوافر    □                       متوافر                   

 أكثر من سنة□                          سنوي                    

 عدة مستويات كاآلتى : للبرنامج والمقررات الدراسية على المراجعة تتم

 وحدة ضمان الجودة بالكلية: لجان مراجعة دورية داخلية بمشاركة منسقى الجودة باألقسام العلمية.   -1

الشئون التعليمية وتطوير التعليم برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب: مراجعة تقارير  لجنة -2

البرنامج الدراسي السنوي و مناقشة اإلجراءات التصحيحية إلزالة أسباب القصور فى أساليب التعلم و 

 تطوير المقررات الدراسية المختلفة. 

 لشئون التعليمية و تطوير التعليم.ا مجلس الكلية: مناقشة و إعتماد تقرير لجنة -3

 تتم مراجعة البرنامج بواسطة مراجعيين خارجيين لديهم خبرة كل خمس سنوات أو عند تعديل الالئحة.

مدي توافق -7

الهيكل 

االكاديمي 

 التالى :يتوافق الهيكل األكاديمى للبرنامج مع المستهدف من التعليم على النحو 

 :مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة ألهداف البرنامج التعليمى 

مقرراته وأن  خالل من محققة البرنامج المستهدفة من التعلم مخرجات تكون أن على الكلية حرصت -



 للبرامج مع

المستهدف من 

 التعليم 

 من مترابطة مجموعة متكاملة تنمية البرنامج و يحقق محتوى البرنامج أهداف المخرجات هذه تحقق

 وغيرها. المشكالت وحل والذهنية والعامة المهنية والمهارات المعارف

 مع البرنامج أهداف تطابق من التأكد ويتم العلمى للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة مصفوفة تم إعداد -

مواصفات البرنامج : نموذج رقم  نموذج بإستيفاء علمى قسم كل قيام طريق مصفوفة المقررات عن

 األكاديمى األول لتدريس البرنامج و عند تخرج الدفعة األولى من الطالب يتم( فى بداية العام 12)

أهداف البرنامج  تحقيق تم مدى ألى يوضح (  والذى15تقرير البرنامج : نموذج رقم ) نموذج استيفاء

 للخريجين. 

  توصي  مساهمات محتويات البرنامج الدراسى فى تنمية المهارات الذهنية و العامة وذلك يتضح فى

 المقررات.

 :الذهنية المهارات تنمية في الدراسي البرنامج يساهم -

فى  غيرها( باإلضافة إلى المهارات العامة )العمل اعتماد التفكير اإلبداعي والمبتكر و– المشكالت )حل

 غيرها(. و المشاريع الصغيرة  تصميم اكتساب مهارات  -الحاسب اكتساب مهارات -فريق 

 و للتعليم تقليدية غير أساليب إستخدام فإن منهجية تدريس المقرر تعتمد على المقرراتطبقا لمواصفات  -

 على شبكة المعلومات واإلطالع مناقشة حلقات و األبحاث التعلم الذاتى وإعداد على الطالب تشجيع

 اآللى التخصصية فى مشروعات تطبيقية. الحاسب إستخدام برامج  و الدولية

 البرنامج على المستهدفة من التعلم للبرنامج و المقررات الدراسية لتحقيق مخرجات المراجعة الدورية تتم

الشئون التعليمية و تطوير التعليم و وحدة ضمان الجودة بالكلية  عدة مستويات و تشمل األقسام العلمية و لجنة

 و مجلس الكلية و لجنة من استاتذة متخصصين من الجامعات الحكومية

المعوقات -8

ارية اإلد

 والتنظيمية

  ال يوجد معوقات إدارية لتحقيق المعارف و المهارات المستهدفة من البرنامج العلمى و التى يجب أن

 يكتسبها الخريجون طبقا لألهداف اإلستراتيجية للكلية. 

 التعليم  :  المستهدف  من تقويم طالب لقياس مدي اكتساب  -د

 أدوات-

 التقويم :
 آلية التقويم و تشمل : ( أ

 .)دراسات عملية فى المختبرات )طبقا لمواصفات المقرر الدراسى 

 .إمتحانات تحريرية فى منتص  الفصل الدراسى و فى نهاية الفصل الدراسى 

 طرق التقويم و تشمل : ( ب

  ( و تشمل:20تقييم أعمال السنة )بإجمالى من% 

 إمتحانات قصيرة 

 تكليفات تمارين 

  دراسات بحثية و عرض و مناقشة لنتائج البحث 

  للمقررات الدراسية التى تحتاج إلى مختبرات معملية.20إمتحان عملى( بإجمالى )تقييم العملى % 

 %.60اإلمتحان التحريرى لنهاية الفصل الدراسى بقيمة 

 10&5أعمال السنه االسبوع  -1 المواعيد :-

 6امتحان نص  الفصل االسبوع   -2

 12امتحان العملي/التطبيقي االسبوع  -3

   13امتحان الشفهي االسبوع  -4

 14االسبوع  امتحان نهاية الفصل-5

مالحظات -

 المراجع

  الخارجي

 :وجدت بعل المالحظات للمراجع الخارجي مثل 

o .البد من وضع مواصفات الخريج ومجاالت العمل للخريج بمواصفات البرنامج 

o  تحديث المراجع المستخدمة في بعل المقررات 



 اإلمكانات التعليمية : -ـه

نسبة أعضاء -

هيئة التدريس 

 الطالب إلي

   16عدد أعضاء هيئة التدريس المعينون = 

   646عدد الطالب في الفرق االربعة  = 

طالب وطالبة        646:  16إلى العدد المطلوب =  القاءمين بالعمل نسبة أعضاء هيئة التدريس المعينون 

2.28% 

مدي مالءمة -

تخصصات 

أعضاء هيئة 

التدريس 

وتوزيع 

األعباء عليهم 

 الحتياجات

 البرنامج :

 غير مناسب          ✓إلي حد ما               مناسب      

 يتم تكلي  عضو هيئة التدريس بتدريس المقررات الدراسية طبقا للتخصص العلمى الدقيق الذى يحدده

موضوع رسالة الدكتوراة و تخصص اللجنة العلمية الدائمة التى حصل منها على درجة أستاذ مساعد أو 

 درجة أستاذ.

 إلي حد ما           غير مناسب              مناسب      ✓      المكتبة :-

 الجيدة والتهوية واإلضاءة والنظافة بالنظام يوجد بالكلية مكتبة تتمتع 

  بتطبيق معايير الموارد المادية و البشرية الخاصة بالمكتبات(Norms)  و الصادرة من الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم  و اإلعتماد

  )يتم عمل الفهرسة إلكترونيا ببرنامج حاسب ألى متخصص و تقوم أمينة المكتبة )تخصص مكتبات

 رجع المطلوب.بإستخدام البرنامج لمساعدة الطالب فى البحث عن الم

 غير مناسب         ✓إلي حد ما                مناسب                        المعامل  :-

 غير مناسبة )لماذا؟(□ إلى حد ما    □  مناسبة                          

  لتحقيق المعارف و المهارات المستهدفة من  المعامل التخصصية الالزمةإلي حد ماتتوافر بالكلية

 البرنامج العلمى و التى يجب أن يكتسبها الخريجون طبقا لألهداف اإلستراتيجية للكلية.

 طبقا للمعايير األكاديمية القومية المرجعية و شروط هيئة  تتوافر إجراءات األمن و السالمة بالمعامل

 الدفاع المدنى و الحريق. 

  التخصصية أعداد الطالب المسموح بها طبقا لمعايير جودة التعليم الصادرة من الهيئة تناسب المعامل

طالب )مع السماح بزيادة األعداد فى حدود  25القومية لإلعتماد و الجودة: عدد الطالب بالمعامل هو 

 % كحد أقصى(.10

و المعايير األكاديمية  تناسب الطاقة اإلستيعابية و المساحة المخصصة لكل طالب فى المعامل التخصصية

 الخاصة بالمعامل  NORMSالقومية المرجعية 

 الحاسب-

 اآللي :

 إلي حد ما           غير مناسب              مناسب      ✓

 غير مناسب )لماذا؟(□ إلى حد ما    □  مناسب          

 هيئة التدريس وأعضاء للطالبوالبحثية  التعليمية باإلحتياجات تفي اآللي للحاسب الكلية معامل تخصص

ومعاونيهم وجميعها تعمل بكفاءة و تتفق القدرة اإلسيعابية للمعامل و تجهيزاتها  مع المعايير األكاديمية 

 الخاصة بمعامل الحاسب اآللى . NORMSالقومية المرجعية 



مدي التعاون -

مع جهات 

االعمال في 

توفير فرص 

التدريب 

 للطالب :

 ل اقامة حفل للخريجيين واستضافة جهات االعماليوجد تعاون من خال-1

 من خالل اقامة ندوات -2

  

 

أي متطلبات -

أخري 

 للبرنامج :

  بعل مسميات المقررات  قديمة وغير مواكبة للتطور العلمي للتخصص ويتم اآلن تعديل الئحة

قيام  أعضاء هيئة التدريس/الهيئة البكالريوس. والبد من اجراءبعل التعديل فى الساعات النسبية 

 المعاونة المتخصصين باإلشراف على الزيارات 

 : والتطوير إدارة الجودة ( 11

نظام المتابعة لجوانب -

 القصور :

 إلي حد ما         غير فعال           فعال✓    

 غير فعال )لماذا؟(  □ إلى حد ما    □  فعال                

تقارير الجودة للفاعلية التعليمية تم تحديد جوانب القصور و إتخاذ اإلجراءات التصحيحية بناء على 

 على النحو التالى :

 النقص فى الهيئة المعاونة 

مع مراعاة  تدريس الجانب العملي ذلك لمواجهة النقص فى فى الهيئة المعاونة تم انتداب أ عضاء 

 التخصصية و الكفاءة.

 إجراءات تطبيق لوائح-

وقوانين الكلية والجامعة 

: 

 إلي حد ما     غير مناسب           مناسب  ✓  

 غير مناسبة )لماذا؟(□ إلى حد ما    □  مناسبة     

بناء على تقارير الجودة للفاعلية التعليمية تم إتخاذ إجراءات لتطبيق لوائح و قوانين الكلية و 

 الجامعة :

  األقسام لتسجيل حضور و غياب الطالب فى المقررات وجود آلية متابعة أسبوعية لرؤساء

 الدراسية المختلفة.

تكلي  رؤساء األقسام بمراجعة إلتزام أعضاء هيئة التدريس/الهيئةالمعاونة بجداول الساعات -

 المكتبية المعلنة للطالب.

مدي فاعلية نظام -

المراجعة الداخلية في 

 البرنامج : تطوير

 المالحظات المدونةفعالة ويراعي كافة 

  لجان داخلية من وحدة ضمان الجودة بمشاركة منسقى الجودة باألقسام العلمية بعمل تقوم

مراجعة دورية لتقارير و ملفات المقررات الدراسية و مراجعة تقارير المقررات فى نهاية كل 

 فصل دراسى و تقارير البرامج التعليمية فى نهاية العام األكاديمى.

أوجهه القصور الواردة فى تقارير المقررات الدراسية و تقارير البرنامج الدراسي يتم مناقشة 

بهدف عمل اإلجراءات التصحيحية إلزالة أسباب القصور و وضع الخطط المستقبلية لتحديث و 

 و المقررات الدراسية لكى تتوافق مع أحدث التطورات التكنولوجية. تطوير البرامج

 المراجعين مالحظات-

جين فيما يخص الخار

مخرجات البرنامج 

 ومعايير القياس

 زيادة عدد الساعات عن الساعات التى حددتها لجنة معايير التربية النوعية

 



 : البرنامج مقترحات تطوير ( 12

هيكل البرنامج ) -

(  المقررات / الساعات

: 

 

عرضة علي لجنة ال يمكن اضافة مقرر دون ال يوجد حيث ان الالئحة ثابتة فى الوقت الحالى  جديدة : مقررات-

 القطاع ونحن في صدد عمل الالئحة نظام الساعات المعتمدة  

 .عمل ورش عمل فى مجال التخصص واستضافة بعل رجال االعمال  والمهارات : التدريب-

اإلحتياجات لمركز تطوير التعليم بناء على إستبيان وإستطالع  التدريبية السنوية يتم وضع الخطة -

 التدريبية ألعضاء هيئة التدريس.

لمركز تطوير التعليم  التدريبية للخطة يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة طبق ا -

والموضوعة بناء على إستبيان و إستطالع اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة  المنوفيةبجامعة 

 التدريس.

  يتم عمل دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة 

 

مقترحات قطاع االعمال 

 لتطوير البرنامج :

زيادة الجانب التطبيقى لبعل المواد من خالل زيادة بعل الموضوعات والمشاريع والحرف 

 ليواكب سوق العمل فى الوقت الحالى

 أستاذة المقررات.  المسئول عن التنفيذ :-

 .االقتصاد المنزلي رئيس قسم 

 فى العام الحالى  توقيت التنفيذ :-

 

 

 رئيس القسم/ أ.د/ سعيد مناع جاد الرب

 مدير البرنامج :أ.م.د/ زينب صالح محمود يوسف                         

 التاريــخ  :                   

 

 


