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 يت االلتصاد المىسليجامعه المىوفيت                                      كل         
 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 نموذج توصيف مقرر دراسي 
 

 االقتصاد المنزلي والتربية.:   الوقشس الزً ٍتثعه الثشًاهج 
 والتربية. المنزليقسم االقتصاد :   اهجـالقغن الزً ٍتثعه الثشً

 1021/1023:   ٌــــــــــــــذساعـام الـــــــــــالع
 والتربية. المنزليقسم االقتصاد :   شسـعه الوقـن الزً ٍتثـــالقغ

 8/6/1008   :   التوصَفإقشاس خ ـاسٍــت
 هعلوهاخ أعاعَح :  -ا

 صاد والمنزلي.االتجاىات الحديثة فى تدريس االقت : شس ـــــــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــــــــــاع
 HEPH(11)1الشقن الكودً:  .دكتوراة أولي :  الذساعَح حـــشقـــــــــالف

 اإلجمالي         عممي أو تمارين         نظري        عذد الوحذاخ/الغاعاخ الذساعَح:
 هعلوهاخ هتخصصح :  -ب

     Aimsأهذاف الوقشس  ــ1

 ي أن يكون قادرًا عمى أن:بعد أن ينتهي الطالب من دراسة المقرر ينبغ   
 أساليب التعميم الذاتي فى تدريس االقتصاد المنزلي.التعرف عمى بعض  -2
 التعرف عمى األساليب الحديثة فى التعميم الجماعي فى االقتصاد المنزلي. -1

 الوغتهذفح هي تذسٍظ الوقشس :  حالتعلَوَالوخشجاخ  -2

  Intended Learning Outcomes     المعرفة والفهم -أ

 يحدد مفيوم التعميم الذاتي وخصائصو وسماتو. أن. 2أ. 
 يعطي أمثمة عن بعض أساليب التعميم الذاتي.أن . 1أ. 
 ل وأسس إعداده ومكوناتو.و أن يعرف المودي. 3أ. 
 أن يتعرف عمى استخدام الحاسوب فى التعمم الذاتي.. 4أ. 
 امو فى التعمم الذاتي.أن يتعرف عمى مفيوم االنترنت عمى كيفية استخد. 5أ. 
 . أن يعطي إعطاء أمثمة عن بعض األساليب الحديثة التعمم الجماعي فى االقتصاد المنزلي.6أ.
 . أن يحدد مفيوم التعمم التعاوني ومراحمو ومداخمو.7أ.
 . أن يتعرف عمى مفيوم التعمم البنائي والنظرية البنائية التى يستدعييا. 8أ.
 العصف الذىني ومراحل جمستو. . أن يحدد قواعد أسموب9أ.
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 Knowledge and Understanding    القدرات الذهنية  -ب

 يستنبط أىم متطمبات استخدام االنترنت فى تدريس االقتصاد المنزلي.أن  .2ب. 
 عمم التعاوني والتعمم التنافسي.يقارن بين التأن  .1ب. 
 عطي نموذج لمتعمم البنائي.أن ي. 3ب. 
 بين أساليب التعمم الذاتي فى تدريس االقتصاد المنزلي. . أن يقارن4ب. 

 professional Skills    المهارات المهنية  -ج
 زلي.نطبق بعض أساليب التعمم الذاتي فى تدريس االقتصاد المي. أن 2ج.
 طبق بعض األساليب الحديثة فى التعمم الجماعي فى تدريس االقتصاد المنزلي.ي. أن 1ج. 
 فى استراتيجيات التدريس المستخدمة فى ضوء األىداف التعميمية.. أن ينوع 3ج. 

 General Skills      مهارات عامةال -د

 أن يشارك فى تطوير تدريس االقتصاد المنزلي تبعًا لالتجاىات الحديثة.. 2د.

 .أن يعد درس ناجح باستخدام االستراتيجيات الحديثة المعطاة. 1د.
  Syllabusهحتوى الوقشس  -3

 الووضو  عثو األ
عذد 

 الغاعاخ
  ٌتعض أعالَة التعلن الزاتٌ في االقتصاد الوٌضل 

 األعبببببببببببببثو  األ  
 

 تحديد مفيوم التعمم الذاتي وخصائصو وسماتو -
 األسس الفمسفية واألسس النفسية لمتعمم الذاتي -

 أمثمة عن بعض أساليب التعمم الذاتي. –إعطاء 
 

1 

 األعببببببثو   ال بببببباًٌ
 

األسس التربوية إلعدادىا واستخداميا مكونات  –التعميمية الت و المودي -
 ل التعميمي.و المودي

1 

 األعبببببثو   ال الببببب 
 

 م الذاتي باستخدام الحاسب اآللي )الكمبيوتر(.التعم -
 أسس إعداد البرنامج التعميمية الخاصة بالكمبيوتر.

1 

 األعبببببثو   الشاتببببب 
 1 مومات )االنترنت(التعمم الذاتي عن طريق شبكة االتصاالت والمع - 

 األعبببثو   الخببباهظ
 1 تقييم الطالب. - 

  األعالَة الحذٍ ح في التعلَن الجواعٌ في االقتصاد الوٌض  
 األعبببثو   الغبببادط

 1 الحديثة فى التعمم الجماعي فى االقتصاد والمنزلي. مقدمة عن األساليب - 
 األعبببببثو   الغبببببات 

 1 مزاياه وشروط نجاحو. –ناصره مراحمو ومداخمو وع –التعمم التعاوني  - 
 األعببببببثو  ال بببببباهي

 
 1 أىم عناصره األساسية. –التعمم التنافسي  -

 األعببببببثو  التاعبببببب 
 

سمبيات التعمم التنافسي بالنسبة إليجابيات التعمم التعاوني )تابع التعمم  -
 التعاوني والتنافسي(

1 

 األعبببببثو  العا بببببش
 

 التعمم البنائي -
 نموذج التعمم البنائي -أعمدة الفمسفة البنائية –النظرية البنائية  

1 

األعبببببثو  الحبببببادً 
 عشبببببببببببببببببببببببببببش

 

 1 تابع التعمم البنائي. -

األعبببببببثو  ال ببببببباًٌ 
 عشبببببببببببببببببببببببببببش

 

 التعمم بأسموب العصف الذىني. -
 سمبياتو. –مميزاتو  –مراحمو  –قواعد التعمم بأسموب العصف الذىني  

1 
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األعببببببثو  ال البببببب  
 عشببببببببببببببببببببببببببببببببببببش

 

 1 صف الذىني.تابع التعمم بأسموب الع -

األعببببببثو  الشاتبببببب  
 عشببببببببببببببببببببببببببببببببببببش

 

 1 التقييم النيائي. -

 أعالَة التذسٍظ  التعلَن -4

 المحاضرة. .أ.4 
 التعمم التعاوني. .ب4 
 المناقشة. .ج.4 
 البحث الذاتي )إجراء بحوث(. .د.4 
 .االنترنت(  -استخدام )الحاسب اآللي  .ىـ.4 
   .العصف الذىني .ح.4 

 القذساخ الوحذ دج. تعلن للطالب ر ًأعالَة التذسٍظ  ال -5

  .المحاضرة  .أ.5 

 األسئمة. .ب.5 

 .أعالَة التذسٍظ  التعلن للطالب الوتوَضٍي -6

 المناظرة. .أ.6 
 المناقشة. .ب.6  

 البحث الذاتي والقراءات الخارجية. .ج.6 
 .استخدام الحاسب اآللي واالنترنت .د.6 

 :  Students assessmentتقََن الطالب  -7

 لقياس القدرات المعرفية الذىنية.  االختبارات التحريرية األساليب المستخدمة  -أ
ـــــة. لقيـــــاس القـــــدرات ال  االختبارات الشفوية مفظيـــــة والمعرفي

 ية والمينية.الميار القدرات لقياس   عمميةاالختبارات ال
 لقياس الميارات العامة  إجراء االستبيانات

  خامسالاألسبوع     التوقيت -ب
 الثامن األسبوع       

 عشر الثانياألسبوع 
 األسبوع الرابع عشر      

 درجة  80 نياية الفصل الدراسي     توزيع الدرجات -ج
  درجات  5 منتصف الفصل الدراسي      
  درجات  5  االمتحان الشفوي      
 ـ  االمتحان العممي      
 درجة 20   أعمال فصمية      
 درجة 011  كميةالدرجة ال       

 امتياز   % فأكثر  01من    نظام تحديد التقديرات  -د
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 جيد جدًا  % 01% ـ إلى أقل من  01من 
 جيد  %01% ـ إلى أقل من 01من 
 مقبول  %01% ـ إلى أقل من 01من 
 ضعيف %01ـ إلى أقل من  %54من 
 ضعيف جدًا    % 54أقل من من 

 : List of references قائوح الكتة الذساعَح  الوشاج   -8
 Course notes أ. مذكرات 
  كتـــــــاب جـــــــامعي يقـــــــوم بوضـــــــعو الســـــــادة أعضـــــــاء ىيئـــــــة التـــــــدريس القـــــــائمين بالتـــــــدريس ويقـــــــره القســـــــم   

 .ألستاذة الكبار فى التخصصلأو يكمف الطالب بتصوير أحد المراجع    
  Required books ب. كتب ممزمة 
 Recommended books ج. كتب مقترحة 

 طرق تدريس العموم والتكنولوجيا جامعة حموان، كمية التربية. :(2222وذ عثذ الشحوي )أح -2
طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة فى تدريس العموم،  :(2227أحوذ الٌجذً، هٌي عثذ الهادً، علي سا ذ ) -1

 القاىرة، دار الفكر العربي.
النظرية والممارسـة فـى الفصـل والمدرسـة )القـاىرة   –م إدارة بيئة التعميم والتعم  :(2222أحوذ إعواعَل حجٌ )-3

 دار الفكر العربي(.
 ، القاىرة، دار المعارف.8تدريس العموم والتربية العممية ط  :(1999إتشاهَن تغَوًٌ عوَشج، فتحٌ الذٍة ) -4
 الفالح(.طرق تدريس العموم )الكويت، مكتبة  في استراتيجيات حديثة : (1999صثحٌ حوذاى أتو حالله ) -5
سفير لتربيـة األبنـاء، المجمـد الثـاني، القـاىر  دار "التعمم التعاوني"، موسوعة  : (1998ثٌ )َعلي الغَذ الشح  -6

 سفير لمنشر.
 تدريس العموم من متطور البنائية اإلسكندرية المكتبي العممي لمكمبيوتر والنشر. :(2222كوا  صٍتوى ) -7

تــدريس االقتصــاد المنزلــي، "التطبيقــات فــى و ات الحديثــة فــى منــاىج االتجاىــ (:1997) ككببو ش حغببَي كوجبب -8
 االقتصاد المنزلي" ، القاىرة، عالم الكتب.

  د سٍاخ علوَح أ  ًششاخ .... إلخ. 
   Periodicals, Websites…. Etc. 

 ن:الوطلوتح للتذسٍظ  التعل اإلهكاًَاخ -9
 الحاعة اُلٌ     

- Presentation Data show. 
- Over head projector. 
- Slid projector. 

 توفير قاعة لمدراسات العميا جيدة اإلضاءة والتيوية. -
 توفير المراجع العممية بالمكتبة والمراجع اإللكترونية وقواعد البيانات. -
 

 :د/مىى عبد الرازق ابوشىبمىسك الممرر )أستاذ المادة(
 رئيس المسم:  ا.د/يوسف عبد العسيس الحساويه

 2102/2102ل الدراسى االول الفص


