
This file has been cleaned of potential threats.

 

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page. 



                                                                                        
     

 كمية االقتصاد المنزلي             جامعه المنوفية                

 دة واالعتمادوحدة ضمان الجو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 االقتصاد المنزلي والتربية البرنامج الذي يتبعه المقرر:
 3122/3123 العام الدراسى:كمية االقتصاد المنزلي    القسم الذي يتبعه البرنامج

   8/7/3118 تاريخ إقرار التوصيف:التربية  االقتصاد المنزلي و  القسم الذي يتبعه المقرر
 معمومات أساسية: - أ

ــــة مت ــــد اسممممم المقممممرر:     HEME(12)1  :   الرمممممز الكممممودي:  أصــــوب تربي
 ماجستير-الفرقة األوليالفرقة/المستوي:

       عممممممي و/أو تمممممارين              نظممممري       عممممدد الوحدات/السمممماعات الدراسممممية: 
 إجمالي
 :معمومات متخصصة - ب

 Aimsأهداف المقرر  -1
 مفهو  التربية.     ةدراس -
 معرفة كب ما يتعمق بتعمي  االقتصاد المنزلي كمادة دراسية. -
   معرفة تطور التربية. -
 دراسة كب ما يتعمق بإعداد معم  االقتصاد المنزلي. -
     توضيح خصائص لتربية. -
 دراسة كب ما يتعمق بتدريب معم  االقتصاد المنزلي. -
 المخرجات التعميمية المستهدفة من تدريس المقرر: -2
 

Intended learning Outcomes .شرح الفمسفة التي ي و  عميها تعمي  االقتصاد المنزلي 2أ 
 فه  أهداف تعمي  االقتصاد المنزلي 3أ. المعرفة والفه  -أ

Knowledge and Understanding .استهمعرفة ال وانين والتشريعات المنظمة لدر  4أ 
 

ال درات الذهنية -ب  م ارنة مجاالت تعمي  االقتصاد المنزلي 2.ب 
Intellectual Skills .استنتاج عالقة االقتصاد المنزلي بالمواد الراسية األخرى 3ب 

 المنزلي دالم ارنة بين نظ  إعداد معم  االقتصا 4ب. 

3 3 4 



 
المهارات المهنية -ج  صة البحث في المراجع والدوريات المتخص 2.ج 

Professional Skills .إضافة الم ترحات عن برامج التدريب لمعم  االقتصاد المنزلي 3ج 
  

 
المهارات العامة -د  مناقشة األفكار المختمفة وتحميمها. 2.د 

General Skills .إضافة الرؤية الخاصة بالطالب عن مخرجات تعمي  االقتصاد المنزلي 3د 
 
عمممممممممممممممممدد    الموضوع  Syllabusمحتوي المقرر  -3

 الساعات
 مفهو  التربية/ تطورها/ خصائص التربية. -
 دراسة طرق تعمي  االقتصاد المنزلي محميا وعالميا. -
 دراسة نظ  إعداد معم  االقتصاد المنزلي. -
 دراسة نماذج تدريب معم  االقتصاد المنزلي. -

أساليب التدريس والتعم  -5  .أ المناقشة والحوار5 
Teaching and learning methods 5ب التعم  التعاوني. 

 .ج مشروعات بحثية 5 
 

أساليب التدريس والتعم  لمطالب ذوي  -6
 ال درات المحدودة

 .أ التعم  الفردي6

Teaching and learning methods for 
disables 

 .ب تكميفات ي و  بها الطالب عن أجزاء محددة من الم رر6
 

 .أ إعداد األبحاث والت ارير7   لمطالب المتميزينأساليب التدريس والتعم -7
 

 Students assessment:تقييم الطالب  -7
 

 الجوانب المعرفية ل ياس اختيار تحصيمي Toolsاألساليب المستخدمة      -أ
 الجوانب الوجدانية ل ياس استبيان 

 
 الثامن  األسبوع Time scheduleالتوقيت      -ب

 رالرابع عش األسبوع 
 

 درجة 81 % نهاية الفصب الدراسي توزيع الدرجات -ج
 ال يوجد % منصف الفصب الدراسي 



 ال يوجد % االمتحان الشفوي 
 ال يوجد % االمتحان العممي 
 درجة 31 % أعماب فصمية 

 Grading system   نظا  تحديد الت ديرات  -د

 :List of referencesقائمة الكتب الدراسية والمراجع      -8 
 
  كتب ممزمة -أ

Required books 
( Text books) 

 
 
محمـــد محمـــد كـــتش: فمســـفة إعـــداد المعمـــ  فـــي ضـــوء التحـــديات  - كتب م ترحة -ب

 3112المعاصرة، ال اهرة، مركز الكتاب لمنشر، 
ـــــدريس،  - ـــــة الت ـــــة لعممي ـــــراهي  :األصـــــوب التربوي ـــــز إب مجـــــدي عزي

 4.  3111، 4ال اهرة، مكتبة االنجمو المصرية،ط
تغريــــد عبــــد ا  عمــــران: مســــيرة التــــدريس عبــــر مائــــة عــــا  مــــن  -

 3115التحديات والتغيرات،ال اهرة، مكتبة زهراء الشرق،
Recommended books 

( Text books) 
 

 
ــــــــــــــــــة أو  -ج ــــــــــــــــــات عممي دوري

 نشرات..الخ
www.sciencedirct.com 

Periodicals web 
sites…etc. 

www.scopus.com 

 
 اإلمكانيات المطموبة لمتدريس والتعمم -9
 

 .Data showتوفير قاعة لمدراسات العميا مجهزة بالكومبيوتر و  -
 توفير المراجع العممية بالمكتبة، والمراجع االلكترونية وقواعد البيانات. -

 
 
 

 أمانى ابوالخير   منسق المقرر )أستاذ المادة( د/

قسم:  ا.د/يوسف عبد العزيز الحسانين                          رئيس ال      
201/2012الفصل الدراسى الثانى   

 


