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رسالة قسم إدارة المنزل و المؤسسات
بكلٌة االقتصاد المنزلً  -جامعة المنوفٌة

ٌهتم القسم بإعداد وتخرٌج كوادر باحثٌن متخصصٌن فً مجاالت إدارة مؤسسات األسرة و
الطفولة و ذوي االحتٌاجات الخاصة و المسنٌن وإدارة موارد األسرة و رعاٌة الطفل و األم و
العالقات األسرٌة وتأثٌث المسكن وتجمٌله واقتصادٌات األسرة وترشٌد االستهالك األمر الذي ٌجعل
المنزل مرٌحا ومناسبا من الناحٌة العاطفٌة و كل فرد صحٌحا من الناحٌة الجسمٌة و العقلٌة ومتزنا
من الناحٌة الوجدانٌة ومتوافقا من الناحٌة االجتماعٌة بل ومسئوال ومشاركا للتنمٌة البٌئٌة ومن ثم
تتحقق رفاهٌة األسرة و المجتمع .
ومما سبق ٌتضح أن رسالة القسم تساهم فً إحداث التنمٌة البشرٌة و األسرٌة و المجتمعٌة
من خالل االرتقاء بمستوي حٌاة الفرد الذي هو الوسٌلة و الغاٌة و صانع التنمٌة و حاصد ثمارها .

مجاالت عمل الخرٌجٌن :
 .1باحث فً مجاالت تصمٌم وتأثٌث المسكن وتجمٌله.
 .2باحث فً مجال رعاٌة وتنمٌة الطفل واالسرة .
 .3باحث فً مجال إدارة المؤسسات االجتماعٌة.
 .4باحث فً مجال االستهالك .
 .5باحث فى مجال إدارة الموارد البشرٌة والمادٌة.
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نموذج توصٌف البرنامج
كلٌة االقتصاد المنزلً
توصٌف البرنامج
أوال :المعلومات األساسٌة :
.1
.2
.3

إدارة المنزؿ و المؤسسات

عنوان البرنامج:

نوع البرنامج :مفرد – مزدوج -متعدد مفرد
القسم  /األقسام

إدارة المنزؿ و المؤسسات

.4

منسق البرنامج

.5

المحكم الخارجً أ .د

 /نعمة مصطفي رقباف

أ .د

 /سميرة أحمد قنديؿ -أستاذ متفرغ بقسـ االقتصاد المنزلي – كمية الزراعة-جامعة األسكندرية

أ .د /يسرية عبد المنعـ – أستاذ بقسـ االقتصاد المنزلي – كمية الزراعة – جامعة األسكندرية
أ .د /وفاء فؤاد شمبي –أستاذ بقسـ إدارة مؤسسات األسرة و الطفولة ووكيؿ كمية االقتصاد
المنزلي – جامعة حمواف

 .6تارٌخ الموافقة علً توصٌف البرنامج( 2008\6\5 :مجمس القسـ)
( 2008\6\8مجمس الكمية)

ثانٌا ًا :معلومات مهنٌة :
 )1أهداف البرنامج العامة:
إعداد كوادر عممية وفنية مف الجنسييف عمي وعي بكؿ ما ييـ الفرد و األسرة و المجتمع حيث يعمؿ الخريج كباحث
في مختمؼ مجاالت إدارة مؤسسات االسرة والطفولة – المؤسسات االجتماعية و يكوف قادر عمي :

 -1نشر المفاىيـ والمعمومات اإلدارية والميارات العممية المتعمقة بمجاؿ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة مف خالؿ المؤسسات الميتمة
باألسرة و الطفؿ.

-2تطبيؽ اسس ومبادئ اإلدارة وجوانبيا عمى مستوى الفردى واالسرى والمجتمعى .
 -3تنمية الوعى بالبيئة السكنية والمالءمة الوظيفية لممسكف.
 -4تطوير الوعي بالمشروعات الصغيرة ودورىا في تنمية األفراد و المجتمع.
 -5بحث المشكالت المتعمقة بادارة المنزؿ والمؤسسات ومحاولة ايجاد حموؿ ليا بما يساعد فى تنمية المجتمع. .
 -6تقديـ االستشارات الفنية والتثقيفية بالمؤسسات التى تخدـ األسرة  ،ومراكز ودور الحضانة ورياض األطفاؿ ودور المسنيف.
 -7تنمية الوعي بالموارد األسرية مادية و بشرية وكيفية إدارتيا بأسس عممية سميمة .
 -8تقديـ االستشارات الفنية والتثقيفية بمختمؼ المؤسسات التى تخدـ األسرة والطفؿ .
 -9االلماـ بالتقنيات الحديثة المتعمقة باألدوات واألجيزة التى تستخدـ فى المؤسسات وكيفية إختيارىا حتى تحقؽ الخدمة الوظيفية التى

صنعت مف أجميا .

 )2مخرجات التعلم المرجوة ) :(ILOs
أ  -معرفة و الفهم:
أ 1-إكسابيـ المعارؼ األساسية ذات الصمة بمؤسسات األسرة و الطفولة المختمفة.
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أ 2-دراسة مستفيضة لمختمؼ المشكالت العائمية التي تواجييا األسرة و بحث أثارىا عمي الصعيد األسري و المجتمعي.

أ 3-االلماـ الجيد بأسس اإلدارة  ،والتعرؼ عمى الييكؿ اإلداري والتنظيمي داخؿ المؤسسة وكيفية التنسيؽ واتخاذ القرار
الرشيد داخؿ المؤسسات المختمفة.

أ 4-التعرؼ عمي مؤسسات األسرة والطفولة بأنواعيا وخصائصيا وعوامؿ االرتباط بينيا وبيف المنتفعيف والعامميف بيا
أ 5-الفيـ الجيد لدوره كباحث في مجاؿ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة في نشر الوعي اإلداري والبيئي فيما يتعمؽ
باالستيالؾ.

أ 6-تحديد الشروط والمواصفات المالئمة لمزارع الدواجف
أ 7-دراسة متعمقة لألجيزة المنزلية والمؤسسات المختمفة وطرؽ صيانتيا.
أ 8-دراسة برامج متقدمة في استخداـ الحاسب اآللي.
أ 9-دراسة مستفيضة لمتصميـ الداخمي وعناصره.
أ 10-تحديد الطرؽ المختمفة لحفظ األطعمة.
أ 11-دراسة طرؽ البحث العممي ومناىجو.

أ 12-تحديد أوجو التموث البكتيري في البيئة المنزلية والتغمب عمييا.
أ 13-فيـ القيمة اإلنتاجية ألعماؿ إدارة المنزؿ.

أ 14-دراسة األنماط المختمفة لإلسكاف فى البيئة المصرية عمى اختالؼ مناطقيا .

أ 15-دراسة متطمبات معايير الجودة في المؤسسات االجتماعية والتعميمية األسرية.
أ 16-دراسة أنماط التوافؽ الزواجي واألدوار المترتبة عمى الزواج.
أ 17-دراسة أنماط التفكؾ األسري وآثاره عمى جميع أفراد األسرة.

أ 18-دراسة أنواع مف نباتات الزينة و التنسيؽ الداخمي و كيفية العناية بيا .
أ 19-التعرؼ عمى خطوات البحث العممي

أ 20-دراسة األساليب اإلحصائية المرتبطة بمجاالت البحث االجتماعي.
أ 21-دراسة مجاالت ترشيد االستيالؾ وارشاد المستيمؾ

أ 22-التعرؼ عمى البدائؿ الغذائية وكيفية االستفادة منيا في تخطيط وجبات متكاممة متوازنة منخفضة التكمفة
أ 23-دراسة نظريات العرض والطمب في االقتصاد السمعي .
ب-المهارات الذهنٌة:

ب 1-القدرة عمي تحميؿ المشكالت األسرية بما يكفؿ معالجتيا.
ب 2-استنباط طرؽ حديثة لمتغمب عمي التعب و مشكالتو

ب 3-الربط بيف نوعية األجيزة واألدوات التي تخدـ األسرة بما يؤثر عمي وقت وجيد القائـ بالعمؿ.
ب 4-القدرة عمي تحميؿ األدوار األسرية و ربطيا بتنمية المجتمع.

ب 5-استنباط الحموؿ المناسبة لممشكالت التي تواجييـ في الدراسة الميدانية لمبحث العممي.
ب 6-استنتاج الميارات المساعدة عمى تعظيـ االستفادة مف الوقت .
ب 7-استنتاج المؤشرات التنبئوية المؤدية لمتوافؽ الزواجي.
ب 8-تحميؿ العرض و الطمب عمي السمع التي تفيد األسرة و تؤثر عمي ميزانيتيا المالية.
ج -المهارات المهنٌة و العملٌة:
ج 1-نشر الوعي اإلداري والبيئي مف خالؿ ترشيد االستيالؾ في المجاالت المختمفة.
ج2-قادر عمي إعداد الخطط و تنفيذىا وتقييميا فيما يتعمؽ بالمواقؼ الحياتية اليومية لألسر.
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ج 3-قادر عمي إعداد نموذج يوضح كيفية وضع ميزانية مالية لألسرة .
ج 4-قادر عمي إدارة وتحميؿ وقت أفراد األسرة.

ج 5-قادر عمى وضع حموؿ عممية لمتغمب عمى أثار التفكؾ األسري لمزوجيف واألطفاؿ .
ج 6-تخطيط وتنفيذ وتقييـ األسس العممية لرعاية األـ والطفؿ ورعاية المسنيف .
ج 7-قادر عمى التحميؿ اإلحصائي لمبيانات البحثية واستنتاج النتائج.

ج 8-إعداد بعض البرامج االعالمية وبعض التطبيقات العممية الخاصة بإدارة الموارد األسرية مف خالؿ وسائؿ االعالـ المختمفة و استخداـ األجيزة
والمعدات المتاحة بطريقة سميمة حتى تحقؽ الخدمة الوظيفية والغرض المطموب بأقصى كفاءة ممكنة

ج 9-تطبيؽ مبادىء اإلدارة العامة عمى األنشطة المرتبطة بمجاالت التخصص
ج 10-إدارة األزمات األسرية االقتصادية منيا و االجتماعية .

ج 11-إعداد نماذج التصميـ الداخمي لتأثيت وديكور المنزؿ ومؤسسات األسرة .
ج 12-قادر عمي إدارة المؤسسات االجتماعية الخاصة باألسرة و الطفؿ عمي أسس عممية
ج 13-إعداد التنسيقات المختمفة لمزىور.

ج 14-اكتساب ميارة في عمؿ بعض منتجات التصنيع الغذائي المنزلية التي تحتاج لفرد واحد أو افراد مف األسرة.
ج 15-قادر عمي جمع البيانات البحثية وتبويبيا وتمخيصيا وتفسير النتائج .
ج 16-قادر عمى ربط النتائج البحثية باحتياجات المجتمع.

ج 17-إعداد األوراؽ البحثية بأسموب يعتمد عمى المنيج العممى .
ج 18-قادر عمى تخطيط وجبات غذائية صحية تتناسب مع متطمبات كؿ أفراد األسرة كؿ حسب سنو ونوعو ونوع النشاط الذي يقوـ بو.
ج 19-اكتساب ميارات عممية في كيفية إعداد المفروشات والعناية بيا

ج 20 -تخطيط قائمة طعاـ في المؤسسات االجتماعية المختمفة مف دور حضانة ومسنيف وأيتاـ بما يراعى الخصائص الفسيولوجية
والمرضية ليذه الفئات .

د -المهارات العامة والقابلة للنقل:
د 1-التعامؿ مع الحاسب االلى والوسائؿ التكنولوجية الحديثة لمتواصؿ مع العالـ الخارجى.
د 2-اتخاذ الق اررات السميمة لحؿ المشكالت التى يواجييا .
د 3-التعاوف في العمؿ الجماعي والتحمي بروح الفريؽ .
د 4-االتصاؿ الفعاؿ مع األخريف .

د 5-القدرة عمى التعمـ الذاتي بشكؿ فعاؿ .

د 6-استخداـ الميارات اإلدارية المناسبة في مجاؿ عممو .
د 7-تقديـ التقارير بشكؿ جيد ومناسب .

د 8-التفكير بطريقة منظمة تواكب التقدـ العممي في مجاؿ التخصص .

د 9-تنمية الميارات المغوية األساسية في التحدث و اإلستماع و الكتابة بالمغة اإلنجميزية.
د 10-استخداـ الميارات المختمفة في ربط الدراسة األكاديمية بمشكالت المجتمع ووضع حموؿ ليا.

 -3المعاٌٌر األكادٌمٌة:

3أ -المراجع الخارجٌة للمعاٌٌر (العالمات المرجعٌة)
وفقا ًا المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة العالمٌة بجامعة جورجٌا ومٌتشجن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

A-Knowledge and Understanding:
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A1- - promote the integration of knowledge and professional practice in
child development and family studies.
A2- enable each student to substantive and theoretical knowledge of
both child and family development
A3- - enable each student to knowledge of and skills for conducting
research on individual and family development and behavior.
A4- enable each student to skills for engaging with individuals, families
and other professionals in processes that prevent or solve problems and
promote competence and well-being
A5- develop students' professional identity as couple and family
therapists and scholars. To develop all facets of professional identity,
the program is guided by the scientist-practitioner model and
biopsychosocial model. Students are provided opportunities to:
A6- provides students with the opportunity to pursue scholarly activities
by providing a thorough acquaintance with consumer economics,
financial planning, or housing .
A7- Build on the core curriculum, educate undergraduate students in
their professional area, and provide them with the base of knowledge
that will allow them well-qualified entry into the work force..
A8- Educate graduate students to seek and assimilate research
knowledge in their professional area, and to conduct original,
meaningful research. .

B-Intellectual Skill:
B1- students will be able to conduct rigorous research focusing on
relationships, present research findings at national conferences, and
publish articles in scholarly journals
B2- Gain supervisory skills to ethically treat a variety problems and
issues.
B3- learn skills for conducting research on individual and family
development and individual and family behavior.
B4- develop skills for collaborating with individuals, families, and other
professionals to solve problems and promote competence and wellbeing.

C-Professional Practical Skills
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1. C1- enable each student to skills for engaging with individuals,
families and other professionals in processes that prevent or solve
problems and promote competence and well-being.
C2- gain research skills that focus on individuals, couples, and families.
C3- develop quality teaching skills. Examples of learning opportunities
include supervision, cultivating critical analytical skills through class
assignments and projects, acquiring knowledge and skills in research
methods and statistics courses, conducting research independently and
with faculty members, teaching classes, presenting at national and state
conferences, and publishing scholarly articles. This is done in an
environment that is committed to supporting multiculturalism and
diversity.
C4- develop competence in integrating and applying substantive and
theoretical knowledge in child development and family relationships.
C5- Conduct research that has an impact in both basic and applied
areas of knowledge; ensure that the results of this research are made
known in an effective way to academia, and to business and industry.
C6- Interact with business and industry to assist them in solving
problems; provide for the transfer of technology and research results to
outside users.

D- Transferable / Key Skills
D1- - foster professional, intellectual, and personal development.
Distinctive interdisciplinary programs and partnerships enhanced by
applied learning experiences .
D2- technologies create successful graduates who are committed to
improving the quality of life and society.

7

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

المراجع الخارجٌة للمعاٌٌر (العالمات المرجعٌة)
وفقا ًا للمعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة والمرجعٌة لتعلٌم االقتصاد المنزلً بجمهورٌة مصر العربٌة
أ) المعرفة و الفهم:
3أ 1-اإللماـ بالمعمومات و المصطمحات واألسس العممية إلدارة المنزؿ و المؤسسات .

3أ 2-اإللماـ التاـ و المعرفة بالعموـ األساسية التي تمكنو مف التعامؿ مع الواجبات واإللتزامات المطموبة منو ألداء
واجبو الوظيفي و الحرفي في المواقع المختمفة
ب) المهارات الذهنٌة :
3ب 1-القدرة عمي إعداد كؿ متطمبات العمؿ في مجاؿ إرشاد و حماية المستيمؾ و ترشيد اإلستيالؾ في األسرة و
المؤسسات المختمفة

3ب 2-القدرة عمي العمؿ في مؤسسات الطفولة و دور الحضانة وامكانية التغمب عمي مشكالت الطفولة و رعاية الطفؿ.
ج) المهارات المهنٌة و العملٌة:
3ج 1-اإلستفادة مف أسس عمـ اإلدارة في إدارة و تنمية الموارد في األسرة و المؤسسة ووضع البدائؿ المختمفة لتحسيف
المستوي االقتصادي واالجتماعي و الصحي لوضع أسس و سموكيات تنمية الموارد البشرية

3ج 2-اإلستفادة مف أسس ومبادئ عمـ اإلدارة و تنمية الموارد البشرية و قواعد تبسيط األعماؿ المنزلية و األساسية
لتوفر الوقت و الجيد لتغمب عمي المشكالت الجسمية و الصحية و النفسية و االجتماعية التي تصاحب تمؾ األعماؿ و
المسئوليات .

3ج 3-التوصؿ إلي إقامة المشروعات اإلنتاجية المتنوعة وذلؾ لتحقيؽ اإلدارة الواعية واستخداـ أسس و مبادئ اإلدارة
العممية بتطبيقاتيا عمي األنشطة المختمفة مع دراسة الجدوي اإلقتصادية و إدارة اإلنتاج و التسويؽ و التمويؿ وادارة
األفراد وادارة مراقبة الجودة.

3ج 4-القدرة عمي اإلستفادرة مف المعمومات المتاحة عف رعاية المسنيف مف أجؿ وضع ممارسات صحية و نفسية و
اجتماعية لرعاية المسنيف و تحقيؽ ليـ الصحة و السالمة النفسية.

3ج 5-أف يكوف عمي دراية تامة بمصادر وأنواع وقواعد اإلختيار و العنمية باألدوات و األجيزة المنزلية التي تخدـ
األسرة.

د) المهارات العامة و القابلة للنقل:
3د 1-القدرة عمي االستفادة مف المعمومات المتاحة عف األسرة و العالقات األسرية و نمو الطفؿ و رعايتو
ومشكالت المراىقة و الشباب في التوجيو و اإلستشارات األسرية.

3د 2-اإللماـ التاـ وامكانية تقديـ اإلستشارات الفنية و التنظيمية لألسرة و المؤسسات.

3د 3-القدرة عمي التواصؿ اإلعالمي و الجماىيري في مجاؿ برامج األسرة و الطفؿ و المؤسسات األسرية
بوسائؿ اإلعالـ المختمفة.

نموذج توصيف البرنامج الصفحة
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3ب -مقارنة المحتوٌات الحالٌة بالمعاٌٌر الخارجٌة:

(وفقا ًا للمعاٌٌر األكادٌمٌة لجامعتً جورجٌا و مٌتشٌجن).
(غير مفعمة) الفصؿ الدراسي األوؿ

دبموـ إدارة المنزؿ وترشيد االستيالؾ

عدد الساعات في
الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

إحصاء متقدـ

3

2

2

A7 - B1- C3 – D1 – D2

تنظيـ الوقت والجيد

3

2

2

A7 - B4 – D1 – D2

2

2

-

– A6 – A7-B2- B4- C1- D1
D2

3

2

2

A7 - B4 - C1 – D1- D2

االستيالؾ ومستوى
المعيشة

إدارة منزؿ متقدـ
دبموـ إدارة المنزؿ وترشيد االستيالؾ

الفصؿ الدراسي الثاني

(غير مفعمة)
عدد الساعات في

الرقـ الكودي

المعايير األكاديمية اؿعالمية

عنواف المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

نظري

عممي

المعايير األكاديمية اؿعالمية
( الرمز الرقمي)

االقتصاد السمعي

3

2

2

ترشيد االستيالؾ

2

2

-

تخطيط وجبات

3

2

2

A6- A7 – B4- C1 –D1-D2
A6-A7 – B2 – B4- C1 -D1
-D2
A7 – D1- D2

صناعات غذائية منزلية

3

2

2

A6 –A7 – B4 – D1 –D2

ماجستير إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة األولى

الفصؿ الدراسي األوؿ
عدد الساعات في

الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

HEMHM(11)1

إدارة منزؿ متقدـ
اقتصاديات االستيالؾ

األسبوع
نظري

3

2

2

A7 - B4 – C1- D1 –D2

2

2

ػ

A6 – A7– B4 – C1-D1 –D2

2

2

A7 – D1 –D2

3

A7 – D1 –D2

ػ

A2 –A4- A7 – A8 - B1 – B3
– C2 – C5 – D1 –D2

HEMHM(11)2
HEMHM(11)3

منسوجات ومفروشات

2

HEMHM(11)4

نباتا الزينة والتنسيؽ

2

2

HEMHM(11)5

قاعة بحث

3

2

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

( الرمز الرقمي)

عممي

األسرى

ماجستير إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة األولى

المعايير األكاديمية اؿعالمية

الفصؿ الدراسي الثاني
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عدد الساعات في
الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية اؿعالمية
الرمز الرقمي)

نظري

عممي

HEMHM(12)1

تنمية موارد األسرة

3

2

2

HEMHM(12)2

الدواجف ورعايتيا

2

2

2

A7 – D1 –D2

HEMHM(12)3

تصميـ منزؿ وتطوره

2

2

2

A6- A7 – D1 –D2

HEMHM(11)5

قاعة بحث

3

3

ػ

– A2 –A4- A7 – A8 - B1 – B3
C2 – C5 – D1- D2

ماجستير إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة الثانية

A6 – A7– B2 – B4- C1- C4D1 –D2

الفصؿ الدراسي األوؿ
عدد الساعات في

الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية اؿعالمية
( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

HEMHM(21)1

طرؽ البحث وتحميؿ البيانات

4

2

4

A7 - B1 – C2 – D1 –D2

HEMHM(21)2

الفف في البيئة والمنزؿ

3

2

2

A6 –A7 - B2– D1 –D2

HEMHM(21)3

اآلالت واألجيزة المنزلية

2

2

ػ

A7 – D1 –D2

HEMHM(21)4

قاعة بحث

3

3

ػ

HEMHM(21)5

الرسالة

4

4

ػ

ماجستير إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة الثانية

– A2 –A4 – A7– A8 - B1 – B3
C2 – C5-D1 –D2
– A2 –A4 – A7– A8 - B1 – B3
C2 – C5 -D1 –D2

الفصؿ الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية اؿعالمية
( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

HEMHM(22)1

تخطيط وجبات

5

3

4

HEMHM(22)2

عمـ نفس واجتماع اسري

2

2

ػ

D1 –D2

HEMHM(22)3

طفيميات

3

2

2

A7 – D1 –D2

HEMHM(21)4

قاعة بحث

3

3

-

HEMHM(21)5

الرسالة

4

4

ػ

دكتوراة إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة األولى
نموذج توصيف البرنامج الصفحة

A6 - A7 – B4 – D1 –D2
– A1 - A7– A3 – B2 – C4

A2 –A4 – A7– A8 - B1 – B3
– C2 – C5-D1 –D2
A2 –A4 – A7– A8 - B1 – B3
– C2 – C5-D1 –D2

الفصؿ الدراسي األوؿ
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عدد الساعات في
الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية اؿعالمية
( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

HEPHHM(11)1

نمو طفؿ وتطوره

2

2

ػ

– A1 – A3 - A7- B2 – C4 – D1
D2

HEPHHM(11)2

اقتصاديات األسرة

2

2

ػ

A6 - A7 – C1 – D1 –D2

2

2

2

A6- A7 – D1 –D2

2

2

A7 – D1 –D2

3

ػ

– A2 –A4 – A7– A8 - B1 – B3
C2 – C5-D1 –D2

صناعات غذائية منزلية

HEPHHM(11)3

متقدمة

HEPHHM(11)4

تغذية فئات حساسة

2

HEPHHM(11)5

قاعة بحث

3

دكتوراة إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة األولى
الفرقة أولى
دكتوراه

عنواف المقرر

عدد الساعات في
األسبوع

عدد الوحدات
نظري

القيمة اإلنتاجية ألعماؿ إدارة
HEPHHM(12)1

الفصؿ الدراسي الثاني

المنزؿ

HEPHHM(12)2

زينة وتنسيؽ زىور متقدـ

HEPHHM(12)3

مراقبة جودة

HEPHHM(11)5

قاعة بحث

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

عممي

المعايير األكاديمية اؿعالمية
( الرمز الرقمي)

2

2

ػ

– A3 –A6- A7 –B4 – C1– D1
D2

3

2

2

A7 – D1 –D2

3

3

ػ

A7- B4 – C1 – D1 –D2

2

2

ػ

A2 –A4 – A7– A8 - B1 – B3
– C2 – C5-D1 –D2
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الفصؿ الدراسي األوؿ

دكتوراة إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة الثانية

عدد الساعات في
الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

HEPHHM(21)1

إدارة مؤسسات متقدـ

3

المعايير األكاديمية اؿعالمية

األسبوع

نظري

عممي

3

ػ

( الرمز الرقمي)

– A3 - A7 – B2 – B4 – C1– D1
D2

المشاكؿ العائمية وصمتيا
HEPHHM(21)2

بالظروؼ االقتصادية

2

2

ػ

A1 – A3- A7 – B2 – B3 – B4
– C1 –C4– D1 –D2

HEPHHM(21)3

ديكور المنزؿ الحديث

4

2

4

A6- A7 – D1 –D2

HEPHHM(21)4

قاعة بحث

3

2

ػ

HEPHHM(21)5

الرسالة

4

4

ػ

– A2 –A4 – A7– A8 - B1 – B3
C2 – C5-D1 –D2
– A2 –A4 – A7– A8 - B1 – B3
C2 – C5-D1 –D2

واالجتماعية

الفصؿ الدراسي الثاني

دكتوراة إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة الثانية

عدد الساعات في
الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

HEPHHM(22)1

كمبيوتر متقدـ
ترشيد استيالؾ ووسائؿ

األسبوع

( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

4

2

4

3

2

2

D1 –D2

2

2

A7 – D1 –D2

ػ

HEPHHM(22)2

إعالـ

HEPHHM(22)3

تغذية جماعات

3

HEPHHM(21)4

قاعة بحث

3

3

HEPHHM(21)5

الرسالة

4

4

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

المعايير األكاديمية اؿعالمية

A7 – D1 –D2

– A6- A7 – B2 – B4 – C1

A2 –A4 – A7– A8 - B1 – B3
– C2 – C5-D1 –D2
A2 –A4 – A7– A8 - B1 – B3
– C2 – C5-D1 –D2
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(وفقا ًا للمعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة لتعلٌم االقتصاد المنزلً بجمهورٌة مصر العربٌة )
دبموـ إدارة المنزؿ وترشيد االستيالؾ

الفصؿ الدراسي األوؿ

(غير مفعمة)

عدد الساعات في
الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

األسبوع
نظري

عممي

إحصاء متقدـ

3

2

2

تنظيـ الوقت والجيد

3

2

2

2

2

-

3

2

2

االستيالؾ ومستوى
المعيشة
إدارة منزؿ متقدـ

دبموـ إدارة المنزؿ وترشيد االستيالؾ

المعايير األكاديمية القومية

(غير مفعمة)

( الرمز الرقمي)

(3ا3()2-ج3()1-ج)2-
(3د)2-
(3ا3()2-ب3()1-ج)1-
(3ج3()2-د)2-
(3ا3()1-ج3()1-ج)2-
(3د)2-
الفصؿ الدراسي الثاني

عدد الساعات في
الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

نظري

عممي

االقتصاد السمعي

3

2

2

ترشيد االستيالؾ

2

2

-

تخطيط وجبات

3

2

2

صناعات غذائية منزلية

3

2

2

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

المعايير األكاديمية القومية
( الرمز الرقمي)
(3ا3()1-ج3()1-ج)2-
(3د)2-

(3ا3()1-ج3()1-ج)2-
(3د)2-

(3ا3(2-ب3()1 -ج)2-
(3د)2-

(3ج3()3-د)2-
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ماجستير إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة األولي

الفصؿ الدراسي األوؿ
عدد الساعات في

الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

HEMHM(11)1

إدارة منزؿ متقدـ
اقتصاديات االستيالؾ

األسبوع

المعايير األكاديمية القومية
( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

3

2

2

2

2

ػ

2

2

(3ج)3-

2

(3ا3()2-ج3()3-د)2-

ػ

(3ا3()1-د)2-

HEMHM(11)2

األسرى

HEMHM(11)3

منسوجات ومفروشات

2

HEMHM(11)4

نباتات الزينة والتنسيؽ

3

2

HEMHM(11)5

قاعة بحث

3

2

ماجستير إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة األولي

(3ا3()1-ج3()1-ج)2-
(3د)2-

(3ا3()1-ب3()1-ج)2-
(3د)2-

الفصؿ الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية القومية
( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

HEMHM(12)1

تنمية موارد األسرة

3

2

2

HEMHM(12)2

الدواجف ورعايتيا

2

2

2

(3ج)3-

HEMHM(12)3

تصميـ منزؿ وتطوره

2

2

2

(3ا3()2-ج3()2-د)2-

HEMHM(11)5

قاعة بحث

3

3

ػ

(3ا3()2-د)2-

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

(3ا3()2-ب)1-
(3ج3()1-ج3()2-د)2-
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الفصؿ الدراسي األوؿ

ماجستير إدارة المنزؿ و المؤسسات  :الفرقة الثانية

عدد الساعات في
الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

المعايير األكاديمية القومية

األسبوع

( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

HEMHM(21)1

طرؽ البحث وتحميؿ البيانات

4

2

4

(3ا3()2-د)2-

HEMHM(21)2

الفف في البيئة والمنزؿ

3

2

2

(3ا3()2-د)2-

HEMHM(21)3

اآلالت واألجيزة المنزلية

2

2

ػ

(3ا3()2-ج3()5-د)2-

HEMHM(21)4

قاعة بحث

3

3

ػ

(3ا3()2-د)2-

HEMHM(21)5

الرسالة

4

4

ػ

(3ا3()2-د)2-

الفصؿ الدراسي الثاني

ماجستير إدارة المنزؿ و المؤسسات  :الفرقة الثانية

عدد الساعات في
الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية القومية
( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

HEMHM(22)1

تخطيط وجبات

5

3

4

(3ا3()2-د)2-

HEMHM(22)2

عمـ نفس واجتماع اسري

2

2

ػ

(3ا3()2-د3( )1-د)2-

HEMHM(22)3

طفيميات

3

2

2

HEMHM(21)4

قاعة بحث

3

3

-

(3ا3()2-د)2-

HEMHM(21)5

الرسالة

4

4

ػ

(3ا3()2-د)2-

دكتوراه إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة األولي

الفصؿ الدراسي األوؿ
عدد الساعات في

الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية القومية
( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

HEPHHM(11)1

نمو طفؿ وتطوره

2

2

ػ

HEPHHM(11)2

اقتصاديات األسرة

2

2

ػ

2

2

2

(3ج3(()3-د)2-

2

2

(3ب3()2-ج3()4-د)2-

3

ػ

(3ا3()2-د)2-

صناعات غذائية منزلية

HEPHHM(11)3

متقدمة

HEPHHM(11)4

تغذية فئات حساسة

2

HEPHHM(11)5

قاعة بحث

3

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

(3ا3()2-ب3()2-د)2-
(3ا3()2-ب3()1-ج)1-
(3ج3()3-د)2-
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دكتوراه إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة األولي
الفرقة أولى
دكتوراه

عدد الساعات في

عنواف المقرر

األسبوع

عدد الوحدات
نظري

القيمة اإلنتاجية ألعماؿ إدارة
HEPHHM(12)1

الفصؿ الدراسي الثاني

المنزؿ

HEPHHM(12)2

زينة وتنسيؽ زىور متقدـ

HEPHHM(12)3

مراقبة جودة

HEPHHM(11)5

قاعة بحث

عممي

المعايير األكاديمية القومية
( الرمز الرقمي)

2

2

ػ

(3ا3()2-ب3()1-ج3()2-د)2-

3

2

2

(3ا3()2-ج3()3-د)2-

3

3

ػ

2

2

ػ

دكتوراه إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة الثانية

(3ا3()1-ا3()2-ب)1-
(3ج3()3-د)2-

(3ا3()2-د)2-

الفصؿ الدراسي األوؿ
عدد الساعات في

الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

HEPHHM(21)1

إدارة مؤسسات متقدـ

3

المعايير األكاديمية القومية

األسبوع
نظري

عممي

3

ػ

( الرمز الرقمي)

(3ا3()1-ب3()2-ج3()4-د)2-

المشاكؿ العائمية وصمتيا
HEPHHM(21)2

بالظروؼ االقتصادية

2

2

ػ

(3ا3()2-ب3()2-د3()1-د)2-

HEPHHM(21)3

ديكور المنزؿ الحديث

4

2

4

(3ا3()2-ج3()2-د)2-

HEPHHM(21)4

قاعة بحث

3

2

ػ

(3ا3()2-د)2-

HEPHHM(21)5

الرسالة

4

4

ػ

(3ا3()2-د)2-

واالجتماعية

الفصؿ الدراسي الثاني

دكتوراه إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة الثانية

عدد الساعات في
الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

HEPHHM(22)1

كمبيوتر متقدـ
ترشيد استيالؾ ووسائؿ

األسبوع

( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

4

2

4

3

2

2

(3د3()2-د)3-

2

2

(3ب3()2-ج3()4-د)2-

-

(3ا3()2-د)2-

ػ

(3ا3()2-د)2-

HEPHHM(22)2

إعالـ

HEPHHM(22)3

تغذية جماعات

3

HEPHHM(21)4

قاعة بحث

3

3

HEPHHM(21)5

الرسالة

4

4

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

المعايير األكاديمية القومية
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-4ىيكؿ البرنامج:

4أ -مدة البرنامج:
دبموـ إدارة المنزؿ وترشيد االستيالؾ (سنة)

ماجستير إدارة المنزؿ و المؤسسات (سنتيف  +الرسالة)
دكتوراه إدارة المنزؿ و المؤسسات (سنتيف  +الرسالة)

-5مقررات البرامج الدرسية:

(غير مفعمة) الفصؿ الدراسي األوؿ

دبموـ إدارة المنزؿ وترشيد االستيالؾ

عدد الساعات في
الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

مخرجات التعمـ المستيدفة مف
البرنامج

نظري

عممي

إحصاء متقدـ

3

2

2

تنظيـ الوقت والجيد

3

2

2

2

2

-

3

2

2

( الرمز الرقمي)
(أ( )20-ج( )7-د( )2-د)3-
(د( )4-د( )5-د)8-
(ب( )3-ب( )6-ج( )3-ج)4-

االستيالؾ ومستوى
المعيشة

( د )6-د( )2-د( )3-د)4-
(د( )5-د)8-

(أ( )21-ب )4-د( )2-د)3-
(د( )4-د( )5-د)8-

(أ( )1-أ( )3-أ( )15-ب)2-
إدارة منزؿ متقدـ

(ب( )3-ج ( )9 -ج) 10-

(د )6-د( )2-د( )3-د( )4-د-

( )5د)8-
دبموـ إدارة المنزؿ وترشيد االستيالؾ

(غير مفعمة) الفصؿ الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

البرنامج

نظري

عممي

االقتصاد السمعي

3

2

2

ترشيد االستيالؾ

2

2

-

تخطيط وجبات

3

2

2

صناعات غذائية منزلية

3

2

2

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

مخرجات التعمـ المستيدفة مف
( الرمز الرقمي)
(د( )2-د( )3-د( )4-د)5-
(د( )8-أ)23-
(أ )21-د( )2-د( )3-د)4-
(د( )5-د)8-
(أ()22-ج )18-د)2-
(د( )3-د( )4-د( )5-د)8-
(أ()10-ج )14-د)2-
(د( )3-د( )4-د( )5-د)8-
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الفصؿ الدراسي األوؿ

ماجستير إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة األولي

عدد الساعات في
الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

HEMHM(11)1

إدارة منزؿ متقدـ

األسبوع

مخرجات التعمـ المستيدفة مف
البرنامج

نظري

عممي

3

2

2

2

2

ػ

2

2
2
ػ

( الرمز الرقمي)
(أ( )1-أ( )3-ب( )2-ج)2-

(ج( )3-ج( )4-ج ( )9-د)6 -

د( )2-د( )3-د( )4-د)5-

(د)8-

(أ( )21-أ( )22-أ( )23-ج)1-

اقتصاديات االستيالؾ

HEMHM(11)2

األسرى

HEMHM(11)3

منسوجات ومفروشات

2

HEMHM(11)4

نباتات الزينة والتنسيؽ

3

2

HEMHM(11)5

قاعة بحث

3

2

(ج )9-د( )2-د( )3-د)4-
(د( )5-د)8-

(ج )19-د( )2-د( )3-د)4-
(د( )5-د)8-
(أ( )18-ج )13-د( )2-د)3-
(د( )4-د( )5-د)8-
(أ( )11-أ( )19-ب( )5-ج)17-

ماجستير إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة األولي

د( )2-د( )3-د( )4-د)5-

(د)8-

الفصؿ الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

HEMHM(12)1

األسبوع

مخرجات التعمـ المستيدفة مف
البرنامج

نظري

عممي

تنمية موارد األسرة

3

2

2

الدواجف ورعايتيا

2

2

2

تصميـ منزؿ وتطوره

2

2

2

( الرمز الرقمي)
(ب( )6-ج( )1-ب ( )2-ج)2-

HEMHM(12)2
HEMHM(12)3

(ج( )4-ج( )3-د ()6-د)2-

(د( )3-د( )4-د( )5-د)8-
(د( )2-د( )3-د( )4-د)5-
(د( )8-أ)6-

(أ( )9-أ( )14-ج ()11-د)2-
(د( )3-د( )4-د( )5-د)8-
(أ( )11-أ( )19-ب)5-

HEMHM(11)5
قاعة بحث

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

3

3

ػ

(ج )17-د( )2-د( )3-د)4-
(د( )5-د)8-
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ماجستير إدارة المنزؿ و المؤسسات  :الفرقة الثانية

الفصؿ الدراسي األوؿ
عدد الساعات في

الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

مخرجات التعمـ المستيدفة مف

األسبوع

البرنامج

نظري

عممي

HEMHM(21)1

طرؽ البحث وتحميؿ البيانات

4

2

4

HEMHM(21)2

الفف في البيئة والمنزؿ

3

2

2

HEMHM(21)3

اآلالت واألجيزة المنزلية

2

2

ػ

HEMHM(21)4

قاعة بحث

3

3

ػ

HEMHM(21)5

الرسالة

4

4

ػ

( الرمز الرقمي)
(أ( )11-أ( )22-ج ()7-د)2-
(د( )3-د( )4-د( )5-د)8-
(أ( )9-أ( )14-ج( )11-د)2-
(د( )3-د( )4-د( )5-د)8-
(د( )2-د( )3-د( )4-د)5-
(د( )8-أ)7-
(أ( )11-أ( )19-ب( )5-ج)17-

(د( )2-د( )3-د( )4-د)5-
(د)8-

(أ( )11-أ( )19-ب( )5-ج)17-

ماجستير إدارة المنزؿ و المؤسسات  :الفرقة الثانية

(د( )2-د( )3-د( )4-د)5-
(د( )8-أ)19-

الفصؿ الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

مخرجات التعمـ المستيدفة مف
البرنامج

نظري

عممي

HEMHM(22)1

تخطيط وجبات

5

3

4

HEMHM(22)2

عمـ نفس واجتماع اسري

2

2

ػ

HEMHM(22)3

طفيميات

3

2

2

HEMHM(21)4

قاعة بحث

3

3

-

HEMHM(21)5

الرسالة

4

4

ػ

( الرمز الرقمي)
(أ( )22-ج ()18-د)2-
(د( )3-د( )4-د( )5-د)8-
(أ( )16-أ( )17-ب)1-
(ب( )4-ب( )7-ج ()5-د)2-
(د( )3-د( )4-د( )5-د)8-

(أ( )22-د( )2-د( )3-د)4-
(د( )5-د)8-
(أ( )11-أ( )19-ب)5-

(ج ()17-د( )2-د( )3-د)4-
(د( )5-د)8-

(أ( )11-أ( )19-ب)5-

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

(ج )17-د( )2-د( )3-د)4-
(د( )5-د( )8-أ)19-
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الفصؿ الدراسي األوؿ

دكتوراه إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة األولي

عدد الساعات في
الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

مخرجات التعمـ المستيدفة مف
البرنامج

نظري

عممي

HEPHHM(11)1

نمو طفؿ وتطوره

2

2

ػ

HEPHHM(11)2

اقتصاديات األسرة

2

2

ػ

2

2

2

2

2

3

ػ

( الرمز الرقمي)
(ج( )6-ج( )5-ج ()12-د)2-
(د( )3-د( )4-د( )5-د)8-
(أ( )23-أ( )21-ج( )2-ج)10-

صناعات غذائية منزلية

HEPHHM(11)3

متقدمة

HEPHHM(11)4

تغذية فئات حساسة

2

HEPHHM(11)5

قاعة بحث

3

(د( )2-د( )3-د( )4-د)5-
(د)8-

(أ( )10-ج ()14-د( )2-د)3-

(د( )4-د( )5-د)8-

(ج( )18-ج ()20-د( )2-د)3-
(د( )4-د( )5-د)8-

(أ( )11-أ( )19-ب( )5-ج)17-

دكتوراه إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة األولي

الرقـ الكودي

عنواف المقرر

HEPHHM(12)1

المنزؿ

HEPHHM(12)2

زينة وتنسيؽ زىور متقدـ

HEPHHM(12)3

مراقبة جودة

HEPHHM(11)5

قاعة بحث

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

(د)8-

الفصؿ الدراسي الثاني
عدد الساعات في
األسبوع

عدد الوحدات
نظري

القيمة اإلنتاجية ألعماؿ إدارة

(د( )2-د( )3-د( )4-د)5-

مخرجات التعمـ المستيدفة مف
البرنامج

( الرمز الرقمي)

عممي

(أ( )13-ج( )2-ج( )9-د)6-

2

2

ػ

(د( )2-د( )3-د( )4-د)5-

3

2

2

(أ)18-

3

3

ػ

2

2

ػ

(د)8-

(د( )2-د( )3-د( )4-د)5-
(د( )8-أ)15-

(أ( )11-أ( )19-ب)5-

(ج ( )17-د( )2-د( )3-د)4-
(د( )5-د)8-
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الفصؿ الدراسي األوؿ

دكتوراه إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة الثانية

عدد الساعات في
الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

HEPHHM(21)1

إدارة مؤسسات متقدـ

3

مخرجات التعمـ المستيدفة مف

األسبوع

البرنامج

نظري

عممي

3

ػ

( الرمز الرقمي)
(أ( )1-أ( )3-أ( )4-أ)15-

المشاكؿ العائمية وصمتيا
HEPHHM(21)2

بالظروؼ االقتصادية

2

2

(ج( )12-د ()6-د( )2-د)3-
(د( )4-د( )5-د)8-

(أ( )2-أ( )16-أ( )17-ب)1-
(ج( )10-د( )2-د( )3-د)4-

ػ

(د( )5-د)8-

واالجتماعية
HEPHHM(21)3

ديكور المنزؿ الحديث

4

2

4

HEPHHM(21)4

قاعة بحث

3

2

ػ

HEPHHM(21)5

الرسالة

4

4

ػ

دكتوراه إدارة المنزؿ و المؤسسات :الفرقة الثانية

(أ( )9-أ( )14-ج ()11-د)2-
(د( )3-د( )4-د( )5-د)8-
(أ( )11-أ( )19-ب( )5-ج()17-

د( )2-د( )3-د( )4-د( )5-د)8-
(أ( )11-أ( )19-ب( )5-ج)17-

(د( )2-د( )3-د( )4-د( )5-د)8-

الفصؿ الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقـ الكودي

عنواف المقرر

عدد الوحدات

HEPHHM(22)1

كمبيوتر متقدـ
ترشيد استيالؾ ووسائؿ

األسبوع

البرنامج

نظري

عممي

4

2

4

3

2

2

2

2
-

ػ

HEPHHM(22)2

إعالـ

HEPHHM(22)3

تغذية جماعات

3

HEPHHM(21)4

قاعة بحث

3

3

HEPHHM(21)5

الرسالة

4

4

مخرجات التعمـ المستيدفة مف
( الرمز الرقمي)
(أ( )8-د( )1-د( )2-د)3-
(د( )4-د( )5-د)8-
(أ( )21-ج( )8-د( )2-د)3-
(د( )4-د( )5-د)8-
( ج( )20-د( )2-د)3-
(د( )4-د( )5-د)8-

(أ( )11-أ( )19-ب)5-

(ج ()17-د( )2-د( )3-د)4-
(د( )5-د)8-

(أ( )11-أ( )19-ب)5-

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

(ج ()17-د( )2-د( )3-د)4-
(د( )5-د)8-
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