
                                                                                          
     
 ٌخامؼه انمىوفَح                                       كهَح االقتصاد انمىسن    

 وحذج ضمان اندودج واالػتماد              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نموذج توصيف مقرر دراسي      

 
  االقتصاد المنزلى. البرنامج الذي يتبعو المقرر:
 1022/1021العام الدراسي:      االقتصاد المنزلى والتربية : القسـم الذي يتبعو البرنامج

 8/6/1008 تاريخ إقرار التوصيف:      االقتصاد المنزلى والتربية   الذي يتبعو المقرر: القسم
 
       معمومات أساسية: -أ 

 الرمز الكودي:     إدارة مؤسسات متقدم اسم المقرر:
HEPHE(12)1 

 دكتوراه األولىالفرقة/ المستوي:  

 6يجمالاإل 2 تمارين و / أو عممي - نظري 2 الدراسية:  / الساعاتعدد الوحدات

 معمومات متخصصة: -ب
     Aimsأىداف المقرر  -1

 

ـ ييدف إلى تنمية وعي الطالب بأىمية إدارة مؤسسات التي تساعد عمى توافق  1
 الطفل مع نفسو ومع اآلخرين..

دة تكون لدى  الطالب ميارات عالية في كيفيو الماـ بعد االنتياء من دراسة 2
 مميا.إعداد الطفل مينيا وع

مســاعدة الطفــل عمــى تحصــيل قســط مــن المــواد التعميميــة يمكنــو توظيفيــا فــي  -3
 حياتو العادية.

المستيدفة من تدريس المقرر:   ةالمخرجات التعميمي-2  
Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفيم -أ     
Knowledge and 

Understanding  

لصــــمة بمتسســــات ااســــرة . إكســــابيم المعــــارف ااساســــية ذات ا2أ.
 والطفولة المختمفة

. التعرف عمى متسسات ااسرة والطفولة بأنواعيا وخصائصيا وعوامل االرتباط 1أ.
 بينيا وبين المنتفعين والعاممين بيا

 .التعرف عمى أنواع الرعاية المتسسية لألطفال العاديين والمعاقين3.أ

ل والنوادي من حيث ااىمية أسس .التعرف عمى دور الحضانة ورياض ااطفا4أ.
 اختيارىا ومواصفاتيا وخدماتيا

. التعرف عمى بعض التطبيقات العممية التي ينبغي تطبيقيا في دور الحضانة 5أ.
 ورياض ااطفال



. التعرف عمى دور اإليواء ومتسسات رعاية أطفال الشوارع من حيث ااىمية 6أ
 أسس اختيارىا ومواصفاتيا وخدماتيا

 . التعرف عمى الرعاية المتسسية لذوى االحتياجات الخاصة7أ.
 

 القدرات الذىنية -ب     
Intellectual skills  

. استنتاج المتشرات التنبئية المتدية إلى نجاح ما تقدمو متسسات رعاية 2ب.
 ااطفال العاديين والمعاقين

م1ب. كانية التغمب عمى . القدرة عمى العمل في متسسات الطفولة ودور الحضانة وا 
 مشكالت الطفولة ورعاية الطفل

 

 

 الميارات المينية  -جـ     
Professional Skills 

 . قادر عمى إدارة المتسسات االجتماعية الخاصة بالطفل عمى أسس عممية2ج.

 . يكتسب ميارة كيفية التعامل مع الطفل العادي والمعاق1ج.

 العاديين والمعاقين لمتكيف مع المجتمع . يكتسب ميارة تأىيل ااطفال3ج.

 الميارات العامة -د     
General Skills 

 

. يتمكن من إعداد برامج لتعميم وتأىيل ااطفال العاديين وذوى االحتياجات 2د.
 الخاصة باستخدام الحاسب اآللي.

 .. التفكير بطريقة منظمة تواكب التقدم العممي1د.
 

 

 

    محتوً انمقرر -3

Syllabus     
 

 

 األعثُع المُظُع
 عذد الغاعاخ

 ن                 ع

 :األَلّالُؼذج 
 أعهههالٕة – األعههشٔحأَظههً الشعأههح 

 إوعههاصاخ – األتىهها سعأههح َذىةهه ح 

 الذَلح لشعأح الطفُلح

 

 األول
3  

 الُؼذج الصاوٕح:
 فههههٓ لألغفهههها الشعأههههح المةعغههههٕح 

الشعأههح الىٍاسٔههح  – اٖعههشجمؽههٕػ 

 –دَس الؽعهاوح  –طفُلح المثكشج لل

 –ذٍٕ ههح الطفههل لالرؽههاض تالؽعههاوح 

 أٌمٕهههح –مهههارا ذ هههذا دَس الؽعهههاوح 

اخرٕههاس داس  أعههظ –دَس الؽعههاوح 

علهههّ  اإلشهههشا لعىهههح  –الؽعهههاوح 

 الذاس

 

 

 

 

 وانثانث انثاوٌ

 
6 

 

 الُؼذج الصالصح:

 –تههههههههشامط الشعأههههههههح الىٍاسٔههههههههح 

المةهشفح  –المُاصفاخ العامح للذاس 

 امل الىمُ َذك

 

 انراتغ وانخامص
6  

 الُؼذج الشاتعح:

تعهههط الرطثٕ هههاخ العملٕهههح للثهههشامط 

 ذطثٕ ٍا تذَس الؽعاوح ٔىثغٓ الرٓ

 

 انطادش وانطاتغ
6  



 الُؼذج الخامغح:

 – الىهادْسعأح الطفُلهح مهه خها  

 – اإلٔههُا دَس  فههٓالشعأههح الثذٔلههح 

تههها  ألغفههها مةعغهههٕح  أالالشعأهههح 

 مأَِ

 

 

 انتاضغانثامه و

6  

 الُؼذج الغادعح:

للعمههههههل مهههههه   الرههههههاسٔخٓالرطههههههُس 

 األغفههههههها ذصهههههههىٕ   –المعههههههها ٕه 

غهههشض الرهههذسٔظ لهههزَِ  –المعههها ٕه 

االؼرٕاظهاخ  –االؼرٕاظاخ الخاصهح 

 –غشفح المصهادس  –الفشاغٕح للعة 

االعرثهههاساخ  –المٌُهههُتٕه  األغفهها 

فهّ ذعلهٕا المعها ٕه ظغهمٕا  األعاعٕح

 َصؽٕا

 

 

 

 

 ػشر وانحادًانؼاشر 

6  

 الُؼذج الغاتعح:

مذسعههههح  فههههٓاالعرثههههاساخ الىفغههههٕح 

 اإلوغهههاوٕحاالعرثهههاساخ  –المغهههر ثل 

الخاصههح تالرصههمٕا للمعهها ٕه ؼش ٕهها 

 داخل المذسعح

 

 

ػشر وانثانث  انثاوٌ

 ػشر

6  

 الُؼذج الصامىح:

فٕهههه  مهههه  الثٕ ههههح ك ٕفٕههههح ذكٕهههه  ال

ذغهاعذ فهّ  الرٓالُعائل  –المؽٕطح 

اي المعهها ٕه ذغٕههش وةههشج المعرمهه  ذعهه

ذطهههُٔش الؽهههُاط الثذٔلهههح  -تصهههشٔا

 للمعاض تصشٔا

 

 

انراتغ ػشر وانخامص 

 ػشر

6  

 الُؼذج الراععح:

مةههكاخ الطفُلههح فههّ رههل ذغٕههشاخ 

  العصش

  3 السادس عشر

  انتذرٍص  وانتؼهم أضانَة -4

Teaching and learning 

methods 

 

  المؽاظشاخ الىةشٔح 

  الؽُاس الؽش

  العص  الزٌىٓ

  الطثٕعٕح َالمعا ٕه زيارات ميدانية لمؤسسات رعاية الطفولة

 التقارير والبحوث -4
التعمـــــيم الـــــذاتي مـــــن خـــــالل إعـــــداد الطالـــــب لألبحـــــاث والتقـــــارير الفرديـــــة باالســـــتعانة 

 باإلنترنت

 

أضانَة انتذرٍص وانتؼهم نهطالب روً انقذراخ  -5

 انمحذودج

Teaching and Learning methods for 

disables  

 ـ ٌىذعح االورثاي إلصالح عُامل الرةرد أشىا  المؽاظشج 

 ـ أعلُب الىمزظح.

 ـ أعلُب ذؽلٕل َذعضئح المؽرُِ العلمٓ للمىٍط. 

 

 

أعرار  مه خا  المشاظ  الرٓ ٔ رشؼٍا مه خا  الرعلٕا الزاذٓ .أ.6 انمتمَسٍه أضانَة انتذرٍص وانتؼهم نهطالب -6

 لمادج.

إعههذاد الطالثههاخ لألتؽههاز َالر ههاسٔش الفشدٔههح تاالعههرعاوح  .ب6

 تاإلورشود

 

 

  

 



. االختبار الدوري األول لتقييم المعارف ومدي فهم الطالب  أ Toolsااساليب المستخدمة             -أ    
 لمحتوي المقرر

  

فكير األداء األسبوعي لتقييم متابعة الطال  ومهارات الت  . 
   واألداء العملي وقدرته علي المناقشة 

الشفهي لتقييم قدرة الطال  علي  التفاعل الصفي واالختبارج .  

 التفكير ومعالجة المشكالت وإيجاد حلول خالقة
   تقييم الزيارات الميدانية لممتسساتو د. تقييم التقارير     

 ......الرابع....................األسبوع ... Time scheduleالتوقيت         -ب    
 األسبوع ................الثامن.............

 األسبوع ......................الثاني عشر.......

 األسبوع ............السادس عشر

 %  11منتصف الفصل الدراسي      توزيع الدرجات  -ج   

 % 5االمتحان الشفوي             

 %  5فصمية أعمال 
 % 81نياية الفصل الدراسي  

 % مه خموع انذرخاخ فأكثر09ممتاز مه  Grading system نظام تحديد التقديرات –د 

% من  90اقل من  إلى%  80جيد جدا من  
 مجموع الدرجات

% من مجموع 80أقل من  إلى%  70جيد من 
 الدرجات

% من مجموع  70اقل من  إلى% 60مقبول من 
 رجاتالد

 

 

 List of references  قائمح انكتة انذراضَح وانمراخغ -8

  

          Course notesمذكرات  -أ       

 
( : 1007أ.د/ نعمــة مصـــطفى رقبـــان   -2

كميــــــة االقتصـــــــاد  إدارة متسســــــات طفولـــــــة  
المنزلـــــــي  جامعـــــــة المنوفيـــــــة  دار الحســـــــين 

 لمطباعة والنشر.

 

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books)     

 

(: نمو الطفل ورعايتو 1004نعمة مصطفى رقبان  
 ااسرة  كمية االقتصاد المنزلي  جامعة المنوفية في

 

 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

 

 

 



    اإلمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم -9

 وكذلك جهاز –جهاز تليفزيون وفيديو لعرض أفالم تعليمية  

(,( slides projector  overhead projector) ) 

Power Point 

 الشافيات
 ااقالم التعميمية

للتدري  المعاقة  زيارات ميدانية لمؤسسات رعاية الطفولة 

 الميداني

     

  
 

 

 

 

 

 

 .د نعمة رقبانمنسق المقرر)أستاذ المادة(: أ                                                                   
 رئيس القسم: أ.د نعمة رقبان                                                             

 التاريخ   /    /                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 المشروع القومي

 لتوكيد الجودة واالعتماد

Quality Assurance and 

Accreditation Project 

(QAAP2) 

 
 كمية االقتصاد المنزلي... الدراسات العميا .........جامعة المنوفية

 
 ومورج توصَف مقرر دراضٌ      
 

 .............................إدارة المنزل والمتسسات.. البرنامج الذي يتبعو المقرر:
 1007/1008العام الدراسي:   ئل إعالمووسا استيالكترشيد :   القسـم الذي يتبعو البرنامج
 ........................... تاريخ إقرار التوصيف:              إدارة المنزل   القسم الذي يتبعو المقرر:

 
       معمومات أساسية: -أ 

ووسائل  استيالكترشيد  اسم المقرر:
   إعالم

 دكتوراه الثانيةالفرقة/ المستوي:         38-2 الرمز الكودي:

 111يجمالاإل 3 و / أو تمارين عممي 2 نظري 2 الدراسية:  / الساعاتعدد الوحدات

 معمومات متخصصة: -ب
     Aimsأىداف المقرر  -1

 

ـ ييدف إلى تنمية وعي الطالب بأىمية ترشـيد االسـتيالك التـي تسـاعد عمـى حسـن  2
 الموارد المختمفة.. إدارة
ة تكون لـدى  الطالـب ميـارات عاليـة فـي كيفيـو إعـداد دالماـ بعد االنتياء من دراسة 1

 المختمفة. المنزليمجاالت االقتصاد  فيبرامج ترشيد االستيالك 
مســــاعدة الطالــــب عمــــى معرفــــة طــــرق ترشــــيد االســــتيالك المختمفــــة حتــــى يمكنــــو  -3

 .اإلعالمتوظيفيا في حياتو العادية وتفعيميا من خالل وسائل 

يدفة من تدريس المقرر:  المست ةالمخرجات التعميمي-2  
Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفيم -أ     
Knowledge and 

Understanding  

رشاد.دراسة مجاالت ترشيد االستيالك 2.أ  المستيمك وا 
 العممية لترشيد االستيالك وااسسبالمعمومات و المصطمحات  اإللمام. 1أ.

 
 القدرات الذىنية -ب     

Intellectual skills  

وحماية  إرشادمجال  في التنبتية كل متطمبات العملاستنباط . القدرة عمى 2ب.
 والمتسسات المختمفة. ااسرة فيالمستيمك وترشيد االستيالك 

 

 

 



 الميارات المينية  -ـ ج     
Professional Skills 

المجاالت  فيك من خالل ترشيد االستيال والبيئي اإلداري الوعي. نشر 2ج.
 المختمفة

وبعض التطبيقات العممية الخاصة بترشيد  اإلعالميةبعض البرامج  إعداد.1ج.
 المختمفة اإلعالماالستيالك من خالل وسائل 

 
 الميارات العامة -د     

General Skills 

 

مجـال بـرامج ترشـيد االسـتيالك  فـي والجمـاىيريالقدرة عمى التواصل االعالمى . 1د.
 المختمفة. اإلعالمائل بوس

 

 

   محتوً انمقرر  -3

Syllabus     
 

 

 األعثُع المُظُع
 عذد الغاعاخ

 ن                 ع

 :األونيانوحذج 

واجبــــات  – االســــتيالكيةالتنشــــئة 
 االســـتيالكي اإلنفـــاق –المســـتيمك 

 األسرى.

 

 األول
1 1 

 انوحذج انثاوَح:

 –نظريــــــــات ســــــــموك المســــــــتيمك 
كافـة  فيشيد االستيالك مجاالت تر 
 المجاالت

 

 

 

 

 وانثانث انثاوٌ

 
4 

4 

 انوحذج انثانثح:

مراحم  –تؼرٍف اتخار انقرار 

 فٌانؼوامم انمؤثرج   -اتخار انقرار 

 فٌاندودج  إدارج –اتخار انقرار 

  –اتخار انقرار  مثادا –انقرار 

 

 انراتغ وانخامص
4 4 

 انوحذج انراتؼح:

اتخار  َةأضان –انقراراخ  أوواع

 مطتوٍاخ اتخار انقرار –انقرار 

 

 انطادش وانطاتغ
4 4 

 انوحذج انخامطح:

 اإلدارٍحخطواخ انؼمهَح 

 

 

 انثامه وانتاضغ

4 4 

 انوحذج انطادضح:

ػمهَح ػهي انؼمهَح  تطثَقاخ

في مداالخ االقتصاد اإلدارٍح 

 انمىسنٌ

 

 

 

 

 ػشر وانحادًانؼاشر 

4 4 

 انوحذج انطاتؼح:

مداالخ  فٌ دٍحإرشاترامح 

 انمىسنٌاالقتصاد 

 

 

ػشر وانثانث  انثاوٌ

 ػشر

4 4 

 انوحذج انثامىح:

انذور االرشادى الخصائي االقتصاد 

 انمىسنٌ

 

 

انراتغ ػشر وانخامص 

 ػشر

4 4 



 انوحذج انتاضؼح:

نتوػَح  إرشادًومورج تروامح 

انمخسون  تئدارج األضرجرتح 

 انمىسل فٌانتخسٍه  أضانَةوتؼض 

 3 1 شرالسادس ع

  انتذرٍص  وانتؼهم أضانَة -4

Teaching and learning 

methods 

 

  المؽاظشاخ الىةشٔح 

  الؽُاس الؽش

  العص  الزٌىٓ

 التقارير والبحوث
التعميم الذاتي من خالل إعداد الطالب لألبحاث والتقارير الفردية باالستعانة 

 باإلنترنت

 

نَة انتذرٍص وانتؼهم نهطالب روً انقذراخ أضا -5

 انمحذودج

Teaching and Learning methods for 

disables  

 ـ ٌىذعح االورثاي إلصالح عُامل الرةرد أشىا  المؽاظشج 

 ـ أعلُب الىمزظح.

 ـ أعلُب ذؽلٕل َذعضئح المؽرُِ العلمٓ للمىٍط. 

 

 

مه خا  المشاظ  الرٓ ٔ رشؼٍا أعرار  مه خا  الرعلٕا الزاذٓ ..أ6 انمتمَسٍه أضانَة انتذرٍص وانتؼهم نهطالب -6

 لمادج.

إعههذاد الطالثههاخ لألتؽههاز َالر ههاسٔش الفشدٔههح تاالعههرعاوح  .ب6

 تاإلورشود

 

 

  

 

. االختبار الدوري األول لتقييم المعارف ومدي فهم الطالب  أ Toolsااساليب المستخدمة             -أ    
 لمحتوي المقرر

  

األداء األسبوعي لتقييم متابعة الطال  ومهارات التفكير   . 
   واألداء العملي وقدرته علي المناقشة 

الشفهي لتقييم قدرة الطال  علي  التفاعل الصفي واالختبارج .  

 التفكير ومعالجة المشكالت وإيجاد حلول خالقة
   اتتقييم الزيارات الميدانية لممتسسو د. تقييم التقارير     

 األسبوع .........الرابع.................... Time scheduleالتوقيت         -ب    
 األسبوع ................الثامن.............

 األسبوع ......................الثاني عشر.......

 األسبوع ............السادس عشر

 %  11     منتصف الفصل الدراسي توزيع الدرجات  -ج   

 % 5االمتحان الشفوي             

 %  5أعمال فصمية 
 % 81نياية الفصل الدراسي  

 % من جموع الدرجات فأكثر90ممتاز من  Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
% من  90% الى اقل من  80جيد جدا من  

 مجموع الدرجات



ع % من مجمو 80% الى أقل من  70جيد من 
 الدرجات

% من مجموع  70اقل من  إلى% 60مقبول من 
 الدرجات

 

 List of references  قائمح انكتة انذراضَح وانمراخغ -8

  

          Course notesمذكرات  -أ       

 
 نوتة محاضرات المقرر الدراسي . أ

محاضرات خاصة من إعداد أساتذة القسم 

 تسلم للطال  أسبوعيا.

 

 مزمةكتب م -ب      
Required books (Text books)     

 

( : 1008أ.د/ نعمــة مصـــطفى رقبـــان   -2
ـــة  ـــة لمشـــئون المنزلي دليمـــك إلـــى اإلدارة العممي
 كميـــة االقتصـــاد المنزلـــي  جامعـــة المنوفيـــة  
 مطبعة النسور لمطباعة والنشر  شبينالكوم.

( : موســـوعة 1008أ.د/ نعمـــة مصـــطفى رقبـــان   -1
منزلـــــــي  كميـــــــة االقتصـــــــاد مبـــــــادال عمـــــــم االقتصـــــــاد ال

ــــــة  دار الحســــــين لمطباعــــــة  ــــــي  جامعــــــة المنوفي المنزل
 والنشر  شبين الكوم.

(: نمــو الطفــل ورعايتــو 2995نعمــة مصــطفى رقبــان  
   جامعة المنوفيةالمنزلي االقتصادااسرة  كمية  في

 

 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

 

 

    تعمماإلمكانيات المطموبة لمتدريس و ال -9

وكذلك جهاز  –جهاز تليفزيون وفيديو لعرض أفالم تعليمية  

(,( slides projector  overhead projector) ) 

Power Point 

 الشافيات
 ااقالم التعميمية

 

 رقبان أ.د نعمة منسق المقرر أستاذ المادة(:                                                                          
ا.د/ٍوضف ػثذ رئَص انقطم:                                                               

 انؼسٍس انحطاوَه
 التاريخ   /    /                                                         

 



 
 

 المشروع القومي
 لتوكيد الجودة واالعتماد

Quality Assurance and 

Accreditation Project 

(QAAP2) 

 
 جامعة المنوفية .....كمية االقتصاد المنزلي....دراسات عميا.

 
   

 توصيف مقرر دراسينموذج 
 

 ............................... البرنامج الذي يتبعو المقرر:
 .2117/2118...العام الدراسي  ................تنمية موارد أسرة ..  القسـم الذي يتبعو البرنامج
  تاريخ إقرار التوصيف:  ........إدارة المنزل والمتسسات....   القسم الذي يتبعو المقرر

 
       معمومات أساسية: -أ 

 ماجستيرالفرقة/ المستوي: ثانية   13ـ1الرمز الكودي: اسم المقرر: تنمية موارد أسرة
 يجمالاإل 3 و / أو تمارين عممي 2 نظري 2 الدراسية:  / الساعاتعدد الوحدات

 معمومات متخصصة: -ب
     Aimsأىداف المقرر  -1

 

األعشج  ستحذةشش دساعح ذىمٕح مُاسد األعشج علٓ ؼغه ذصش  

األعشِ َمُاظٍح  المغرُْعلٓ  المُاسدفٓ مُاظٍح و ص  

 المةكلح اال رصادٔح علٓ المغرُْ ال ُمٓ

ٍا ال ُاعذ الرٓ ٔعة مشاعاذ علٓذفٕذ ٌزي الذساعح فٓ الرعش  

 عىذ اعرخذاا المُاسد

األعهشج إلهّ أوٍها ذفٕهذ فهٓ ذششهٕذ  مُاسدشظ  أٌمٕح دساعح ذىمٕح ذ

 0اعرخذاا األعشج لٍا للُصُ  لؽٕاج أعشٔح افعل

 

المستيدفة من تدريس المقرر:   التعميمةالمخرجات -2  
Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفيم -أ     
Knowledge and Understanding  

 األعشجراخ الصلح تمُاسد  األعاعٕحالمعاس   إ غاتٍا.1أ.

 .الفٍا العٕذ لذَسي  ثاؼس فّ معا  االعرٍاك2أ.

 .3أ.

 

 القدرات الذىنية -ب     
Intellectual skills  

 .اعرىثاغ غشض ؼذٔصح للرغلة علّ الرعة َمةكاذ1ًب.

تما  األعشجذخذا  الرٓ َاألدَاخ األظٍضج.الشتػ تٕه وُعٕح 2ب.

 ٔةشش علّ َ د َظٍذ ال ائا تالعمل

 مه الُ د االعرفادج.اعرىراض المٍاساخ المغاعذج علّ ذعةٕا 3ب.



.ذؽلٕل العشض َالطلة علّ الغل  الرّ ذفٕذ َذةشش علّ 4ب.

 مٕضاوٕرٍا المالٕح

 الميارات المينية  -جـ     
Professional Skills 

ومُرض ُٔظػ  ٕفٕح َظ  مٕضاوٕح مالٕح  إعذاد. ادس علّ 1ض.

 لألعشج

الخطػ َذىفٕزٌا َذ ٕٕمٍا فٕما ٔرعلق  إعذاد. ادس علّ 2ض.

 لألعشجتالمُا   الؽٕاذٕح الُٕمٕح 

 األعشج أفشادَذؽلٕل الُ د  إداسج. ادس عل 3ض.

 

َذىمٕح مُاسد  اإلداسجعلا  َمثادئ أعظ. االعرفادج مه 4ض.

لرُفش الُ د  َاألعاعٕحالمىضلٕح  األعما ٕػ غَ ُاعذ ذث  األعشج

ح َٕ َالىفغ َالعٍذ للرغلة علّ المةكاخ العغمٕح َالصؽٓ

 َالمغ ُلٕاخ األعما ذصاؼة ذلك  الرَٓاالظرماعٕح 

.  ادس علّ ذخطٕػ َظثاخ غزائٕح صؽٕح ذرىاعة م  4ض.

 الزَْوُع الىةاغ  عىً ل ؼغة   األعشج أفشادمرطلثاخ  ل 

 ٔ ُا تً

 

 

 الميارات العامة -د     
General Skills 

 

 ُٔاظٍٍا  الرٓ.اذخار  شاساخ علٕمح لؽل المةكاخ 1د.

 تشَغ الفشٔق الرؽلٓ.2د.

 اٖخشٔه. االذصا  الفعا  م  3د.

فّ معا   العلمٓ.الرفكٕش تطشٔ ح مىةمح ذُا ة الر ذا 4د.

 الرخصص

 

     Syllabus   محتوً انمقرر  -3
 

 

 عثُعاأل المُظُع
عذد 

 الغاعاخ

 األولىالوحدة 
 : األسرة موارد

 أنواعيا  –مفيوميا  

 2 األول

 الوحدة الثانية
شباعيا الموارد  وا 

 الحاجات اإلنسانية 

 2 انثاوٌ

 الوحدة الثالثة
األسرة تجاه  فمسفة تطور

 الموارد 

 2 انثانث

 الوحدة الرابعة
يجب  التي القواعد

مراعاتيا عند استخدام 
 ردالموا

 2 انراتغ

 الوحدة الخامسة
في إدارة  األسرة موارد

 بند الغذاء

 2 انخامص



  الوحدة السادسة
األسرة في إدارة  موارد

 بند المسكن 

 2 انطادش

 الوحدة السادسة
في غدارة  األسرة موارد

 بند الممبس

 2 انطاتغ

 الوحدة الثامنة
األسرة في إدارة  موارد

باقي بنود األنفاق 
 األسرى

 2 نثامها

 الوحدة التاسعة
في  المؤثرة العوامل

استخدام األسرة لمواردىا 
 المتاحة

 2 انتاضغ

 الوحدة العاشرة
 المنزلية الصناعات

وتأثيرىا في تنمية موارد 
 األسرة

انؼاشر 

 وانحادً

 ػشر

4 

 الوحدة الحادية عشر
وعالقتو  األسرى االدخار

 بتنمية موارد األسرة

انثاوي 

ػشر 

وانثانث 

 شرػ

4 

 الوحدة الثانية عشر 
 األسرة البشرية موارد تنمية

انراتغ 

ػشر 

وانخامص 

 ػشر

4 

  الوحدة الثالثة عشر
استخدام الموارد  ترشيد

لموصول لحياة أسرية 
 أفضل

انطادش 

 ػشر
2 

  انتذرٍص  وانتؼهم أضانَة -4

Teaching and learning methods 

 

  التقارير والبحوث 

  ٔحالمؽاظشاخ الىةش

  الؽُاس الؽش

  العص  الزٌىٓ

التعميم الذاتي من خالل إعداد الطالب لألبحاث والتقارير الفردية 
 باالستعانة باإلنترنت

 

 



 

أضانَة انتذرٍص وانتؼهم نهطالب روً  -5

 انقذراخ انمحذودج

Teaching and Learning methods for 

disables  

 رد أشىا  المؽاظشج ـ ٌىذعح االورثاي إلصالح عُامل الرة

 ـ أعلُب الىمزظح.

 ـ أعلُب ذؽلٕل َذعضئح المؽرُِ العلمٓ للمىٍط.

 

 

 

مه خا  المشاظ  الرٓ ٔ رشؼٍا أعرار  مه خا  الرعلٕا الزاذٓ .أ.6 انمتمَسٍه أضانَة انتذرٍص وانتؼهم نهطالب -6

 لمادج.

إعذاد الطالثاخ لألتؽاز َالر اسٔش الفشدٔح تاالعرعاوح  .ب6

 ورشودتاإل

 

 

 Students assessment:  تقََم انطالب     -7
 

. االختببار البدوري األول لتقيببيم المعبارف ومببدي فهبم الطالبب  أ Toolsااساليب المستخدمة             -أ    
 لمحتوي المقرر

  

األداء األسبوعي لتقييم متابعة الطال  ومهارات التفكير   . 
   مناقشة واألداء العملي وقدرته علي ال

الشفهي لتقييم قدرة الطال  علي  التفاعل الصفي واالختبارج .  

 التفكير ومعالجة المشكالت وإيجاد حلول خالقة
     

 األسبوع .........الرابع.................... Time scheduleالتوقيت         -ب    
 األسبوع ................الثامن.............

 ع ......................الثاني عشر.......األسبو 

 األسبوع .........الرابع....................
 %  11منتصف الفصل الدراسي      توزيع الدرجات  -ج   

 % 5االمتحان الشفوي             

 %  5أعمال فصمية 
 %21 العممياالمتحان 

 % 61نياية الفصل الدراسي  
 % من جموع الدرجات فأكثر90ممتاز من  Grading system التقديرات نظام تحديد –د 

 % من مجموع الدرجات 90اقل من  إلى%  80جيد جدا من  
 % من مجموع الدرجات80أقل من  إلى%  70جيد من 

 % من مجموع الدرجات 70اقل من  إلى% 60مقبول من 
 

 

 :List of references  قائمح انكتة انذراضَح وانمراخغ -8

 

          Course notesمذكرات  -أ       

 
 نوتة محاضرات المقرر الدراسي

محاضرات خاصة من إعداد أساتذة القسم 

 تسلم للطال  أسبوعيا.



 

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books)     

 

( : دليمـــك الـــى اإلدارة 1008أ.د/ نعمـــة مصـــطفى رقبـــان   -2
  جامعــــــة المنزلــــــي االقتصـــــادلمنزليـــــة  كميــــــة العمميـــــة لمشــــــئون ا

 المنوفية  مطبعة النسور لمطباعة والنشر  شبين الكوم.
( : موسوعة مبادىء 1008أ.د/ نعمة مصطفى رقبان   -1

المنزلى  جامعة  االقتصاد كمية  المنزليعمم االقتصاد 
 المنوفية  دار الحسين لمطباعة والنشر  شبين الكوم.

 ة كتب مقترح -ج      
Recommended books 

 

 

 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 
 

 معلح اال رصاد المىضلٓ ظامعح المىُفٕح، ظامعح ؼلُان 

 

وكذلك جهاز  –جهاز تليفزيون وفيديو لعرض أفالم تعليمية   المطموبة لمتدريس و التعمم اإلمكانيات -9

(,( slides projector  overhead projector) ) 

Power Point 

 الشافيات
 ااقالم التعميمية

               

 

 أ.د نعمة رقبان مىغق الم شس)أعرار المادج(:

 ا.د/ٍوضف ػثذ انؼسٍس انحطاوَهرئَص انقطم:  

 التاريخ   /    /

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Quality Assurance and المشروع القومي



 Accreditation Project لتوكيد الجودة واالعتماد

(QAAP2) 

 
 دراسات العميا..االقتصاد المنزلي................كمية  المنوفية .................جامعة  

 
   

 توصيف مقرر دراسينموذج 
 

 ............................... البرنامج الذي يتبعو المقرر:
 2117/2118.....العام الدراسي        ...........نمو طفل وتطوره  القسـم الذي يتبعو البرنامج

 ...........................:فتاريخ إقرار التوصي   .المقرر   إدارة المنزل والمؤسساتالقسم الذي يتبعو 
 
       معمومات أساسية: -أ 

 ثانية دكتوراه الفرقة/ المستوي: 24ـ1  الرمز الكودي:       وتطوره نمو طفل اسم المقرر:
 يجمالاإل 2 و / أو تمارين عممي - نظري 2 الدراسية:  / الساعاتدد الوحداتع

 معمومات متخصصة: -ب
     Aimsأىداف المقرر  -1

 

الطبيعي لمطفل والوقوف عمى أسباب النمو  النمووعي الطالبات بأىمية  تنمية
 والمعاقين ااطفال العاديينغير الطبيعي والتفرقة بين خصائص نمو 

المستيدفة من تدريس المقرر:   التعميمةجات المخر -2  
Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفيم -أ     
Knowledge and 

Understanding  

 ذطُسيؽاخ العلمٕح الخاصح تىمُ الطفل َتالمعلُماخ َالمصطل اإللماا.1أ.

 .الرعش  علّ خصائص  ل مشؼلح مه مشاؼل الطفُلح2أ.

 .3أ.

 

 القدرات الذىنية -ب     
Intellectual skills  

 .ال ذسج علّ الرغلة علّ مةكاخ الطفُلح َسعأح الطفل1ب.

 .2ب.

 

 

 الميارات المينية  -جـ     
Professional Skills 

 لشعأح الطفلَالمماسعاخ العملٕح  العلمٕح  األعظ.ذخطٕػ َذىفٕز َذ ٕٕا  1ض.

 .2ض.

 .3ض.

 ات العامةالميار  -د     
General Skills 

 

 الرؽذز َاالعرماع َالكراتح تاللغح االوعلٕضٔح فٓ األعاعٕح.ذىمٕح المٍاساخ اللغُٔح 1د.

تمةكاخ المعرم  ََظ   األ ادٔمٕحستػ الذساعح  فٓ. اعرخذاا المٍاساخ المخرلفح 2د.

 الؽلُ  لٍا

 

   محتوً انمقرر  -3

Syllabus     األعثُع المُظُع 
 د الغاعاخعذ



 

 
 نمو مفيوم -1

طفل وتطور 
 الطفل

 الخامظ – األَ 

10 

 في تطبيقات -2
النمو الحركي 
عبر مراحل 

 النمو

 الغات  -الغادط 

4 

 في تطبيقات -3
النمو المغوي 

 التفكير -

 الراع  -الصامه 

4 

 االستقرار -4
و أثره  األسري

 عمي نمو طفل

 عةش الصاوٓ -العاشش

6 

أثره  و المعب -5
عمي نمو 

ر ميارات وتطو 
 الطفل

 –الصالس عةش 

 الخامظ عةش

6 

 عمــي تطبيقــات -6
ــة التحــاق  عالق

الطفـــــــــــــــــــــــــــل 
بالحضــــــــــــــــانة 
ــــــي  ــــــأثره عم وت

 نمو الطفل

 الغادط عةش

2 

انتذرٍص   أضانَة -4

  وانتؼهم
Teaching and 

learning methods 

 

 المؽاظشاخ الىةشٔح 

 الؽُاس الؽش

 العص  الزٌىٓ

 التقارير والبحوث -4
الذاتي من خالل إعداد الطالب لألبحاث والتقارير الفردية باالستعانة  التعميم

 باإلنترنت

 

 

 

أضانَة انتذرٍص وانتؼهم نهطالب روً  -5

 انقذراخ انمحذودج

Teaching and Learning methods for 

disables  

 ـ ٌىذعح االورثاي إلصالح عُامل الرةرد أشىا  المؽاظشج  

 ـ أعلُب الىمزظح.

 ذؽلٕل َذعضئح المؽرُِ العلمٓ للمىٍط. ـ أعلُب

 

 

 

مه خا  المشاظ  الرٓ ٔ رشؼٍا أعرار  مه خا  الرعلٕا الزاذٓ .أ.6 انمتمَسٍه أضانَة انتذرٍص وانتؼهم نهطالب -6

 لمادج.

إعذاد الطالثاخ لألتؽاز َالر اسٔش الفشدٔح تاالعرعاوح  .ب6

 تاإلورشود

 

 Students assessment:  تقََم انطالب     -7



 

. االختببار البدوري األول لتقيببيم المعبارف ومببدي فهبم الطالبب  أ Toolsااساليب المستخدمة             -أ    

 .لمحتوي المقرر

األداء األسبببوعي لتقيببيم متابعببة الطالبب  ومهببارات التفكيببر   . 
   واألداء العملي وقدرته علي المناقشة 

هي لتقيببيم قببدرة الطالبب  علببي الشببف التفاعــل الصــفي واالختبــارج .  

 التفكير ومعالجة المشكالت وإيجاد حلول خالقة
 

 األسبوع .........الرابع.................... Time scheduleالتوقيت         -ب    
 األسبوع ................الثامن.............

 األسبوع ......................الثاني عشر.......

 
 %  11منتصف الفصل الدراسي      توزيع الدرجات  -ج   

 % 5االمتحان الشفوي             

 %  5أعمال فصمية 
 % 81نياية الفصل الدراسي  

 

 % مه خموع انذرخاخ فأكثر09ممتاز مه  Grading system نظام تحديد التقديرات –د 

% من مجموع  91% الى اقل من  81جيد جدا من  
 جاتالدر 

 % من مجموع الدرجات81% الى أقل من  71جيد من 
 % من مجموع الدرجات 71% الى اقل من 61مقبول من 

 

 

 :List of references  قائمح انكتة انذراضَح وانمراخغ -8

 

          Course notesمذكرات  -أ       

 
 نوتة محاضرات المقرر الدراسي .  

تسلم للطال  قسم محاضرات خاصة من إعداد أساتذة ال
 أسبوعيا

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books)     

 

تَه  انطفم(: ومو رػاٍح 4992د/ وؼمح مصطفي رقثان )أ.

 اإلضكىذرٍحانىظرٍح وانتطثَق، تطتان انمؼرفح، 

 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

 

 

 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 
 

 معلح اال رصاد المىضلٓ ظامعح المىُفٕح، ظامعح ؼلُان 

 



وكذلك جهاز  –جهاز تليفزيون وفيديو لعرض أفالم تعليمية   المطموبة لمتدريس و التعمم اإلمكانيات -9

(,( slides projector  overhead projector) ) 

  
, لطفبل وكبذلك دعبداد اختببارات لقيبان نمبو وتطبور اوأجهزة 
وصببفات للطفببل وتقييمهببا زيببارات ميدانيببة لمؤسسببات رعايببة 
 األمومة والطفولة للتدري  الميداني

 

               

 

 أ .د.وعمح س ثان مىغق الم شس)أعرار المادج(:

 رتَغ محمود ووفم رئَص انقطم:  أ.د/

 
 التاريخ   /    /

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 القوميالمشروع 
 لتوكيد الجودة واالعتماد

Quality Assurance and 

Accreditation Project 

(QAAP2) 

 
 جامعة  المنوفية. كمية .االقتصاد المنزلي     دراسات عميا

 
   

 توصيف مقرر دراسينموذج 
 

 ............................... البرنامج الذي يتبعو المقرر:
 1007/1008برا مج الترشيد االستيالكي       العام الدراسي  القسـم الذي يتبعو البرنامج 
  تاريخ إقرار التوصيف:    .........االقتصاد المنزلي والتربية    القسم الذي يتبعو المقرر

 
       معمومات أساسية: -أ 

 ه تربويالفرقة/ المستوي: أولي دكتورا الرمز الكودي: برامج الترشيد االستيالكي       اسم المقرر:
 يجمالاإل 2 و / أو تمارين عممي ـ نظري 2 الدراسية:  / الساعاتعدد الوحدات

 معمومات متخصصة: -ب
     Aimsأىداف المقرر  -1

 

الطالبــــات بالمعمومــــات والمفــــاىيم حــــول قواعــــد ترشــــيد  إمكانيــــاتلصــــقل 
 المختمفة الحياةمجاالت  فياالستيالك 

زمـــة لبـــرامج إرشـــادي فـــي االقتصـــاد باألســـس العمميـــة الال  الطالبـــاتدعـــم 
 .المنزلي

المستيدفة من تدريس المقرر:   التعميمةالمخرجات -2  
Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفيم -أ     
Knowledge and Understanding  

رشاد المستيمك التعرف عمى.2.أ  مجاالت ترشيد االستيالك وا 
ــــــة . اإللمــــــام بالمعمومــــــات و الم1أ. صــــــطمحات وااســــــس العممي
 .ترشيد االستيالكمبادال ل

 
 

 القدرات الذىنية -ب     
Intellectual skills  

ـــى 2ب. ـــات العمـــلاســـتنباط . القـــدرة عم ـــة كـــل متطمب فـــي  التنبتي
مجــال إرشــاد وحمايـــة المســتيمك وترشــيد االســـتيالك فــي ااســـرة 

 والمتسسات المختمفة.

 

 

 



 ينية ج ـ الميارات الم     
Professional Skills 

. نشر الـوعي اإلداري والبيئـي مـن خـالل ترشـيد االسـتيالك 2ج.
 في المجاالت المختمفة

.إعداد بعض البرامج اإلعالمية وبعض التطبيقات العممية 1ج.
 الخاصة بترشيد االستيالك من خالل وسائل اإلعالم المختمفة

ىمٕههح االظرماعٕههح الردَس المههشأج فههٓ المغههاٌمح فههٓ عملٕههح  3ض .

 .الةاملح َاال رصادٔح لرؽ ٕق لرىمٕح

 الميارات العامة -د     
General Skills 

 

القدرة عمى التواصل االعالمى والجماىيري في مجال . 1د. 
 برامج ترشيد االستيالك بوسائل اإلعالم المختمفة.

 .2د.

 

     Syllabus   محتوً انمقرر  -3
 

 

 األعثُع المُظُع
 الغاعاخ عذد

  االستيالك ترشيد مفيوم
والسموك االستيالكي وتطبيقاتو 

 في مجاالت التخصص

 الصالس –األَ  

10 

 4 الغات  -الغادط  االستيالك ىو ما

مجاالت االقتصاد  في قراءات
 .المنزلي المتعددة

 الراع  -الصامه 
4 

ترشيد  تطبيق نماذج
 .االستيالك

الصاوٓ  -العاشش

 عةش

6 

برامج لقواعد  العممي اسياألس
 الترشيد االستيالكي

  –الصالس عةش 
6 

 الترشيد الغذائي  في تطبيقات

 الشات  عةش

2 

الخامظ عةش      الترشيد الممبس في تطبيقات

2   

الترشيد المسكن  في تطبيقات
 وتأثير وتجمميو 

 الغادط عةش  

 2  

  انتذرٍص  وانتؼهم أضانَة -4

Teaching and learning methods 

 

 المؽاظشاخ الىةشٔح 

 الؽُاس الؽش

 العص  الزٌىٓ

 التقارير والبحوث
التعميم الذاتي من خالل إعداد الطالب لألبحاث والتقارير 

 الفردية باالستعانة باإلنترنت

 

 

 

أضانَة  -5

انتذرٍص 

وانتؼهم 

 

أضانَة انتذرٍص وانتؼهم نهطالب روً انقذراخ  -5

 انمحذودج

 ـ ٌىذعح االورثاي إلصالح عُامل الرةرد أشىا  المؽاظشج 5

 ـ أعلُب الىمزظح.5



نهطالب روً 

انقذراخ 

 انمحذودج

Teaching 

and 

Learning 

methods 

for 

disables  

Teaching and Learning methods for 

disables  

 ـ أعلُب ذؽلٕل َذعضئح المؽرُِ العلمٓ للمىٍط. 5

 

 

مه خا  المشاظ  الرٓ ٔ رشؼٍا أعرار  مه خا  الرعلٕا الزاذٓ .أ.6 انمتمَسٍه م نهطالبأضانَة انتذرٍص وانتؼه -6

 لمادج.

إعههذاد الطالثههاخ لألتؽههاز َالر ههاسٔش الفشدٔههح تاالعههرعاوح  .ب6

 تاإلورشود

 

 

  

 Students assessment:  تقََم انطالب     -7
 

ار الدوري األول لتقييم المعارف ومدي فهم الطالب  . االختبأ Toolsااساليب المستخدمة             -أ    
 لمحتوي المقرر

  

األداء األسبوعي لتقييم متابعة الطال  ومهارات التفكير   . 
   واألداء العملي وقدرته علي المناقشة 

الشفهي لتقييم قدرة الطال  علي  التفاعل الصفي واالختبارج .  

 ل خالقةالتفكير ومعالجة المشكالت وإيجاد حلو
   تقييم الزيارات الميدانية لممتسساتو د. تقييم التقارير     

 األسبوع .........الرابع.................... Time scheduleالتوقيت         -ب    
 األسبوع ................الثامن.............

 األسبوع ......................الثاني عشر.......

 ............السادس عشراألسبوع 

 %  11منتصف الفصل الدراسي      توزيع الدرجات  -ج   

 % 5االمتحان الشفوي             

 %  5أعمال فصمية 
 % 81نياية الفصل الدراسي  

 % من جموع الدرجات فأكثر90ممتاز من  Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
% من مجموع  90قل من % الى ا 80جيد جدا من  

 الدرجات
 % من مجموع الدرجات80% الى أقل من  70جيد من 

 % من مجموع الدرجات 70% إلى اقل من 60مقبول من 
 

 

 :List of references  قائمح انكتة انذراضَح وانمراخغ -8

 

          Course notesمذكرات  -أ       

 
 نوتة محاضرات المقرر الدراسي . ت

ت خاصة من إعداد أساتذة القسم محاضرا

 تسلم للطال  أسبوعيا.

 

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books)     

 

( : دليمـــك إلـــى اإلدارة 1008أ.د/ نعمـــة مصـــطفى رقبـــان   -2
العمميـــــة لمشــــــئون المنزليـــــة  كميــــــة االقتصـــــاد المنزلــــــي  جامعــــــة 



 كوم.المنوفية  مطبعة النسور لمطباعة والنشر  شبين ال
( : موسوعة مبادال عمم 1008أ.د/ نعمة مصطفى رقبان   -1

االقتصاد المنزلي  كمية االقتصاد المنزلي  جامعة المنوفية  دار 
 الحسين لمطباعة والنشر  شبين الكوم.

 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

 

 

 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 
 

 معلح اال رصاد المىضلٓ ظامعح المىُفٕح، ظامعح ؼلُان 

 

وكذلك جهاز  –جهاز تليفزيون وفيديو لعرض أفالم تعليمية   اإلمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم -9

(,( slides projector  overhead projector) ) 

Power Point 

 الشافيات
 ااقالم التعميمية

               

 

 

 

 

 

 د/ ربيع محمود نوفل     1منسق المقرر )أستاذ المادة(:أ

     ا.د/ٍوضف ػثذ انؼسٍس انحطاوَهرئَص انقطم:  
              2111/2112الفصل الدراسى الثانى 

 
 


