اٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ خٛدح اٌزؼٍٚ ُ١االػزّبد

نموذج رقم ()21
خبِؼخ  /أوبد١ّ٠خ  :إٌّٛف١خ
وٍ١خ ِ /ؼٙذ  :االلزصبد إٌّضٌٝ
لغُ  :إداسح ِٕضي ِٚؤعغب د

توصيف مقرر دراسي
 -1ث١بٔبد اٌّمشس
اٌشِض اٌىٛد: ٜ

HE HM(12)1
اٌزخصص :

اٌفشلخ  /اٌّغز: ٜٛ
اعُ اٌّمشس :
االِ ٌٝٚبخغز١ش
رّٕ١خ ِٛاسد االعشح
ػٍّٝ
ػذد اٌٛزذاد اٌذساع١خ ٔ :ظشٜ
2

2

رؤثش دساعخ رّٕ١خ ِٛاسد األعشح ػٍ ٟزغٓ رصشف سثخ األعشح
٘ -2ذف اٌّمشس :
فِٛ ٟاخٙخ ٔمص اٌّٛاسد ػٍ ٟاٌّغز ٞٛاألعشِٛٚ ٜاخٙخ
اٌّشىٍخ االلزصبد٠خ ػٍ ٟاٌّغز ٞٛاٌمِٟٛ
رف١ذ ٘زٖ اٌذساعخ ف ٟاٌزؼشف ػٍ ٟاٌمٛاػذ اٌز٠ ٟدت ِشاػبرٙب
ػٕذ اعزخذاَ اٌّٛاسد
رشخغ أّ٘١خ دساعخ رّٕ١خ ِٛاسد األعشح إٌ ٝأٔٙب رف١ذ ف ٟرشش١ذ
اعزخذاَ األعشح ٌٙب ٌٍٛصٛي ٌس١بح أعش٠خ افضً0
 -3اٌّغزٙذف ِٓ رذس٠ظ اٌّمشس:
طالة اٌفشلخ  /االِ ٌٝٚبخغز١ش إداسح ِٕضي ِٚؤعغب د

أ -اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب٘:ُ١

..1إوغبث ُٙاٌّؼبسف األعبع١خ راد اٌصٍخ ثّٛاسد األعشح
.2اٌف ُٙاٌد١ذ ٌذٚسٖ وجبزث فِ ٝدبي االعزٙالن
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اٌّٙبساد .1.اعزٕجبط طشق زذ٠ثخ ٌٍزغٍت ػٍ ٝاٌزؼت ِٚشىالرٗ
ة-
ة.2.اٌشثظ ثٛٔ ٓ١ػ١خ األخٙضح ٚاألدٚاد اٌز ٟرخذَ األعشح ثّب ٠ؤثش ػٍٚ ٝلذ ٚخٙذ اٌمبئُ ثبٌؼًّ
اٌزٕ٘١خ :
ة.3.اعزٕزبج اٌّٙبساد اٌّغبػذح ػٍ ٝرؼظ ُ١االعزفبدح ِٓ اٌٛلذ
ة.4.رسٍ ً١اٌؼشض ٚاٌطٍت ػٍ ٝاٌغٍغ اٌز ٝرف١ذ ٚرؤثش ػٍ١ِ ٝضأ١زٙب اٌّبٌ١خ

خـ -اٌّٙبساد
اٌّ١ٕٙخ اٌخبصخ
ثبٌّمشس :

.1.لبدس ػٍ ٝإػذاد ّٔٛرج ٛ٠ضر و١ف١خ ٚضغ ِ١ضأ١خ ِبٌ١خ ٌألعشح
.2لبدس ػٍ ٝإػذاد اٌخطظ ٚرٕف١ز٘ب ٚرمّٙ١١ب فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌّٛالف اٌس١بر١خ اٌ١ِٛ١خ ٌألعشح
.3لبدس ػً إداسح ٚرسٍ ً١اٌٛلذ أفشاد األعشح
 .4االعزفبدح ِٓ أعظ ِٚجبدئ ػٍُ اإلداسح ٚرّٕ١خ ِٛاسد األعشح ٚلٛاػذ رجغ١ظ األػّبي إٌّضٌ١خ
ٚاألعبع١خ ٌزٛفش اٌٛلذ ٚاٌدٙذ ٌٍزغٍت ػٍ ٝاٌّشىالد اٌدغّ١خ ٚاٌصسٚ ٚ ٟإٌفغ١خ ٚاالخزّبػ١خ
اٌز ٟرصبزت رٍه األػّبي ٚاٌّغئ١ٌٛبد
 .5.لبدس ػٍ ٝرخط١ظ ٚخجبد غزائ١خ صس١خ رزٕبعت ِغ ِزطٍجبد وً أفشاد األعشح وً زغت عٕٗ
ٛٔٚع إٌشبط اٌز٠ ٞم َٛثٗ

د -اٌّٙبساد
اٌؼبِخ :

.1ارخبر لشاساد عٍّ١خ ٌسً اٌّشىالد اٌزٛ٠ ٟاخٙٙب
د.2.اٌزسٍ ٟثشٚذ اٌفش٠ك
د .3.االرصبي اٌفؼبي ِغ ا٢خشٓ٠
د.4.اٌزفى١ش ثطش٠مخ ِٕظّخ رٛاوت اٌزمذَ اٌؼٍّ ٟفِ ٝدبي اٌزخصص

ِ -4سزٜٛ
اٌّمشس:

األعجٛع

ػذد
اٌغبػبد

األٚي

2

اٌثبٟٔ

2

الوحدة الثالثة :تطور فمسفة األسرة تجاه الموارد

اٌثبٌث

2

الوحدة الرابعة :القواعد التي يجب مراعاتيا عند استخدام لموارد

اٌشاثغ

2

الوحدة الخامسة :موارد األسرة في إدارة بند الغذاء

اٌخبِظ

2

الوحدة السادسة :موارد األسرة في إدارة بند المسكن

اٌغبدط

2

الوحدة السادسة :موارد األسرة في غدارة بند الممبس

اٌغبثغ

2

الوحدة الثامنة :موارد األسرة في إدارة بايي بنود أنفاياألسرى

اٌثبِٓ

2

الوحدة التاسعة:العوامل المؤثرة في استخدام األسرة لمواردىا المتاحة

اٌزبعغ

2

الوحدة العاشرة:الصناعات المنزلية وتأثيرىا في تنمية موارد األسرة

اٌؼبشش ٚاٌسبدٞ
ػشش

4

الوحدة الحادية عشر:االدخار األسرى وعاليتو بتنمية موارد األسرة

اٌثبٔ ٝػشش
ٚاٌثبٌث ػشش

4

اٌشاثغ ػشش
ٚاٌخبِظ ػشش

4

اٌغبدط ػشش

2

اٌّٛضٛع

الوحدة األولى:موارد األسرة  :مفيوميا – أنواعيا
الوحدة الثانية:

الموارد واشباعيا الحاجات اإلنسانية

الوحدة الثانية عشر :تنمية موارد األسرة البشرية
الوحدة الثالثة عشر :ترشيد استخدام الموارد لموصول لحياة أسرية
أفضل
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 -5أسالية التعليم
والتعلم

التقارير والبحوث
اٌّسبضشاد إٌظش٠خ
اٌسٛاس اٌسش
اٌؼصف اٌزٕٟ٘
التعميم الذاتي من خالل إعداد الطالب لألبحاث والتقارير الفردية
باالستعانة باإلنترنت

 -6أسالية التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة

ـ ٕ٘ذعخ االٔزجبٖ إلصاٌخ ػٛاًِ اٌزشزذ أثٕبء اٌّسبضشح
ـ أعٍٛة إٌّزخخ.
ـ أعٍٛة رسٍٚ ً١ردضئخ اٌّسز ٜٛاٌؼٌٍٍّّٕٙ ٟح.

 -7تقويم الطـــالب :
أ -األعبٌ١ت اٌّغزخذِخ

ة -اٌزٛل١ذ

ااا ار ارااا

أ  .االختباااال اراااألول اقوي رتلمااام اري اااالل وياااأل
ريحتو اريللل
 .اقألاء اقسبوعي رتلمم يتاب ة ار ار وي الات ارتفكمل واقألاء
ار يلي وقأللته علي اريناقشة
ج  .التفاعل الصفي واالختبار ارشف ي رتلمم قأللة ار ار علي
ارتفكمل وي ارجة اريشكالت وإمجاأل حلوي خالقة
األسبوع

األسبوع

الثامن

األسبوع

الثاني عشر

األسبوع

خـ -رٛص٠غ اٌذسخبد

الرابع

الرابع

منتصف الفصل الدراسي

% 01

االمتحان الشفوي

%5

االمتحان العملي

%01

أعمال فصلية

نهاية الفصل الدراسي

%5

% 01

 -8قائمة الكتة الدراسية والمراجع :
أِ -زوشاد

نوتة يحاضلات اريللل ارأللاسي يحاضلات
خاصة ين إعألاأل أساتذة ارلس تسل رل ار
أسبوعما.
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ة -وزت ٍِضِخ

 -1أ.د /نعمةةة مصةةطفى ريبةةان  : )2002دليمةةا الةةى اإلدارة العمميةةة
لمشة ة ون المنزلي ةةة اكمي ةةة االيتص ةةاد المنزل ةةيا جامع ةةة المنوفي ةةةا مطبع ةةة
النسور لمطباعة والنشرا شبين الكوم.

 -2أ.د /نعمة مصطفى ريبان  : )2002موسوعة مبادىء عمم
االيتصاد المنزلي اكمية االيتصاد المنزلىا جامعة المنوفيةا دار
الحسين لمطباعة والنشرا شبين الكوم.

خـ -وزت ِمزشزخ

د -دٚس٠بد ػٍّ١خ أٚ
ٔششاد  ...اٌخ

ِدٍخ االلزصبد إٌّضٌ ٟخبِؼخ إٌّٛف١خ ،خبِؼخ زٍٛاْ

أعزبر اٌّبدح :ا.د /نعمه مصطفي رقبان
سئ١ظ ِدٍظ اٌمغُ اٌؼٍّ : ٝأ1د /ربيع محمود نوفل
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