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 تمييد  
  مصفوفات  

لبرنامج   الييئة القومية لضمان جودة التعميم -القياسيةاالكاديمية  مطابقة المعايير 
 مع   االقتصاد المنزلى البكالوريوس

 المعايير القياسية لخريج برنامج -نواتج التعمم  مع  اوال  

 (ادارة المنزل والمؤسسات)بكالوريوس   

 زل والمؤسساتنواتج التعمم المستيدفة لبرنامج ادارة المنمع  ثانيا 
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 جامعة المنوفية

 كميةاالقتصاد المنزلى   

 ادارة المنزل والمؤسساتقسم  

 

مطابقة المعايير القياسية لبرنامج البكالوريوس مع المعايير القياسية لخريج برنامج  
 ادارة المنزل والمؤسسات)بكالوريوس 

والمواصفات العامو -المعايير القياسية 
 لخريج برنامج البكالوريوس

مواصفات خريج برنامج -المعايير القياسية و 
  " ادارة المنزؿ والمؤسساتالبكالوريوس " 

لوريوس يجب أف خريج برنامج البكا
 يكوف قادرًا عمى :

إدارة الموارد المتاحة 1.1 -1 (1
لتمبية احتياجات األفراد 

 .واألسر
 

اسػػتخداـ التفكيػػر  -2.1 (2
العممػػي المتطػػور لمواجيػػة 

مشػػكبلت التخصػػص المرتبطػػة 
بػػالفرد واألسرة والمجتمع عمى 

 .المستوى المحمى واإلقميمي
 

يجب  ادارة المنزؿ والمؤسساتخريج برنامج بكالوريوس 
 أف :

 
يدير الموارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد   1-1

ادارة المنزؿ واالسر المرتبطة بتخصص 
  والمؤسسات

 

لمواجية يستخدـ التفكير العممى المتطور  1-2
مشكبلت التخصص  المرتبطة بالفرد 

واالسرة والمجتمع عمى المستوى المحمي 
  واالقميمى
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تقديـ خدمات لممجتمع  -3.1 (3

والمستيمكيف في مجاالت 
 االقتصاد المنزلي

 
 

االتصاؿ الفعاؿ مع  -4.1 (4
 اآلخريف

 
استخداـ األدوات  -5.1 (5

والخامات وفقا لمتكنولوجيا 
 . الحديثة في مجاؿ التخصص

 
 

 
 القيادة والعمؿ في فريؽ -6.1 (6

. 
 

تنمية مياراتو و تبنى  -7.1 (7
القدرات اسموب لمتعمـ وتنمية 

 .ذاتيا مدى الحياة

يقدـ خدمات لممجتمع والمستيمكيف فى  1-3
 ادارة المنزؿ والمؤسساتمجاالت 

 

 

 يتصؿ بفعالية مع االخريف 1-4
 
 

يستخدـ االدوات والخامات وفقا لمتكنولوجيا  1-5
 والمؤسساتادارة المنزؿ الحديثة فى مجاؿ 

 

 

 

 يقود ويعمؿ فى فريؽ 1-6
 

يتبنى اسموب لمتعمـ وتنمية مياراتو وتنمية  1-7
 قدراتو ذاتيا مدي الحياة
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تفيـ المسؤوليات  -8.1 (8
المينية واألخبلقية واالعتبارات 

 .الثقافية والمجتمعية

 

 

اإللماـ بأسس ومبادئ اإلدارة  (9
وتطبيقاتيا عمي مستوي األسرة 
يجاد الحموؿ  والمؤسسة وا 

 لبعض المشكبلت.
 
تقديـ االستشارات  (11

الفنية الخاصة مف حيث 
األجيزة اختيار واستخداـ 

المنزلية المؤسسية مع طرؽ 
 الصيانة و العناية بيا.

 
 
 

 

 

 

يتفيـ المسئوليات المينية واالخبلقية  1-7
 واالعتبارات الثقافية والمجتمعية

 
 
 

/يمـ باسس ومبادىء االدارة وتطبيقاتيا عمى 9.1
الحموؿ لبعض مستوى االسرة والمؤسسة وايجاد 

  المشكبلت

 

/يقدـ االستشارات الفنية الخاصة مف حيث 11.1
اختيار واستخداـ االجيزة المنزلية المؤسسية مع طرؽ 

  الصيانة والعناية بيا
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اختيار الخامات  (11

المناسبة لتجييز وتأثيث 
المسكف مف حيث األثاث 
واألجيزة ،األرضيات والحوائط 

 ومكمبلت التصميـ الداخمي.
 

وضع المواصفات  (12
القياسية لممنتجات لحماية 
المستيمؾ وترشيد االستيبلؾ 

الحياة في كؿ مجاالت 
 اليومية.

 
 

التطوير والتحديث  (13
المستمر بما يتناسب مع 

 المتطمبات الوظيفية

/يختار الخامات المناسبة لتجييز وتاثيث 11.1
المسكف مف حيث االثاث واالجيزة واالرضيات 

 والحوائط ومكمبلت التصميـ الداخمى

 

 

 لحماية لممنتجات القياسية المواصفات /يضع12.1
 الحياة مجاالت كؿ في االستيبلؾ وترشيد المستيمؾ
 .اليومية

 

 

/يطور بما يتناسب مع  المتطمبات الوظيفية 13.1
 مع التحديث المستمر
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مطابقة المعايير القياسية العامة لبرنامج البكالوريوس و المخرجات التعميمية 
مع المخرجات التعميمية  "ادارة المنزل والمؤسساتالمستيدفة لبرنامج البكالوريوس "  

 ادارة المنزل والمؤسساتالمستيدفة لخريج برنامج  بكالوريوس  

المعايير  المعايير القياسية العامة لبرنامج البكالوريوس
القياسية 
لبرنامج 

البكالوريوس  
ادارة المنزؿ 
 والمؤسسات

المخرجات التعميمية 
المستيدفة لخريج برنامج 

ادارة المنزؿ البكالوريوس  
 والمؤسسات

 المػػعرفة والفيػػػػػػػػػـ -1

 يجب أف يكوف الخريج عمى فيـ وداريو بكؿ مف :

حقوؽ ومسئوليات األخريف والسموكيات  .1
التى تساىـ في دعـ العبلقات اإليجابية 

 بيف األفراد 

 

 

 

المصطمحات العممية والتكنولوجية  .2
المرتبطة بالتخصص واساسيات تطبيؽ 

 يجب أف يكوف الخريج قادرًا عمى أف :
 
. يحدد حقوؽ ومسئوليات األفراد في 1-أ

 األسرة والطفولةمؤسسات 
. يميز السموكيات التي تساىـ في 2-أ

دعـ العبلقات االيجابية في مؤسسات 
 األسرة والطفولة

 
 
. يذكر المصطمحات العممية 3-أ

والتكنولوجية المرتبط بمجاؿ ادارة 
 مؤسسات األسرة والطفولة
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 الحاسوب 

 

 

 

 

تفيـ المسئوليات المينية واألخبلقية  .3
 واإلعتبارات الثقافية والمجتمعية

 

 

 

 

األساليب والطرؽ المبلئمة لتعمـ  .4
مجاالت اإلقتصاد المنزلى وفقا 

 إلحتياجات المتعمميف 

 

 

. يعطي أمثمة عمي اساسيات 4-أ
تطبيقات الحاسوب في مجاؿ إدارة 

 األسرة والطفولةمؤسسات 
 
 
 
 
 
 
. يعدد المسئوليات المينية واالخبلقية 5-أ

واالعتبارات الثقافية والمجتمعية المرتبطة 
 بإدرة مؤسسات األسرة والطفولة

. يشرح القيـ واالعتبارات الثقافية التي 6-أ
تقوـ عمي أساسيا األسرة و مؤسسات 

 الطفولة.
 
 
. يصؼ االساليب والظروؼ المبلئمة 7-أ

لتعمـ مجاالت االقتصاد المنزلي وفقا 
 الحتياجات المتعمميف

. يعدد الطرؽ المختمفة ألسس إدارة 8-أ
 مؤسسات األسرة والطفولة 
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أنظمة الجودة وقواعد ممارسة المينة  .5
 ومتطمبات السبلمة والقضايا البيئية 

 

 

 

 

دارة الموارد 6 .اسس اتخاذ القرار السميـ وا 
المتاحة لتمبية احتياجات األفراد واألسرة 

 والمجتمع 

 

 

 

 

اسس تقديـ الخدمات واإللماـ بحقوؽ -7
 المستيمؾ 

 
. يمخص انظمة الجودة وقواعد 9-أ

 ممارسة المينة
 
 
. يشرح متطمبات السبلمة والقضايا 11-أ

البيئية المرتبطة التي تخدـ مؤسسات 
 األسرة والطفولة.

 
 
 
اسس اتخاذ القرار السميـ  يوضح. 11-أ

 في مؤسسات األسرة والطفولة
. يحدد اسموب ادارة الموارد المتاحة 12-أ

لتمبية احتياجات االفراد واالسرة والمجتمع 
 في مؤسسات األسرة والطفولة

 
 
 
. يحدد أسس تقديـ خدمات 13-أ

 مؤسسات األسرة والطفولة
ألفراد . يشرح حقوؽ المستيمؾ 14-أ

 األسرة وفي مؤسسات األسرة والطفولة
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 التواصؿ الفعاؿ .-8

 
 

. أسس اإلدارة الجيدة داخؿ مؤسسات 9-أ
 األسرة والطفولة .

 
 
 
 
 
. األسس العممية الخاصة بالتصميـ 11-أ

الداخمي لممسكف ومؤسسات األسرة والطفولة ) 
 نجييزه تأثيثو وتنسيقو(. 

 
 
 
و المؤسسات وأنواعيا . موارد األسرة 11-أ

 وكيفية إدارتيا واإلستفادة منيا .

 
 
 
 . يصؼ التواصؿ الفعاؿ15-أ
. يشرح كيفية التواصؿ الفعاؿ بيف 16-أ

 أفراد األسرة و المؤسسات
 
 
. يوضح اسس االدارة الجيدة داخؿ 17-أ

 مؤسسات االسرة والطفولة
. يرتب اولويات االدارة الناجحة في 18-أ

 مؤسسات االسرة والطفولة
 
 
 
. يذكر االسس العممية الخاصة 19-أ

 لمتصميـ الداخمي لممسكف
. يحدد المعايير الخاصة لمتصميـ 21-أ

الداخمي لتجييز وتاثيث وتجميؿ مؤسسات 
 االسرة والطفولة

 
. يذكر تصنيفات موارد االسرة 21-أ

 وكيفية ادارتيا
. يشرح كيفية االستفادة مف الموارد 22-أ
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. العمـو اإلنسانية و األساسية 12-أ

واالجتماعية و التخصصية التي تؤىمو ألداء 
 وجبو الوظيفي في مؤسسات األسرة والطفولة .

 
 
 
 
. األسس السميمة الختيار واستخداـ 13-أ

األدوات واألجيزة المنزلية وطرؽ تشغيميا 
 وصيانتيا والعناية بيا .

 
 
. احتياطات األمف والسبلمة لمؤسسات 14-أ

 األسرة والطفولة.
 
 
 
.التشريعات الخاصة بحماية المستيمؾ 15-أ

وتوعيتو لترشيد االستيبلؾ في األسرة 
  ومؤسساتيا.

 االسرية المتاحة
يعدد العمـو االنسانية واالساسية    .23-أ

واالجتماعية التى تؤىمو الداء واجبو 
 الوظيفى

. يصؼ العمـو  التخصصية التى 24-أ
تؤىمو الداء واجبو الوظيفى   في 

 مؤسسات االسرة والطفولة
 
. يذكر االسس السميمة الختيار 25-أ

 واستخداـ االدوات واالجيزة المنزلية
والعنايو   . يوضح طرؽ تشغيؿ26-أ

 بمبلدوات واالجيزة المنزلية 
 
. يوضح احتياطات االمف والسبلمة 27-أ

 لمؤسسات االسرة والطفولة
. يصؼ معايير االمف والسبلمو 28-أ

 لتأثيث المسكف وتجييزه 
 
. يذكر التشريعات الخاصة بحماية 29-أ

 المستيمؾ وترشيد االستيبلؾ
 
 . يشرح االساليب المختمفة لتوعية31-أ

وحماية المستيمؾ في مجاالت االسرة 
 ومؤسسات الطفولة
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. يحدد حقوؽ ومسئوليات األفراد في 1-أ
  مؤسسات األسرة والطفولة

 

المعايير   المعايير القياسية العامة لبرنامج البكالوريوس
القياسية 
لبرنامج 

البكالوريوس   
ادارة المنزؿ 
 والمؤسسات

المخرجات التعميمية 
المستيدفة لخريج برنامج 

ادارة المنزؿ البكالوريوس  
 والمؤسسات

 الميارات الذىنية -2
 يجب أف يكوف الخريج قادراعمى :

 
يدمج العمميات  .1

المتعمقة بالتفكير 
واالتصاؿ والقيادة 

بمحيط العمؿ 
 والمجتمع

 

 

يقيـ العوامؿ التى  .2
تؤثر في نمو الفرد 

 يجب أف يكوف الخريج قادرًا عمى أف 
 
 

. يدمج  العمميات المتعمقة بالتفكير 1-ج
 واالتصاؿ  بمحيط العمؿ بمؤسسات 

 األسرة والطفولة والمجتمع 
يدمج العمميات المتعمقة بالقيادة  2-ج

 بمحيط العمؿ
 بمؤسسات األسرة والطفولة والمجتمع   
 
 
 
.يقيـ العوامؿ التي تؤثر في نمو 3-ج

 الفرد 
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وتنمية الجوانب 
ذات الصمة بفيـ 
 الذات والشخصية 

 

اسس صنع  يقيـ .3
القرار واالتصاؿ 

والعبلقات المتبادلة 
 بيف االفراد 

 

.يطورعناصر التفكير 4
النقدى واالبتكارى والمنطقى 

. 

 

 

يخطط مشاريع  .4
 البحوث

 

يخطط لبيئة تعميمية  .5

. يقيـ عوامؿ تنمية الجوانب ذات 4-ج
 الصمة

 بفيـ الذات والشخصية. 
 
 
. يقيـ العوامؿ ذات الصمة بصنع 5-ج

 القرار 
 . يقيـ العوامؿ المتعمقة  باإلتصاؿ6-ج
 والعبلقات المتبادلة بيف االفراد  
 
 
 
. يحمؿ عناصر التفكير النقدى   7-ج

 لتطويرىا
. يحمؿ عناصر التفكير االبتكارى 8-ج

 لتطويرىا المنطقى
 
 
 
 . يخطط مشاريع البحوث9-ج
 يصمـ مشاريع البحوث 11-ج
 
 
 . يخطط  بيئة تعميمية منتجة 11-ج
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لتنمية المعارؼ 
المرتبطة بمجاؿ 

 التخصص

 

 

.يختار الحمػػوؿ المثمػػى 7
لممشػػاكؿ المرتبطػػة بمجػػاؿ 
التخصػػص عمػػي أسػػاس 
تفكيػػر تحميمي يأخذ في 

االعتبار إمكانية التطبيؽ، 
دارة  واالقتصاد واألخبلؽ وا 

 المخاطر

 

. يحدد أسس اختيار 8-ج
األدوات واألجيزة الحديثة 

األسرة في المنزؿ ومؤسسات 
 والطفولة وفقا الحتياجات

. يستنتج الحموؿ 9-ج
المناسبة لحؿ المشكبلت 
األسرية لتحسيف مستوي 

. يخطط  بيئة تعميمية منتجة 12-ج
المرتبطة بإدارة   لتنمية المعارؼ

 مؤسسات األسرة والطفولة
 
 
 
. يصمـ الحموؿ المثمى لممشاكؿ 13-ج

المرتبطة بإدارة مؤسسات األسرة والطفولة 
 عمي اساس التفكير التحميمي

. يصمـ الحموؿ المثمى لممشاكؿ 14-ج
ع االخذ فى االعتبار إمكانية التطبيؽ، م

دارة المخاطر في  واالقتصاد واألخبلؽ وا 
 مجاؿ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة

 
 
 
 
 
. يحمؿ  اسس  اختيار االدوات 15-ج

واالجيزه الحديثو  فى المنزؿ وفقا 
 لبلحتياجات 

. يحمؿ اسس   اختيار األدوات 16-ج
 واألجيزة

الحديثة في مؤسسات األسرة والطفولة  
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المعيشة و دعـ التماسؾ 
 األسري .

 
 
 
 
 
 
. يستنبط األسس 11-ج

العممية واالحتياجات 
المعيشية لمؤسسات األسرة 
والطفولة لتحسيف مستوي 

الخدمات المقدمة لؤلفراد في 
ختمفة ) دور المؤسسات الم

الحضانة ، دور المسنيف ، 
 المبلجئ ، دور األيتاـ (.

 
 
 
 
 
 
. يوضح العبلقات 11-ج

االرتباطية بيف الوقت والجيد 
المستنفذ في أداء العمؿ 

 وفقا 
 لبلحتياجات.

. يصمـ الحموؿ االمناسبة لحؿ 17-ج
 المشكبلت 

 االسرية لتحسيف مستوى المعيشو
.يصمـ حموؿ  المشكبلت 18-ج

 المناسبة
 لدعـ التماسؾ األسري 
 
.يحمؿ األسس العممية لمؤسسات 19-ج

 األسرة
والطفولة لتحسيف مستوي الخدمات  

المقدمة لؤلفراد في المؤسسات المختمفة ) 
دور الحضانة ، دورالمسنيف المبلجئ 

 ودور األيتاـ ( .
.يحمؿ االحتياجات المعيشية 21-ج

ألسرة والطفولة لتحسيف المؤسسات 
 مستوي األداء فى

 المؤسسات المختمفة مثؿ  
 المبلجئ) دور الحضانة ، دورالمسنيف ، 

 ودور األيتاـ ( . 
 
.يحمؿ العبلقات االرتباطية بيف 21-ج

 الوقت
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والمستوي المياري 
 المكتسب.

 
 
 
. يرتب أولويات  12-ج

بنود الميزانية في حالة 
تعرض األسرة أو المؤسسة 
ألزمات إقتصادية صعبة 
بحيث تحقؽ أكبر منفعة 

 لمواردىا .
 
 
 
 
. يختار االحتياجات 13-ج

المعيشية بما يتوافؽ مع 
متطمبات العصر وفي ضوء 
اإلمكانيات االقتصادية 

 والمستوي االجتماعي .
  

 والجيد المستنفذ في أداء العمؿ  
. يصمـ العبلقات االرتباطية بيف 22-ج

 الوقت
والجيد المستنفذ في أداء العمؿ  

 والمستوي المياري
 المكتسب . 
. يصنؼ أولويات بنود الميزانية  23-ج
 في
 ة  ألزمات اقتصاديةحالة تعرض األسر  
 لتحقيؽ اكبر منفعة لمواردىا 
. يخطط اولويات بنود الميزانية 24-ج

 فى 
 حالة تعرض المؤسسة الزمات اقتصادية

 لتحقيؽ اكبر منفعة لمواردىا 
 
 
 . يخطط  االحتياجات المعيشية25-ج
 بما يتوافؽ مع متطمبات العصر 
 . يصنؼ االحتياجات المعيشيو26-ج
 في ضوء اإلمكانيات االقتصادية 
 والمستوي االجتماعي. 
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المعايير القياسية العامة 
 لبرنامج البكالوريوس

ا المعايير القياسية 
لبرنامج البكالوريوس  

ادارة المنزل 
 والمؤسسات

المخرجات التعميمية المستيدفة لخريج 
ادارة المنزل برنامج البكالوريوس  

 والمؤسسات

 المينية والعممية الميارات -3

 

 

NARS المعايير
األكاديمية المرجعية 
)الميارات المينية و 

يجب أف يكوف  العممية(
 الخريج قادرا عمى :

.يمارس المواطنة 1
السميمة ويدير موارده 

الخاصة المتاحة ويتحمؿ 
المسئولية في العمؿ وتجاه 

 األفراد 

 يجب أف يكوف الخريج قادرًا عمى أف :     

 

 

 

 

 . يطبؽ أسس المواطنة السميمو 1-ب .1
الخاصة المتاحو فى تحممو . ينسؽ بيف موارده 2-ب .2

المسئولية داخؿ عممو وتجاه االفراد المحيطيف بو في 
 مؤسسات األسرة والطفولة
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. يطبؽ المبادئ العممية 2
المناسبة لمجاؿ 

التخصص في تصميـ 
وتطوير وتحميؿ العناصر 

 والنظـ والعمميات 

 

 

 

 

 

 

. يطبؽ الخبرات 3
والمعارؼ والميارات 
األساسية في مجاؿ 

 التخصص .

 

 

. يطبؽ المبادئ العممية المناسبة لمجاؿ إدارة 3-ب .3
 مؤسسات األسرة والطفولة

.يستخدـ  المبادئ العممية المناسبة فى تصميـ 4-ب .4
المتعمقة بإدارة وتطوير وتحميؿ العناصر والنظـ والعمميات 

 مؤسسات األسرة والطفولة

 

 

 

 

 

 

.يطبؽ  الخبرات والمعارؼ والميارات األساسية في 5-ب .5
 إدارة مؤسسات األسرة والطفولة

الميارات األساسية في مجاؿ إدارة مؤسسات . ينظـ 6-ب .6
 األسرة والطفولة
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. ينفذ مشاريع البحوث 4
باألسموب العممى السميـ 

ويقترح المنيج البلـز 
 لتحقيؽ اليدؼ .

 

 

 

 

. يحقؽ العوامؿ التى 5
تستيدؼ خمؽ بيئة عمؿ 
 آمنة في مجاؿ العمؿ 

 

 

 

 

 

 . ينفذ مشروعات بحثية بأسموب عممي سميـ 7-ب .7
 البلـز لتحقيؽ اليدؼ. ينفذ المنيج 8-ب .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. يحقؽ العوامؿ التى تسيـ فى خمؽ بيئة عمؿ 9-ب .9
 مناسبة 

. يطبؽ  العوامؿ التى تؤثر فى بيئة 11-ب .11
 العمؿ  المتعمقة بإدارة مؤسسات األسرة والطفولة

. يطبؽ  المعارؼ والميارات  ألمف 11-ب .11
 وسبلمة البيئة في مؤسسات األسرة والطفولة
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يطبؽ المعارؼ  .6
والميارات 

والممارسات 
البلزمة ألمف 

 وسبلمة البيئة .

 

 

 

يمارس اعداد  .7
دراسات الجدوى 

لممشروعات 
 االنتاجية الصغيرة

 

 

يطبؽ مبادئ  .8
واسس اإلدارة 

السميمة الستخداـ 

 

الممارسات الآلزمة لتحقيؽ . يطبؽ  12-ب .12
 األمف والسبلمة في بيئة مؤسسات األسرة والطفولة.

.يطبؽ دراسات الجدوى لممشروعات 13-ب .13
 اإلنتاجية الصغيرة لخدمة مؤسسات األسرة والطفولة

 
 
 
 
 
. يطبؽ أسس إعداد  دراسات الجدوى 14-ب .14

لممشروعات اإلنتاجية الصغيرة في مؤسسات األسرة 
 والطفولة.

 

 

يطبؽ  المبادئ االدارية السميمة  .15-ب .15
الستخداـ الموارد المتاحو في مؤسسات األسرة والطفولة 

 فى ضوء احتياجات السوؽ
. يستخدـ اسس االدارة السميمة في 16-ب .16

المؤسسات التي تخدـ األسرة والطفولة في ضوء 
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الموارد المتاحة 
في ضوء 

 احتياجات السوؽ 

 

 

 

. يطبؽ أسس إدارة 9-ب
االنتاج مع وضع البدائؿ 
المختمفة لتحسيف المستوي 
االقتصادي و االجتماعي 
لمؤسسات األسرة والطفولة 

. 
. يبسط األعماؿ 11-ب

في مؤسسات األسرة و 
استخداـ الطفولة مف حيث 

األدوات و األجيزة  
بطريقة عممية سميمة حتي 

تحقؽ أفضؿ خدمة 
وظيفية مع إطالة عمرىا 

 اإلفتراضي .
. يعد نماذج 11-ب

التصميـ الداخمي مف 

 احتياجات السوؽ بمؤسسات األسرة والطفولة

 

 

 

 ى مؤسسات . يطبؽ اسس ادارة االنتاج  ف17-ب .17
 األسرة والطفولة 

. يضع البدائؿ المختمفة لتحسيف المستوي 18-ب .18
 االقتصادي واالجتماعي لمؤسسات األسرة والطفولة

 

  

. يبسط االعماؿ  فى مؤسسات االسره 19-ب .19
 والطفولو 

. يستخدـ األدوات واألجيزة بطريقو عمميو 21-ب .21
سميمةح تى تحقؽ افضؿ خدمة وظيفيةواطالو عمرىا 

 االفتراضى

 

. يعد نماذج تصميـ داخمى مف حييث 21-ب .21
 التجييز والتاثيث لمؤسسات االسرة والطفولة
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حيث التجييز ، التأثيث و 
التنسيؽ لمؤسسات األسرة 

 و الطفولة .
 
 
. يجيز بعض 12-ب

التطبيقات العممية 
الخاصة بإدارة الموارد 

األسرية مف خبلؿ 
المشاركة في البرامج 
 اإلعبلمية المختمفة .

. يطبؽ أسس و 13-ب
قواعد إدارة مراقبة الجودة 

مف خبلؿ عمميات 
الفحص و القياسات 

المختمفة لبعض منتجات 
مؤسسات األسرة و 

 الطفولة .
. يخطط وينفذ 14-ب

الوجبات الغذائية المناسبة 
ألفراد مؤسسات األسرة و 

فقا الحتياجاتيـ الطفولة و 
 الكمية و النوعية .

 
 

. يعد نماذج تصميـ داخمى مف حيث 22-ب .22
 التجميؿ لمؤسسات االسره والطفولو 

 
. يجيز تطبيقات عممية خاصة باداره 23-ب .23

 الموارد االسرية
. يجيز التطبيقات مف خبلؿ المشاركة 24-ب .24

 مج االعبلميو المختمفة  فى البرا

 

 

. يطبؽ قواعد ادارة مراقبة الجودة مف 25-ب .25
 خبلؿ عمميات الفحص والقياسات لممنتجات

. يطبؽ  أسس إدارة مراقبة  الجودة 26-ب .26
 لمؤسسات األسرة والطفولة

 

الوجبات الغذائية المناسبة ألفراد  ينسؽ. 27-ب .27
مؤسسات االسره والطفولو  وفقًا الحتياجاتيـ  الكميو 

 والنوعيو 
. ينفذ الوجبات الغذائيو المناسبو الفراد 28-ب .28

 مؤسسات االسرة والطفولة 
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. يشارؾ في 15-ب

تنظيـ المعارض وعمؿ 
دورات تدريبية وبرامج 
توعية وتسويؽ منتجات 
المشروعات الصغيرة 

 لخدمة المجتمع.
. 
  

 

. ينفذ تنظيـ المعارض وتسويؽ منتجات 29-ب .29
 المشروعات الصغيره  لخدمة المجتمع

بية وبرامج توعية  . ينظـ دورات تدري31-ب .31
 لخدمة المجتمع

 

 

المعايير القياسية العامة 
 لبرنامج البكالوريوس

المعايير القياسية لبرنامج  
ادارة المنزؿ البكالوريوس  
 والمؤسسات

المخرجات التعميمية المستيدفة 
لخريج برنامج البكالوريوس  

 ادارة المنزؿ والمؤسسات

 الميارات العامة والمنتقمة -4

أف يكوف الخريج  يجب
 قادراعمى :

 قيادة وتحفيز العامميف. .1-د

 

استخداـ تكنولوجيا  .2-د
 المعمومات بشكؿ جيد .

 الخريج قادرًا عمى أف :يجب أف يكوف 

يساىـ فى تحفيز وقيادة  1-د
 العامميف

 

يساىـ فى استخداـ   2-د
 تكنولوجيا المعمومات بشكؿ جيد
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استخداـ المغة العربية  .3-د
حدى المغات األجنبية بشكؿ  وا 
 جيد في مجاالت التخصص

 

 

 

 

. يتواصؿ إعبلميا 4-د
 وجماىيريا 

 

 

يشارؾ في وضع الحموؿ 5د
ذات  لممشكبلت في المؤسسة

 الصمة بمجاؿ التخصص.

 

 

يساىـ فى استخداـ  المغة   3-د
 العربية بشكؿ جيد

يساىـ فى استخداـ احدى  4-د
المغات االجنبية بشكؿ جيد فى 
مجاؿ ادارة مؤسسات االسرة 

 والطفولة

 

 

 
.يتواصؿ اعبلميا 5-د

 وجماىيريا.

 

 

.يشارؾ فى وضع الحموؿ 6-د
بادارة  لممشكبلت ذات الصمة
 مؤسسات االسرة والطفولة.
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. يشارؾ في تنفيذ الخطط 5-د
المعدة لتطوير المؤسسة وفقا 
 لمتطمبات الجودة الشاممة .

 

 

. يتابع المستحدثات 6-د
العممية و التكنولوجية و 

المشاركة في المؤتمرات و 
الندوات ذات الصمة 

بالتخصص لتحقيؽ التنمية 
 المينية المستدامة .

 

 

. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط 7-د
المعدة لتطوير المؤسسة وفقا 

 لمتطمبات الجودة الشاممة

 

 

 

 يتابع المستحدثات العممية و التكنولوجية  8د 

 يشترؾ فى  في المؤتمرات و الندوات ذات الصمة بالتخصص لتحقيؽ  9د

 التنمية المينية المستدامة . 

 

 0299/ 8االجراءات التصحيحية لتوصيف البرنامج الدراسي  تاريخ اعتماد مجمس القسم 

 8/0299تاريخ اخر تحديث لتوصيف     

 التوقيع

 8/0299تاريخ اعتماد اإلجراءات التصحيحية:                    ميجة مسمم رئيس مجمس القسم ا.د. / 
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(93نموذج رقم )  

 

 جامعة : المنوفية 

 كمية : االقتصاد المنزلي 
  ادارة مؤسسات االسرة والطفولةقسم : 

 

 

ادارة مؤسسات االسرة والطفولةالبكالريوس توصيف برنامج   
(0299-0202)عام   

 
معمومات أساسية: -أ  
ادارة مؤسسات االسرة والطفولة: البرنامجاسم  -1  
)ثنائى(                       )مشترؾ(                       √:)أحادى(     طبيعة البرنامج -2  

ادارة مؤسسات االسرة والطفولة:القسم المسئول عن البرنامج  
ـ2119 /  8/  2: تاريخ اقرار البرنامج  

 خريجالمواصفات  -ب
قادرًا عمي : ادارة مؤسسات االسرة والطفولةيكون خريج برنامج   

االلماـ بالتقنيات الحديثة المتعمقة باألدوات واألجيزة التى تستخدـ فى المؤسسات وكيفية إختيارىا حتى تحقؽ الخدمة  .1
 الوظيفية التى صنعت مف أجميا .

سرة ، ومراكز ودور الحضانة ورياض األطفاؿ ودور تقديـ االستشارات الفنية والتثقيفية بالمؤسسات التى تخدـ األ .2
 المسنيف.

 المشاركة في تأثيث وتجميؿ المؤسسات التي تخدـ األسرة والطفولة وذوي االحتياجات الخاصة. .3

عداد المشروعات الصغيرة إلستخداميا في تنمية األفراد والمجتمع. .4  تخطيط وا 
 بأسس عممية سميمة .الوعى بالموارد األسرية و البشرية وكيفية إدارتيا  .5
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 اعداد وتنفيذ البرامج االرشادية الخاصة بمجاالت ترشيد االستيبلؾ و ادارة موارد االسرة و اقتصاديات االسرة. .6

 العممي والمجاؿ األدارى والمجاالت المتعمقة بالتخصص . التطوير والتحديث المستمر فى مجاؿ البحث .7

 
معمومات متخصصة: -ج  
 : لمبرنامجاألىداف العامة  -9

قادرًا عمي : ادارة مؤسسات االسرة والطفولةيكون خريج برنامج   

 . ادارة مؤسسات االسرة والطفولةيدير الموارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد واالسر المرتبطة  ب/1.1

والمجتمع عمي المستوى  واالسره الفردب المرتبطة ادارة مؤسسات االسرة والطفولةلمواجية مشكبلت ر يستخدـ التفكي /2.1
  المحمي واالقميمى

 .ادارة مؤسسات االسرة والطفولةيقدـ خدمات لممجتمع والمستيمكيف فى مجاالت /3.1
  يتواصؿ بفعالية مع االخريف/4.1

 ادارة مؤسسات االسرة والطفولةيستخدـ االدوات والخامات وفقا لمتكنولوجيا الحديثة فى مجاؿ /5.1

 مؿ فى فريؽيقود مف خبلؿ الع/6.1

 . ينمى مياراتو ويتبنى اسموب لمتعمـ وتنمية القدرات ذاتيا مدى الحياة/7.1

 .والمجتمعية الثقافية واالعتبارات واألخبلقية المينية المسؤوليات تفيـي/8.1

  يمـ باسس ومبادىء االدارة وتطبيقاتيا عمى مستوى االسرة والمؤسسة وايجاد الحموؿ لبعض المشكبلت/9.1

يقدـ االستشارات الفنية الخاصة مف حيث اختيار واستخداـ االجيزة المنزلية المؤسسية مع طرؽ الصيانة /11.1
  والعناية بيا

يختار الخامات المناسبة لتجييز وتاثيث المسكف مف حيث االثاث واالجيزة واالرضيات والحوائط ومكمبلت /11.1
 التصميـ الداخمى

 .اليومية الحياة مجاالت كؿ في االستيبلؾ وترشيد المستيمؾ لحماية جاتلممنت القياسية المواصفات ضعي/12.1

 يطور بما يتناسب مع  المتطمبات الوظيفية مع التحديث المستمر/13.1
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المخرجات التعميمية المستيدفة من البرنامج: -0  

  المعرفة والفيم:-أ 
قادرًا عمى أف: الخريجفى نياية البرنامج يكوف   

 والطفولة األسرة مؤسسات في األفراد ومسئوليات حقوؽ يحدد. 1-أ
 والطفولة األسرة مؤسسات في االيجابية العبلقات دعـ في تساىـ التي السموكيات يميز. 2-أ
 والطفولة األسرة مؤسسات ادارة بمجاؿ المرتبط والتكنولوجية العممية المصطمحات يذكر. 3-أ
 والطفولة األسرة مؤسسات إدارة مجاؿ في الحاسوب تطبيقات اساسيات عمي أمثمة يعطي. 4-أ
 والطفولة األسرة مؤسسات بإدرة المرتبطة والمجتمعية الثقافية واالعتبارات واالخبلقية المينية المسئوليات يعدد. 5-أ
 .الطفولة مؤسسات و األسرة أساسيا عمي تقوـ التي الثقافية واالعتبارات القيـ يشرح. 6-أ
 المتعمميف الحتياجات وفقا المنزلي االقتصاد مجاالت لتعمـ المبلئمة والظروؼ االساليب يصؼ. 7-أ
  والطفولة األسرة مؤسسات إدارة ألسس المختمفة الطرؽ يعدد. 8-أ
 المينة ممارسة وقواعد الجودة انظمة يمخص. 9-أ
 .طفولةوال األسرة مؤسسات تخدـ التي المرتبطة البيئية والقضايا السبلمة متطمبات يشرح. 11-أ
 والطفولة األسرة مؤسسات في السميـ القرار اتخاذ اسس يوضح.11-أ
 والطفولة األسرة مؤسسات في والمجتمع واالسرة االفراد احتياجات لتمبية المتاحة الموارد ادارة اسموب يحدد. 12-أ
 والطفولة األسرة مؤسسات خدمات تقديـ أسس يحدد. 13-أ
 والطفولة األسرة مؤسسات وفي األسرة ألفراد المستيمؾ حقوؽ يشرح. 14-أ
 الفعاؿ التواصؿ يصؼ. 15-أ
 المؤسسات و األسرة أفراد بيف الفعاؿ التواصؿ كيفية يشرح. 16-أ
 والطفولة االسرة مؤسسات داخؿ الجيدة االدارة اسس يوضح. 17-أ
 والطفولة االسرة مؤسسات في الناجحة االدارة اولويات يصؼ. 18-أ
 لممسكف الداخمي لمتصميـ الخاصة العممية االسس يذكر. 19-أ
 والطفولة االسرة مؤسسات وتجميؿ وتاثيث لتجييز الداخمي لمتصميـ الخاصة المعايير يحدد. 21-أ
 ادارتيا وكيفية االسرة موارد تصنيفات يذكر. 21-أ



 الهيئة القىهية لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

                                      
  

 وحدة ضمان الجودة
 

 

09 
 

Page | 09 

 المتاحة االسرية الموارد مف االستفادة كيفية يشرح. 22-أ
 واالجتماعية التى تؤىمو الداء واجبو الوظيفى واالساسية االنسانية العموـيعدد  .  23-أ
 والطفولة االسرة مؤسسات في التخصصية التى تؤىمو الداء واجبو الوظيفى    العموـ يصؼ. 24-أ
 المنزلية واالجيزة االدوات واستخداـ الختيار السميمة االسس يذكر. 25-أ
  المنزلية واالجيزة بمبلدوات والعنايو  تشغيؿ طرؽ يوضح. 26-أ
 والطفولة االسرة لمؤسسات والسبلمة االمف احتياطات يوضح. 27-أ
  وتجييزه المسكف لتأثيث والسبلمو االمف معايير يصؼ. 28-أ
 االستيبلؾ وترشيد المستيمؾ بحماية الخاصة التشريعات يذكر. 29-أ
 الطفولة ومؤسسات االسرة مجاالت في المستيمؾ وحماية لتوعية المختمفة االساليب يشرح. 31-أ

  :ميارات المينية العمميةال -ب
 :أف قادرًا عمى  الخريجفى نياية البرنامج يكوف 

  السميمو المواطنة أسس يطبؽ. 1-ب
 مؤسسات في بو المحيطيف االفراد وتجاه عممو داخؿ المسئولية تحممو فى المتاحو الخاصة موارده بيف ينسؽ. 2-ب

 والطفولة األسرة
 والطفولة األسرة مؤسسات إدارة لمجاؿ المناسبة العممية المبادئ يطبؽ. 3-ب
 مؤسسات بإدارة المتعمقة والعمميات والنظـ العناصر وتحميؿ وتطوير تصميـ فى المناسبة العممية المبادئ  يستخدـ.4-ب

 والطفولة األسرة
 والطفولة األسرة مؤسسات إدارة في األساسية والميارات والمعارؼ الخبرات  يطبؽ.5-ب
 والطفولة األسرة مؤسسات إدارة مجاؿ في األساسية الميارات  ينظـ. 6-ب
  سميـ عممي بأسموب بحثية مشروعات ينفذ. 7-ب
 المنيج البلـز لتحقيؽ اليدؼ ينفذ. 8-ب
  مناسبة عمؿ بيئة خمؽ فى تسيـ التى العوامؿ يحقؽ. 9-ب
 والطفولة األسرة مؤسسات بإدارة المتعمقة  العمؿ بيئة فى تؤثر التى العوامؿ  يطبؽ. 11-ب
 والطفولة األسرة مؤسسات في البيئة وسبلمة ألمف  والميارات المعارؼ  يطبؽ. 11-ب
 .والطفولة األسرة مؤسسات بيئة في سبلمةالو  األمف لتحقيؽ الآلزمة الممارسات  يطبؽ. 12-ب
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 والطفولة األسرة مؤسسات لخدمة الصغيرة اإلنتاجية لممشروعات الجدوى دراساتيطبؽ .13-ب
 .والطفولة األسرة مؤسسات في الصغيرة اإلنتاجية لممشروعات الجدوى دراسات  إعداد أسس يطبؽ. 14-ب
فى ضوء احتياجات  والطفولة األسرة مؤسسات في المتاحو الموارد الستخداـ السميمة االدارية المبادئ  يطبؽ. 15-ب

 السوؽ
 بمؤسسات السوؽ احتياجات ضوء في والطفولة األسرة تخدـ التي المؤسسات في السميمةاالدارة  اسس يستخدـ. 16-ب

 والطفولة األسرة
  والطفولة األسرة مؤسسات فى يطبؽ اسس ادارة االنتاج . 17-ب
  والطفولة األسرة لمؤسسات واالجتماعي االقتصادي المستوي لتحسيف المختمفة البدائؿ يضع. 18-ب
  والطفولو االسره مؤسسات فى  االعماؿيبسط . 19-ب
 االفتراضى عمرىا واطالوتى تحقؽ افضؿ خدمة وظيفية سميمةح عمميو بطريقو واألجيزة األدوات يستخدـ. 21-ب
 حييث التجييز والتاثيث لمؤسسات االسرة والطفولة مف داخمى ـتصمي نماذج يعد. 21-ب
  والطفولو االسره لمؤسسات التجميؿ حيث مف داخمى تصميـ نماذج يعد. 22-ب
 االسرية مواردال باداره تطبيقات عممية خاصة يجيز. 23-ب
   المختمفة عبلميواال برامجال يجيز التطبيقات مف خبلؿ المشاركة فى. 24-ب
 يطبؽ قواعد ادارة مراقبة الجودة مف خبلؿ عمميات الفحص والقياسات لممنتجات. 25-ب
 والطفولة األسرة لمؤسسات الجودة  ةمراقب إدارة أسس  يطبؽ. 26-ب
  والنوعيو الكميو  الحتياجاتيـ وفقاً   والطفولو االسره مؤسساتألفراد  المناسبة الغذائية الوجباتينسؽ . 27-ب
  الفراد مؤسسات االسرة والطفولة مناسبوال الغذائيو الوجبات ينفذ. 28-ب
 لخدمة المجتمع  الصغيره المشروعات منتجات تسويؽو  المعارض تنظيـ ينفذ. 29-ب
 المجتمع لخدمة  توعية وبرامج تدريبية دورات ينظـ. 31-ب
 : الذىنيةالميارات  -ج

 قادرًا عمى أف: الخريجفى نياية البرنامج يكوف 
  والمجتمع والطفولة األسرة بمؤسسات العمؿ بمحيط  واالتصاؿ بالتفكير المتعمقة العمميات  يدمج. 1-ج
  والمجتمع والطفولة األسرة بمؤسسات  العمؿ بمحيط القيادةب المتعمقة العمميات يدمج 2-ج
  الفرد نمو في تؤثر التي العوامؿ يقيـ.3-ج
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 .والشخصية الذات بفيـ الصمة ذات قيـ عوامؿ تنمية الجوانبي. 4-ج
  يقيـ العوامؿ ذات الصمة بصنع القرار. 5-ج
  االفراد بيف المتبادلة والعبلقات باإلتصاؿ  المتعمقةيقيـ العوامؿ . 6-ج
   النقدى التفكير عناصر يحمؿ. 7-ج
  المنطقى االبتكارىالتفكير  عناصر يحمؿ. 8-ج
 البحوث مشاريع يخطط. 9-ج
 مشاريع البحوث يصمـ 11-ج
  منتجة تعميمية بيئة  يخطط. 11-ج
 ةالطفولو األسرة مؤسسات بإدارة المرتبطة المعارؼ لتنمية منتجة تعميمية بيئة  يخطط. 12-ج
 التحميمي تفكيرالعمي اساس  والطفولة األسرة مؤسسات بإدارة المرتبطة لممشاكؿ المثمى الحموؿ يصمـ. 13-ج
دارة واألخبلؽ واالقتصاد التطبيؽ، إمكانية االخذ فى االعتبار معالمثمى لممشاكؿ  حموؿال يصمـ .14-ج  في المخاطر وا 

 والطفولة األسرة مؤسسات إدارة مجاؿ
  فى المنزؿ وفقا لبلحتياجات  الحديثو واالجيزه االدواتاسس  اختيار   يحمؿ. 15-ج
 .لبلحتياجات وفقا والطفولة األسرة مؤسسات في الحديثة واألجيزة األدوات اختيار   اسس يحمؿ. 16-ج
 المعيشو مستوى لتحسيف االسرية المشكبلت لحؿ االمناسبة الحموؿ يصمـ. 17-ج
 األسري التماسؾ دعـل المناسبةالمشكبلت  حموؿ  يصمـ.18-ج
 المختمفة المؤسسات في لؤلفراد المقدمة الخدمات مستوي لتحسيف والطفولة األسرة لمؤسسات العممية األسسيحمؿ .19-ج
 ( . األيتاـ ودور المبلجئ دورالمسنيف ، الحضانة دور) 
 دور)  مثؿ المختمفة المؤسسات فى األداء مستوي لتحسيف والطفولة األسرة لمؤسسات المعيشية االحتياجات يحمؿ.21-ج

 ( . األيتاـ ودور المبلجئ ، دورالمسنيف ، الحضانة
  العمؿ أداء في المستنفذ والجيد الوقت بيف االرتباطية العبلقات يحمؿ.21-ج
 . المكتسب المياري والمستوي العمؿ أداء في المستنفذ والجيد الوقت بيف االرتباطية العبلقاتيصمـ . 22-ج
 لتحقيؽ اكبر منفعة لمواردىا اقتصادية ألزمات  األسرة تعرض حالة في  الميزانية بنود أولويات يصنؼ. 23-ج
 الزمات اقتصادية لتحقيؽ اكبر منفعة لمواردىا بنود الميزانية فى حالة تعرض المؤسسة اولويات يخطط. 24-ج
 العصر متطمبات مع يتوافؽ بما المعيشية االحتياجات  يخطط. 25-ج
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 .االجتماعي والمستوي االقتصادية اإلمكانيات ضوء في المعيشيو االحتياجات يصنؼ. 26-ج
 
 
 
 
 : والقابمة لمنقلعامة الميارات ال -د

 قادرًا عمى أف : الخريجفى نياية البرنامج يكوف 
 العاملين يساهم فى تحفيز وقيادة 1-د

 تكنولوجيا المعلومات بشكل جيد يساهم فى استخدام  0-د

 اللغة العربية بشكل جيد يساهم فى استخدام   3-د

 احدى اللغات االجنبية بشكل جيد فى مجال ادارة مؤسسات االسرة والطفولةيساهم فى استخدام  4-د

 
 .يتواصؿ اعبلميا وجماىيريا.5-د
 ..يشارؾ فى وضع الحموؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة مؤسسات االسرة والطفولة.6-د
 اممةالش الجودة لمتطمبات وفقا المؤسسة لتطوير المعدة الخطط تنفيذ  فى يشارؾ. 7-د
  بالتخصص الخاصو والتكنولوجيو العمميو المستحدثات يتابع. 8-د
 المستدامو المينيو التنميو لتحقيؽ بالتخصص الصمو ذات والندوات المؤتمرات فى يشارؾ. 9-د
المعايير األكاديمية لمبرنامج: -3  

المعايير األكاديمية القياسية )قطاع كميات االقتصاد المنزلي( التي أصدرتيا الييئة القومية لضمان جودة تم تبني 
( :0229التعميم واالعتماد )يناير  

قادرًا عمي : ادارة مؤسسات االسرة والطفولةحيث يكوف خريج برنامج   
 .واألسر األفراد احتياجات لتمبية المتاحة الموارد إدارة .1

 عمى والمجتمع واألسرة بػػالفرد المرتبطػػة التخصػػص مشػػكبلت لمواجيػػة المتطػػور العممػػي التفكيػػر اسػػتخداـ .2



 الهيئة القىهية لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

                                      
  

 وحدة ضمان الجودة
 

 

33 
 

Page | 33 

 .واإلقميمي المحمى المستوى

 . المنزلي االقتصاد مجاالت في والمستيمكيف لممجتمع خدمات تقديـ .3

 . اآلخريف مع الفعاؿ االتصاؿ .4

 . التخصص مجاؿ في الحديثة لمتكنولوجيا وفقا والخامات األدوات استخداـ .5
 . فريؽ في والعمؿ القيادة .6

 .الحياة مدى ذاتيا القدرات وتنمية لمتعمـ اسموب تبنى و مياراتو تنمية .7

 .والمجتمعية الثقافية واالعتبارات واألخبلقية المينية المسؤوليات تفيـ .8
يجاد .9  الحموؿ لبعض المشكبلت. اإللماـ بأسس ومبادئ اإلدارة وتطبيقاتيا عمي مستوي األسرة والمؤسسة وا 

تقديـ االستشارات الفنية الخاصة مف حيث اختيار واستخداـ األجيزة المنزلية المؤسسية مع طرؽ الصيانة و العناية  .11
 بيا.

اختيار الخامات المناسبة لتجييز وتأثيث المسكف مف حيث األثاث واألجيزة ،األرضيات والحوائط ومكمبلت  .11
 التصميـ الداخمي.

 ات القياسية لممنتجات لحماية المستيمؾ وترشيد االستيبلؾ في كؿ مجاالت الحياة اليومية.وضع المواصف .12

 التطوير والتحديث المستمر بما يتناسب مع المتطمبات الوظيفية. .13
المعرفة و الفيم: -أ  

 يكتسب الخريج المعارؼ والمفاىيـ المتعمقة بكؿ مما يمي:
 .األفراد بيف اإليجابية العبلقات دعـ في تساىـ التي السموكيات و اآلخريف ومسؤوليات حقوؽ .1-أ
 .الحاسوب تطبيقات وأساسيات بالتخصص المرتبطة والتكنولوجية العممية المصطمحات .2-أ
 والمجتمعية الثقافية واالعتبارات واألخبلقية المينية المسؤوليات تفيـ .3-أ
 . المتعمميف الحتياجات وفقا منزليال االقتصاد مجاالت لتعمـ المبلئمة الطرؽ و األساليب .4-أ
 البيئية والقضايا السبلمة ومتطمبات المينة، ممارسة قواعد و الجودة، أنظمة .5-أ
 .والمجتمع واألسرة األفراد احتياجات لتمبية المتاحة الموارد إدارة و السميـ القرار اتخاذ أسس .6-أ
 .المستيمؾ بحقوؽ اإللماـ و الخدمات تقديـ أسس .7-أ
 .الفعاؿ التواصؿ .8-أ
 . والطفولة األسرة مؤسسات داخؿ الجيدة اإلدارة أسس. 9-أ
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 (. وتنسيقو تأثيثو نجييزه)  والطفولة األسرة ومؤسسات لممسكف الداخمي بالتصميـ الخاصة العممية األسس. 11-أ
 . منيا واإلستفادة إدارتيا وكيفية وأنواعيا المؤسسات و األسرة موارد. 11-أ
 األسرة مؤسسات في الوظيفي وجبو ألداء تؤىمو التي التخصصية و واالجتماعية األساسية و اإلنسانية العموـ. 12-أ

 . والطفولة
 . بيا والعناية وصيانتيا تشغيميا وطرؽ المنزلية واألجيزة األدوات واستخداـ الختيار السميمة األسس. 13-أ
 .والطفولة األسرة لمؤسسات والسبلمة األمف احتياطات. 14-أ
 .ومؤسساتيا األسرة في االستيبلؾ لترشيد وتوعيتو المستيمؾ بحماية الخاصة التشريعات.15-أ

 :والمينية العممية الميارات -ب
 يكوف الخريج قادرًا عمي أف :

 .األفراد تجاه و العمؿ في المسئولية ويتحمؿ المتاحة الخاصة موارده ويدير السميمة المواطنة يمارس .1-ب
 .والعمميات والنظـ العناصر وتحميؿ وتطوير تصميـ في التخصص لمجاؿ المناسبة العممية المبادئ يطبؽ .2-ب
 . التخصص مجاؿ في األساسية والميارات والمعارؼ الخبرات يطبؽ .3-ب
 اليدؼ لتحقيؽ البلـز المنيج ويقترح السميـ العممي باألسموب البحوث مشاريع ينفذ .4-ب
 .العمؿ مجاؿ في آمنة عمؿ بيئة خمؽ في تسيـ التي العوامؿ يحقؽ .5-ب
 .البيئة وسبلمة ألمف البلزمة والممارسات والميارات المعارؼ يطبؽ .6-ب
 .الصغيرة اإلنتاجية لممشروعات الجدوى دراسات إعداد في يشارؾ .7-ب
 .  السوؽ احتياجات ضوء في المتاحة الموارد الستخداـ السميمة اإلدارة وأسس مبادئ يطبؽ .8-ب
 األسرة لمؤسسات االجتماعي و االقتصادي المستوي لتحسيف المختمفة البدائؿ وضع مع االنتاج إدارة أسس يطبؽ. 9-ب

 . والطفولة
 سميمة عممية بطريقة  األجيزة و األدوات استخداـ حيث مف الطفولة و األسرة مؤسسات في األعماؿ يبسط. 11-ب

 . اإلفتراضي عمرىا إطالة مع وظيفية خدمة أفضؿ تحقؽ حتي
 . الطفولة و األسرة لمؤسسات التنسيؽ و التأثيث ، التجييز حيث مف الداخمي التصميـ نماذج يعد. 11-ب
 اإلعبلمية البرامج في المشاركة خبلؿ مف األسرية الموارد بإدارة الخاصة العممية التطبيقات بعض يجيز. 12-ب

 . المختمفة
 منتجات لبعض المختمفة القياسات و الفحص عمميات خبلؿ مف الجودة مراقبة إدارة قواعد و أسس يطبؽ. 13-ب
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 . الطفولة و األسرة مؤسسات
 . النوعية و الكمية الحتياجاتيـ وفقا الطفولة و األسرة مؤسسات ألفراد المناسبة الغذائية الوجبات وينفذ يخطط. 14-ب
 لخدمة الصغيرة المشروعات منتجات وتسويؽ توعية وبرامج تدريبية دورات وعمؿ المعارض تنظيـ في يشارؾ. 15-ب

 .المجتمع
 الميارات الذىنية : -ج

 عمي أف : يكوف الخريج قادراً 
 . والمجتمع العمؿ بمحيط والقيادة واالتصاؿ بالتفكير المتعمقة العمميات يدمج .1-ج
 والشخصية الذات بفيـ الصمة ذات الجوانب وتنمية الفرد نمو في تؤثر التي العوامؿ يقيـ .2-ج
 . األفراد بيف المتبادلة والعبلقات واالتصاؿ القرار صنع .3-ج
 . والمنطقي اإلبتكارى و النقدي التفكير عناصر يطور .4-ج
 . البحوث مشاريع يخطط .5-ج
 التخصص بمجاؿ المرتبطة المعارؼ لتنمية منتجة تعميمية لبيئة يخطط .6-ج
 إمكانية االعتبار في يأخذ تحميمي تفكير أساس عمي التخصص بمجاؿ المرتبطة لممشاكؿ المثمى الحموؿ يختار .7-ج

دارة واألخبلؽ واالقتصاد التطبيؽ،  .المخاطر وا 
 الحتياجات وفقا والطفولة األسرة ومؤسسات المنزؿ في الحديثة واألجيزة األدوات اختيار أسس يحدد. 8-ج
 . األسري التماسؾ دعـ و المعيشة مستوي لتحسيف األسرية المشكبلت لحؿ المناسبة الحموؿ يستنتج. 9-ج
 المقدمة الخدمات مستوي لتحسيف والطفولة األسرة لمؤسسات المعيشية واالحتياجات العممية األسس يستنبط. 11-ج

 (. األيتاـ دور ، المبلجئ ، المسنيف دور ، الحضانة دور)  المختمفة المؤسسات في لؤلفراد
 .المكتسب المياري والمستوي العمؿ أداء في المستنفذ والجيد الوقت بيف االرتباطية العبلقات يوضح. 11-ج
 أكبر تحقؽ بحيث صعبة إقتصادية ألزمات المؤسسة أو األسرة تعرض حالة في الميزانية بنود أولويات يرتب.  12-ج

 . لمواردىا منفعة
 والمستوي االقتصادية اإلمكانيات ضوء وفي العصر متطمبات مع يتوافؽ بما المعيشية االحتياجات يختار. 13-ج

 . االجتماعي
 د( الميارات العامة و القابمة لمنقل:

 يكوف الخريج قادرا عمي أف :



 الهيئة القىهية لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

                                      
  

 وحدة ضمان الجودة
 

 

36 
 

Page | 36 

 .العامميف وتحفيز قيادة .1-د
 . جيد بشكؿ المعمومات تكنولوجيا استخداـ .2-د
حدى العربية المغة استخداـ .3-د  التخصص مجاالت في جيد بشكؿ األجنبية المغات وا 
 .التخصص بمجاؿ الصمة ذات المؤسسة في لممشكبلت الحموؿ وضع في ويشارؾ وجماىيريا إعبلميا يتواصؿ. 4-د
 . الشاممة الجودة لمتطمبات وفقا المؤسسة لتطوير المعدة الخطط تنفيذ في يشارؾ. 5-د
 لتحقيؽ بالتخصص الصمة ذات الندوات و المؤتمرات في المشاركة و التكنولوجية و العممية المستحدثات يتابع. 6-د

 . المستدامة المينية التنمية
العالمات المرجعية: -4  

تـ تبني المعايير األكاديمية القياسية )قطاع كميات االقتصاد المنزلي ( التي أصدرتيا الييئة القومية لضماف جودة التعميـ 
 ( .2119واالعتماد )يناير

البرنامج:ىيكل ومكونات  -5    
فصؿ دراسي / العاـ (. 2أربعة سنوات دراسية )  مدة البرنامج: -أ  

ىيكل البرنامج: -ب  
 

 اجوبلً                           عولً نظري                        :            عذد الىحذات 

    

 : 7.12                اجوبلً                 عولً                نظري                 هقررات العلىم األسبسية % 
 

 : 711.                 اجوبلً                    عولً                نظري                هقررات العلىم االنسبنية % 

 

 : 9.11               اجوبلً             ولً            ع              نظري                   هقررات علىم التخصص% 

      

  :ً914                   اجوبلً                    عولً                   نظري               هقررات التذريب الويذان% 

 

          : 914                   اجوبلً                   عولً                   نظري                هقررات الوشروع% 

 

 613                    ًاجوبل                       عولً                         نظري: هقررات تكنىلىجيب الوعلىهبت% 

                 

 :31.9                اجوبلً                               عولً     نظري                هقررات التخصصية التويزية% 
 

104 114 176 

08 06 42 

02 10 06 

60 50 83 

10 - 6 

10 - 6 

6 3 6 

4 11 13 
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 :*التدريب الميدانى 

بالتدريب الميداني في عدد مف المواد التي تخدـ التخصص الدقيؽ  ادارة مؤسسات االسرة والطفولة* يقوـ الطبلب بقسـ 
ليـ ومف ىذه المواد مادة التدريب الصيفي لمفرقة الثانية التي يقوـ الطبلب بالتدرب بالشقة النموذجية عمي تطبيؽ ماتـ 

واألجيزة المنزلية التي تتيح تعممو في الفرقة الثانية مف ادارة موارد وادارة المنزؿ بشكؿ عممي ،كذلؾ في مادة االدوات 
لممطبلب القياـ بزيارات لمصانع األجيزة المنزلية والتعرؼ عمي خطوط انتاجيا بشكؿ عممي ،مادة إدارة المؤسسات التي 
يتدرب الطبلب عمي انظمة االدارة في المؤسسات التي تخدـ األسرة والطفولة والتي تتكامؿ بعد ذلؾ مع التدريب الصيفي 

ثالثة ،ونجد اف الطبلب في الفرقة الرابعة يزداد تخصصيـ وبالتالي يحتاجوا الي التدريب الميداني بصورة في الفرقة ال
اكبر لذا نجد اف الطبلب في ىذة المرحمة ينزلوف في مواد ادارة مؤسسات الطفولة )أ،ب( لدراسة انواع تمؾ المؤسسات 

،بينما في مادة إدارة مؤسسات دور المسنيف فيقوموا بزيارات التي تخدـ الطفولة سواء األسوياء او ذوي الفئات الخاصة 
لمؤسسات رعاية المسنيف كاألندية ودور المسنيف لمتعرؼ عمي نظـ ادارتيا والمشكبلت والمعوقات التي قد تواجيو عند 

 عمميـ في تمؾ المؤسسات .
 توزيع نسب متطمبات البرنامج لمعموم المختمفة :

األكاديمية القياسية )قطاع كميات االقتصاد المنزلي ( التي أصدرتيا الييئة القومية لضماف جودة التعميـ تـ تبني المعايير 
( :2119واالعتماد )يناير  

 (%) العمـو مجاالت الدراسة

كيمياء ، رياضيات ، إحصاء ،  عمـو أساسية
فسيولوجي نبات ، حيواف ، عموـ 

 البيئة ، عمـ اإلدارة.

21-22  

انسانيةعمـو   عمـ ، إنجميزية لغة ، عربية لغة 

 ، إنساف حقوؽ اجتماع، ،عمـ نفس
 .إقتصاد

11-12  

46-42 وفقا لطبيعة كؿ تخصص تخصصية  
ساعات تدريبية في مجاؿ  تدريب ميدانى

 التخصص
5-7  
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مشروع تطبيقي وفقا لمجاؿ  مشروع
 التخصص

3-5  

آللي وتطبيقاتو في  الحاسب  تكنولوجيا المعمومات
 مجاؿ التخصص

5-7  

تضاؼ وفقا لرسالة قررات م مواد تخصصية تميزية
 وأىداؼ كؿ كمية

6-11  

(:    ال ينطبؽمستويات البرنامج )فى نظام الساعات المعتمدة -ج  

مقررات البرنامج: -د  
األوليالفرقة الدراسية     

 

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عدد 

 الوحدات

عدد الساعات 
 الفرقة/ في األسبوع

 المستوي
الفصل 
 الدراسي

 عممي نظري

G111 
المدخؿ في عموـ 
 األوؿ األولي - 4 4 االقتصاد المنزلي

G112 األوؿ األولي 2 2 3 الكيمياء الطبيعية 
G113 األوؿ األولي - 3 3 اقتصاد 
G114 األوؿ األولي 4 3 5 عمـ االحياء الفسيولوجي 
G115 األوؿ األولي 2 2 3 الرياضة واالحصاء 
G116 األوؿ األولي - 2 2 مبادئ عمـ النفس 
G117 األوؿ األولي 2 1 2 لغة انجميزية 

G119 
مدخؿ الى الجودة 

واالعتماد فى مؤسسات 
 التعميـ العالى

 األوؿ األولي - 1 1

G118  األوؿ األولي - 2 2عمـ األحياء العاـ )تأىيمي 
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شعبة رياضة (ال تضاؼ 
 لممجموع

G121  العضوية العامةالكيمياء  الثاني األولي 4 2 4 
G122 الثاني األولي - 2 2 اجتماع 
G123 الثاني األولي 4 2 4 الفف والتصميـ 
G124 الثاني األولي 2 2 3 صحة عامة وتمريض 
G125 الثاني األولي - 2 2 لغة عربية 
G126 الثاني األولي - 2 2 مبادئ تربية 
G127 الثاني األولي 2 1 2 لغة إنجميزية 

G128 

حقوؽ إنساف)متطمب 
 جامعة(

 )ال تضاؼ لممجموع (
 الثاني األولي - 2 2

   22 33 44 المجموع 
 

 الفرقة الدراسية الثانية

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عدد 

 الوحدات

عدد الساعات 
 الفرقة في األسبوع

 /المستوي
الفصل 
 الدراسي

 عممي نظري

M211 
أجيزة وأدوات 

 األوؿ الثانية 2 2 3 منزلية)أ(

M212  مبادئ اإلدارة
 األوؿ الثانية - 2 2 العامة

M213 األوؿ الثانية 2 2 3 كيمياء حيوية 
M214 األوؿ الثانية 2 3 4 إدارة منزؿ 
M215 األوؿ الثانية 4 2 4 عمـ النسيج 
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M216 األوؿ الثانية - 2 2 اقتصاد 
M227 األوؿ الثانية 2 1 2 لغة إنجميزية 
M221 )الثاني الثانية 2 2 3 أجيزة منزلية)ب 
M222 الثاني الثانية 2 2 3 موارد أسرة 
M223 الثاني الثانية - 3 3 اقتصاديات أسرة 
M224 ـرعاية أ  الثاني الثانية 2 2 3 

M225 
اختيار وتنفيذ 

 المبلبس
 الثاني الثانية 4 2 4

N226 الثاني الثانية 4 2 4 بكتريولوجي 
M227 الثاني الثانية 2 1 2 لغة إنجميزية 

M228 تدريب صيفي 
- 

 5اسبوع لكؿ مجموعة مف 
 افراد

 الثاني الثانية

   28 29 43 المجموع 
 

 الفرقة الدراسية الثالثة

الرقم 
عدد  عنوان المقرر الكودي

 الوحدات

عدد الساعات 
 الفرقة/ في األسبوع

 المستوي
الفصل 
 الدراسي

 عممي نظري
M311 األوؿ الثالثة 2 2 3 ترشيد استيبلؾ 
M312 األوؿ الثالثة 2 2 3 إدارة مؤسسات 

M313  تأثيث منزؿ
 وتطويره

 األوؿ الثالثة 2 2 3

M314 األوؿ الثالثة - 2 2 عمـ نفس اجتماع 
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M315  صناعات غذائية
 األوؿ الثالثة 4 2 4 منزلية

M316  إنتاج الخضر
 األوؿ الثالثة 2 2 3 المنزلية

M317 األوؿ الثالثة 2 1 2 كمبيوتر 
M327 األوؿ الثالثة 2 1 2 لغة إنجميزية 
M321 الثاني الثالثة 4 2 4 وسائؿ اإلعبلـ 
M322 الثاني الثالثة 2 2 3 محاسبة 
M323 )الثاني الثالثة 2 2 3 نمو طفؿ)أ 
M324 الثاني الثالثة 4 2 4 ديكور منزؿ 
M325 الثاني الثالثة 2 2 3 فف اإلتيكيت 
M326 الثاني الثالثة 2 2 3 زينة وتنسيؽ الزىور 
M327 الثاني الثالثة 2 1 2 لغة إنجميزية 
M328 اسابيع 4تدريب صيفى لمدة  تدريب صيفي  الثاني الثالثة 

   34 27 44 المجموع 
 

 الفرقة الدراسية الرابعة

عدد  عنوان المقرر الرقم الكودي
 الوحدات

في عدد الساعات 
 الفرقة/ األسبوع

 المستوي
الفصل 
 الدراسي

 عممي نظري

M411 

إدارة مؤسسات 
 األوؿ الرابعة 4 2 4 الطفولة)أ(

M412 
إدارة مشروعات 

 األوؿ الرابعة 2 2 3 صناعية)أ(
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M413 )األوؿ الرابعة 2 2 3 نمو طفؿ)ب 

M414 
إدارة مؤسسات دور 

 المسنيف
 األوؿ الرابعة 2 2 3

M415 األوؿ الرابعة 2 2 3 محاسبة تكاليؼ 
M426 األوؿ الرابعة 6 - 3 مشروع بحثي 
M427 األوؿ الرابعة 2 1 2 كمبيوتر 

M421  إدارة مؤسسات
 الطفولة)ب(

 الثاني الرابعة 4 2 4

M422  إدارة مشروعات
 صناعية)ب(

 الثاني الرابعة 4 2 4

M423  عمـ نفس
 فسيولوجي

 الثاني الرابعة - 3 3

M424 الثاني الرابعة - 3 3 عبلقات أسرية 

M425  إعداد وحفظ
 األطعمة

 الثاني الرابعة 4 2 4

M426 الثاني الرابعة 6 - 3 مشروع بحثي 
M427 الثاني الرابعة 2 1 2 كمبيوتر 

   41 24 44 المجموع 
 

 
األولي)المواد الخاصو بقسم إداره المنزل والمؤسسات(الفرقة الدراسية   

 

رقـ 
 المسمسؿ

الرقـ 
 الكودي

 محتوى المقرر عنواف المقرر

1 G111  التعريؼ باالقتصاد المنزلي ونشأتو وتطوره بشكؿ مبسط وعبلقة المدخؿ في عموـ



 الهيئة القىهية لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

                                      
  

 وحدة ضمان الجودة
 

 

43 
 

Page | 43 

االقتصاد المنزلي بالعمـو األخرى والتعريؼ بمجاالت االقتصاد  االقتصاد المنزلي
  - ادارة المنزؿ والمؤسسات -المنزلي : التغذية وعمـو األطعمة  

رشاداالقتصاد المنزلي والتربية و –ادارة مؤسسات االسرة والطفولة ا   

ـفي اختيار التخصص بما يتناسب مع ميولي ـالطمبة ومعاونتي . 

 الفرقو الدراسيو الثانيو

رقـ 
المسم
 سؿ

الرقـ 
 محتوى المقرر عنواف المقرر الكودي

2 

M211 
أجيزة وأدوات 

 منزلية)أ(

أجيزة الطيي وأجيزة التنظيؼ دراسة بعض أجيزة  المؤسسات مف 
صبلح بعض  وأجيزة الخدمة مع دراسة الجداوؿ العممية لصيانة وا 

 األجيزة المنزلية.
3 

M212 مبادئ اإلدارة العامة 
تنظػػػيـ الدولػػػة  - المعػػػارؼ الحديثػػػة المتعمقػػػة بػػػاإلدارة العامػػػةدراسػػػو 

 و يػػػػػػربط نظريػػػػػػات التنظػػػػػػيـ واإلدارة العامػػػػػػة - ومكوناتػػػػػػو الرئيسػػػػػػية
 بالمعارؼ المتعمقة باإلدارة المالية لمدولة. الخريج

4 

M213 كيمياء حيوية 
 حيويةيائيو الالكيم المركباتو  الحيوية الكيمياء بمبادئ دراسو

 ، والكيميائية الطبيعية وخواصيا تحضيرىا وطرؽ المختمفة
 . الحيوية الكيميا التفاعبلت بميكانيكية

5 

M214 إدارة منزؿ 

دراسة مبادئ ومفاىيـ و نظريات عمـ االدارة المنزلية ، وكذلؾ 
بأىمية االدارة في شئوف االسرة وذلؾ مف خبلؿ  الخريجتعريؼ 

التعرؼ عمى جميع موارد االسرة في جميع مجاالت الحياة مف 
 غذاء وكساء ومسكف ورعاية االطفاؿ والعبلقات االسرية.

6 
M215 عمـ النسيج 

الخامات وتصنيفيا وعمميات الحمج والتحضيرات دراسو أنواع 
 والنسيج وأنواع التراكيب النسجية

7 M216 و  معمومػػػات عػػػف أبػػػرز المشػػػاكؿ االقتصػػػادية فػػػي المجتمػػػع دراسػػػو اقتصاد
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 كيفيػػػة التعامػػػؿ مػػػع المشػػػاكؿ االقتصػػػادية مػػػف قبػػػؿ الفػػػرد والمجتمػػػع
 ،معمومات أساسية عف العرض والطمب.

8 

M221  منزلية)ب(أجيزة  

 المحركة القوى مف االستيبلكى الكـ تحديد كيفية فى مياراتدراسو 
 عف تجوالنا التكمفة وحساب المنزؿ فى المستعممة لبلجيزة

 فى  المستخدمة االجيزة مف بالعديد والعناية استخداـ،  االستخداـ
 وكيفية االجيزة فى االعطاؿ بعض عمى التعرؼ،   المنزؿ

 اصبلحيا
9 

M222 موارد أسرة 
 عند المختمفة بمراحميا اإلدارية العممية وتطبيؽ التخطيطي الوعي

 وطرؽ األسرة موارد بيف العبلقة يقدر- األسرة موارد استخداـ
  المجتمع اقتصاديات عمى استخداميا

10 

M223 اقتصاديات أسرة 
حقػوؽ وواجبػات  يشػرح- مشاكؿ المجتمع واقتصاديات األسرة دراسو

بمعمومػات أساسػية عػف مؤسسػات حمايػة  الخػريج يعرؼ- المستيمؾ
 باستراتيجيات التسعير والتوزيع والترويج  الخريجيعرؼ - المستيمؾ

11 

M224 ـرعاية أ  

الصحية والنفسية لمجنيف والطفؿ عبر  أىمية العنايةدراسو 
كيفية رعاية الطفؿ الرضيع  -مراحؿ النمو المختمفة 

أىـ خدمات رعاية  -والطفؿ في مرحمة الطفولة المبكرة 
 األمومة والطفولة في مصر

12 
M225  اختيار وتنفيذ

 المبلبس
 الخريج قدرات وتنمية أنواعيا بمختمؼ لممبلبس وتنفيذ الختيارا
 أنواعو بمختمؼ المبلبس وتنفيذ الختيار(والميارية المعرفية)

13 

N226 بكتريولوجي 

أىمية البكتيريا مف  -عمى اماكف تواجد وانتشار البكتيريا التعرؼ
كيفيو -أشكاؿ البكتيريا وطرؽ تجمعيا  -حيث النفع والضرر

مقاومة طرؽ  – فحص االغذية لمتعرؼ عمى تموثيا الميكروبى
أنواع البكتيريا المستخدمة فى   -فساد الميكروبى لؤلغذية

 الصناعات الغذائية
14 M227 التحاور مف والتمكف،  المتنوعة النصوص مف العديد دراسة لغة إنجميزية 
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حداث باالنجميزية  المغة مف ترجمة -وثقافى فكرى تبادؿ وا 
 الشكؿ مقتضيات وتحرى،  والعكس العربية إلى االنجميزية
 المؤلؼ وأسموب، والمضموف

15 

M228 تدريب صيفي 

 طرؽ ترتيب المائدةالتعرؼ عمى  – ادارة الموارد المختمفة بالمنزؿ
اسس وضع يتعرؼ عمى  – يعدد خطوات اعداد ميزانية مالية-

البرامج الغذائية ونشر الوعى الغذائى وترشيد االستيبلؾ بيف فئات 
 وطرؽ حفظ االطعمة المختمفة. المجتمع المختمفة

 الفرقة الدراسية الثالثة
رقـ 

الرقـ  المسمسؿ
 الكودي

المقرر محتوى عنواف المقرر  

16 

M311 ترشيد استيبلؾ 
إتباع األسموب العممى - التعريؼ بمفيوـ ترشيد االستيبلؾ
تقميؿ الفاقد فى  -لبلستخداـ األمثؿ لمموارد المتاحة 

 الموارد عند إدارة شئوف األسرة
17 

M312 إدارة مؤسسات 

دراسة االدارة فى المؤسسات مف خبلؿ التعريؼ بمفيـو المؤسسات 
االدارة فييا ، ودراسة مراحؿ االدارة ومفيـو القيادة واتخاذ وتطور 

القرارات واالتصاالت ، وكيفية قياس االداء والكفاءة االنتاجية داخؿ 
 المؤسسات

18 

M313  تأثيث منزؿ
 وتطويره

دراسو أسس تأثيث المسكف واىمية التفاعؿ بايجابية مع البيئة 
والمؤسسات  وفقًا لشخصية التصميـ الداخمى لممساكف -السكنية 

طرز االثاث المختمفة وما  -قانطييا وما يتبلئـ مع طبيعة عمميـ 
-يتناسب منيا لممساكف  والمؤسسات عمى اختبلؼ انماطيا  

اساسيات الرسـ اليندسى -يدرس عناصر التصميـ الداخمى 
واكساب الطبلب القدرة عمى رسـ وتخيؿ المنظور الداخمى 
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 والخارجى .
19 

M314 عمـ نفس اجتماع 

نتيجة تعرضيـ  األفرادالتعرؼ عمى الكيفية التي يتأثر بيا سموؾ 
االجتماعي في  اإلطارلممنبيات والمواقؼ االجتماعية وكيؼ يؤثر 

اإلنسانيالسموؾ   
20 

M315  صناعات غذائية
 منزلية

دور الغذاء والتغذيو وتأثيرىا عمى صحو االنساف مف خبلؿ   دراسو
اىمية -تناوؿ العناصر الغذائيو وكيفيو استخداميا فى الجسـ 

تصنيع بعض االطعمو في  -الغذاء فى حاالت الصحو والمرض 
 . المنزؿ

21 

M316 
إنتاج الخضر 

 المنزلية

 منيا لبلستفادة(الخمفية الحديقة)المنزلية الخضر زراعة كيفيةدراسو 
 قيمتيا عمى عبلوة والجيد الوقت وتفير االسرة الدخؿ زيادة فى

 .التغذوية
22 

M317 كمبيوتر 
 االمكانيات المتاحة فى الحاسب االلى وكيفية تشغيمة دراسو

 واإلستفادة منو
23 

M321 

 وسائؿ اإلعبلـ

تحديد أثر  –المعمومات األساسية عف وسائؿ اإلعبلـ التعرؼ عمى
دراسة أثر وسائؿ  –اإلعبلـ في مجاالت االقتصاد المنزلي  وسائؿ

دارة  -اإلعبلـ عمى األسرة  دراسة العبلقة بيف وسائؿ اإلعبلـ وا 
 المنزؿ.

24 

M322 

 محاسبة

كيفية  الخريجيشرح  -دراسو اصوؿ وقواعد المحاسبو الماليو 
ستخراج نتائج األعماؿ  اإلثبات المحاسبى فى الدفاتر المالية وا 

يد المركز المالى فى نياية السنة المالية لممنشآت الفردية وتحد
 التجارية والخدمية

25 

M323 
 نمو طفؿ)أ(

 -دراسػػػو أىميػػػػة العنايػػػة الصػػػػحية و النفسػػػية  واالجتماعيػػػػة لمطفػػػػؿ 

مشػػكبلت الطفولػػو  -المراحػػؿ العمريػػة المختمفػػة  رعايػػة الطفػػؿ أثنػػاء
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 وانواعيا وكيفيو الوقايو والعبلج منيا

26 

M324 
دراسو  العناصر األساسية لديكور المنزؿ ومبادئ التصميـ الداخمي  ديكور منزؿ

 استخداـ مكمبلت الديكور-

27 

M325 

 فف اإلتيكيت

اتباع سموكيات وآداب التصرؼ والتى تساعد عمى  دراسو اىميو
مساعدة الطبلب عمى تحصيؿ  –جعؿ الحياة أكثر متعة وجمااًل 

قسط وافر مف المعمومات التى تسيـ فى حسف التصرؼ بمباقة 
إعداد الطبلب عمميًا ومينيًا  -وبشكؿ مقبوؿ فى مختمؼ المواقؼ

فية فى مجاؿ ليكوف لديو ميارات خاصة فى تقديـ البرامج التثقي
 اإلتيكيت.

28 

M326 

زينة وتنسيؽ 
 الزىور

دراسة  -التعرؼ عمى اساسيات اختيار نباتات الزينة في المنزؿ
التعرؼ عمي أسس زراعة  -التنسيقات المختمفة لمزىور وتنفيذىا

 ليودراسة أسس تنسيؽ الحدائؽ المنز  -الحديقة المنزلية

29 

M327 
 لغة إنجميزية

الثقافات األخرى مف خبلؿ دراسة العديد مف النصوص  دراسو
حداث تبادؿ فكرى  المتنوعة ، والتمكف مف التحاور باالنجميزية وا 

 وثقافى.
30 

M328 
 تدريب صيفي

الموارد والعمميات   -دراسو مفيـو األدارة في المؤسسات المختمفة 
 والسجبلت الخاصة بالمؤسسات المختمفة .

الرابعةالفرقة الدراسية   

رقـ 
 المسمسؿ

الرقـ 
 الكودي

  عنواف المقرر

31 

M411 

إدارة مؤسسات 
 الطفولة)أ(

دراسػػة المؤسسػػات -ال سػػوية(  –دراسػػو أنػػواع الطفولػػة )سػػوية 
إعػػػػداد -االجتماعيػػػػة التػػػػي تخػػػػدـ الطفػػػػؿ )العػػػػادي والمتوسػػػػط( 

لمقيػاـ بتقػويـ البػرامج واألنشػطة التعميميػة فػي مؤسسػات  الخريج
عػػػػػف  بالمفػػػػػاىيـ األساسػػػػػية الخػػػػػريجتزويػػػػػد  -رعايػػػػػة األطفػػػػػاؿ 
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 الحضانات ورياض األطفاؿ.
32 

M412 

إدارة مشروعات 
 صناعية)أ(

نشػاء أحػد المشػروعات  التعرؼ عمى الطريقة المثمػى الختيػار وا 
الصػػػغيرة التػػػي تتناسػػػب مػػػع قػػػدرات وميػػػارات وميػػػوؿ ومعػػػارؼ 

ة وتعرفيػػػػا عمػػػػى الطريقػػػػة الصػػػػحيحة الخريجػػػػإلمػػػػاـ -الطػػػػبلب 
لتعػػرؼ عمػػى   -إلعػػداد دراسػػات الجػػدوى لممشػػروعات المختمفػػة

وع الحقػػوؽ والواجبػػات التػػي يجػػب أف يمتػػـز بيػػا صػػاحب المشػػر 
-الصػػغير تجػػاه العػػامميف والمػػورديف والعمػػبلء والمجتمػػع ككػػؿ 

إثراء المعمومػات حػوؿ األمػور الماليػة والقانونيػة المتعمقػة بػإدارة 
 المشروعات.

33 

M413 

 نمو طفؿ)ب(
دراسػػػو أىميػػػة  إزالػػػة المعوقػػػات التػػػي تحػػػوؿ دوف توافػػػؽ الطفػػػؿ 

فيو التعرؼ عمى كي –المعاؽ مع نفسو ومع البيئة المحيطة بو 
 إعداد المعاؽ مينيا وعمميا.

34 

M414 

إدارة مؤسسات دور 
 المسنيف

أىمية التعرؼ عمى مرحمة ىامة مف مراحؿ النمو وىى دراسو 
باحتياجات المسف الجسمية والنفسية  يقدر-الشيخوخة

ميارات خاصة فى التعامؿ  الخريجينمى لدي -واالجتماعية
دارة مؤسسات المسنيف  .السميـ مع المسف وا 

35 

M415 
 محاسبة تكاليؼ

المفػػاىيـ والطػػرؽ األساسػػية - أصػػوؿ محاسػػبة التكػػاليؼ دراسػػو
 التي تحكـ تحديد التكمفة.

36 

M421  إدارة مؤسسات
 الطفولة)ب(

دراسػة -ماـ بمعمومات متخصصة عف الطفولة غير السوية الا
إعػػػداد -مؤسسػػػات رعايػػػة األطفػػػاؿ ذوي االحتياجػػػات الخاصػػػة 

لمقيػاـ بتقػويـ البػرامج واألنشػطة التعميميػة فػي مؤسسػات  الخريج
 بالمفػػػاىيـ األساسػػػية الخػػػريجتزويػػػد  -رعايػػػة األطفػػػاؿ المعػػػاقيف

 عف تصنيؼ ذوي االحتياجات الخاصة.
37 

M422  إدارة مشروعات
 صناعية)ب(

 التعرؼ عمى  طرؽ دراسة الجدوي إلقامة
-بالمشروع مشروعات،والمتطمبات الفنية واليندسية الخاصة 

التعرؼ عمى الحقوؽ والواجبات التي يجب أف يمتـز بيا 



 الهيئة القىهية لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

                                      
  

 وحدة ضمان الجودة
 

 

49 
 

Page | 49 

صاحب المشروع الصغير تجاه العامميف معو والمورديف 
 والعمبلء والمجتمع ككؿ

38 

M423 عمـ نفس فسيولوجي 

مفيػػػػـو عمػػػػـ الػػػػنفس الفسػػػػيولوجي ووسػػػػائؿ البحػػػػث فيػػػػو دراسػػػػو 
الجيػاز العوامػؿ المػؤثرة عمػى التعرؼ عمػى  -ا ونشأتو وتطورى

مػػدى ارتبػػاط السػػموؾ البشػػري و  )الداخميػػة والخارجيػػة(  العصػػبي
معرفػػػة - بمنػػػاطؽ الجيػػػاز العصػػػبي المختمفػػػة وخاصػػػة الػػػدماغ

 فسيولوجية الدماغ وارتباطيا باألمراض العقمية والنفسية.
39 

M424 عبلقات أسرية 

دراسة مفيـو األسرة ووظائفيا واألدوار التي يقوـ بيا كؿ فرد 
اعد والتقاليد التي تنظـ العبلقات بيف أفرادىا إلقامة فييا والقو 

عبلقات اجتماعية ناجحة مف خبلؿ التزاـ كؿ فرد فييا بحقوقو 
  وواجبات

40 

M425 إعداد وحفظ األطعمة 
طرؽ ال -في المنزؿ ةطعمتصنيع بعض األدراسو طرؽ 

اىمية وسائؿ التعبئو والتغميؼ  -في الحفظ ةالمستخدم
 الحديثة. باستخداـ التقنيات

41 

M426 مشروع بحثي 

كيفية في العممي  البحثمناىج وطرؽ دراسو نظريات وأساليب 
البحػػث فػػي مشػػكمة الدراسػػة وتحديػػد أىػػدافيا وصػػياغتيا بطريقػػة 

والوقػػػوؼ عمػػػي فػػػروض الدارسػػػة والتػػػي يحػػػاوؿ الباحػػػث  عمميػػػة
بػػػػاع تنتػػػػائج الدراسػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ إ الوصػػػػوؿ إلػػػػى مػػػػع ،إثباتيػػػػا

 .المناسبة اإلحصائيةاألساليب 
42 

M427 كمبيوتر 
 االمكانيات المتاحة فى الحاسب االلى وكيفية تشغيمة دراسو

دراسو مكونات الحاسب اآللى ، واشير  – واإلستفادة منو
 البرامج المستخدمة فى مجات التخصص

مرفق ممفات توصيف المقررات :                                                         -6  
 كود أو رقـ المقرر : ...................................

أسـ المقرر : .........................................   

 راجع استمارات توصيف المقررات
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المحتويات: ........................................   

()طبقا لما ىو مذكور بالالئحة                                                                
 

متطمبات االلتحاق بالبرنامج:  )من الالئحة( -7  
  لمحصوؿ عمي درجة البكالوريوس في االقتصاد المنزلي الحصوؿ عمي  الخريجيشترط لقيد

 لئللتحاؽ بالكمية . واألدبى الثانوية العامة شعبة العموـ وشعبة الرياضة
  ويجوز قبوؿ الطبلب الحاصميف عمي الميسانس أو البكالوريوس أو ما يعادليا في كميات أو

معاىد أخري أو أقساـ أو شعب أخري في ذات الكمية وفقا لمشروط التي يحددىا مجمس 
 الكمية في بداية العاـ الدراسي .

القواعد المنظمة الستكمال البرنامج: -8  

ة الدراسة لمحصوؿ عمي درجة البكالوريوس في االقتصاد المنزلي أربعة سنوات جامعية وتكوف مد
 :الدراسة عمي أساس نظاـ الفصميف الدراسييف وتنقسـ إلي مرحمتيف 

 المرحمة األولي : الفرقة األولي دراسة عامة .

 ية المرحمة الثانية : وتشمؿ الفرؽ الثانية و الثالثة و الرابعة دراسة تخصص

 ويجوز لمطالب أف يطالب التحويؿ مف تخصص ألخر خبلؿ أسبوعيف مف بدء الدراسة . -
تبيف الجداوؿ بالبلئحة المقرارات الدراسية موزعة عمي سنيف الدراسة وفصوليا الدراسية وعدد  -

الساعات النظرية والعممية و الوحدات المخصصة لكؿ مقرر دراسي وكذلؾ توزيع الدرجات 
التحريري النيائي و التطبيقي وأعماؿ السنة لكؿ مقرر دراسي ويقرر مجمس الكمية لبلمتحاف 

المحتوي العممي الذي يدرس في كؿ مقرر والذي يحدده مجالس األقساـ المختصة ويراعي تطوير 
 ىذا المحتوي وفؽ ما تقتضي بو عممية تحسيف االداء العممي لمطبلب.

االقساـ المتخصصة نظاـ التدريب لطبلب الفرؽ  يحدد مجمس الكمية بناء عمي عرض مجالس -
الثانية و الثالثة تبعا لماىو موضح بجداوؿ خطة الدراسة وينفذ ذلؾ تحت إشراؼ ىيئة التدريس 

شيادة البكالوريوس اال بعد اجتياز فترة التدريب  الخريجوفي حدود االمكانيات المتاحة وال يمنح 
%( 41االشراؼ عمي التدريب ويكوف لو الحؽ في ) بنجاح ويساىـ مشرؼ التدريب بالمؤسسة في
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%( مف الدرجة لعضو ىيئة التدريس المشرؼ 61درجة (،) 51مف الدرجة الكمية لمتدريب )
 ( فقرة ب مف البلئحة .11ومستوي درجات النجاح و التقدير في التدريب وفقا لممادة )

السنة( و التي تضمف %( مف الدرجة الكمية لممقرر ألعماؿ الفصؿ )أعماؿ 21تخصص ) -
حسب مقتضيات الدراسة ويعقد  الخريجامتحانات تحريرية و بحوث و تطبيقات و التي يؤدييا 

االمتحاف التحريري النيائي لممقرر في نياية الفصؿ الدراسي الذي ينتيي تدريس المقرر فيو 
يشترط لدخوؿ وكذلؾ في المقررات المتخمؼ فييا مف األعواـ السابقة وفقا لمجداوؿ باالئحة و 

%( ولمجمس الكمية بناء 75امتحاف المقرر أف يكوف مستوفيا نسبة حضور ال تقؿ عف ) الخريج
مف التقدـ لبلمتحاف في  الخريجعمي طمب مجالس األقساـ المختصة أف يصدر قرارا بحرماف 

راسبا في ىذه  الخريجالمقررات التي لـ يستوؼ فييا نسبة الحضور وفي ىذة الحالة يعتبر 
 لمقررات اال اذا قدـ عذر يقبمو مجمس الكمية فيعتبر غائبا بعذر.ا
يقوـ طمبة الفرقة النيائية بإعداد مشروع البكالوريوس وتحدد مجالس األقساـ المختمفة موصوعة  -

وتخصص لو فترة إضافية ال يجاوز اربع أسابيع بعد االنتياء مف االمتحاف التحريري كما ىو 
كما تحدد مجالس األقساـ المختصة خطة الرحبلت العممية  موضح بجداوؿ خطط الدراسة

السنوية كما تتولي الكمية خبلؿ مجالس االقساـ تنظيـ رحمة عممية لجميع طبلب الفرقة الثالثة 
%( مف أعماؿ السنة لمادة التخصص 21وتتولي األقساـ تقييـ تقارير الطبلب ويخصص ليا )

 . التي يحددىا القسـ ويعتمدىا مجمس الكمية
مف الفرقة المقيد بيا إلي الفرقة التالية إذا نجح في جميع المقررات أو كاف راسبا  الخريجينقؿ  -

 الخريجفيما  ال يزيد عف مقرريف مف فرقتو أو مف فرقة أدني وفي ىذة الحالة األخيرة يؤدي 
اإلمتحاف فيما رسب فيو مع طبلب الصؼ الدراسي الذي رسب في مقرراتو ويعفي مف نسبة 
الحضور طبلب التخمؼ كما يسمح لمطالب الراسب في مقررات المغة االنجميزية و الحاسب األلي 
باالنتقاؿ إلي الفرقة األعمي وذلؾ باالضافة إلي المقرريف المشار الييما سابقا أما طبلب الفرقة 

يائية الراسبييف فيما ال يزيد عف مقرريف دراسييف فيمتحنوف فيما رسبوا في شير سيبتمبر طبقا الن
واذا تكرر رسوبيـ امتحنوا فيما رسبوا في شير  27/11/2111بتاريخ  1674لقرار وزاري رقـ 

 سيبتمبر مف العاـ الذي يميو وىكذا لحيف النجاح في مواد التخمؼ .
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عادة اإلمتحاف في الفصؿ الدراسي األوؿ و الثاني فيما رسبوا فيو مف يؤدي الطبلب الباقوف اإل -
 مواد فرقتيـ باإلضافة إلي مواد التخمؼ .

إذا تضمف االمتحاف في احد المقررات اختبار تحريريا و أخر شفويا أو عمميا فإف تقدير  -
لسنة . ويعتبر أعماؿ ا –و التطبيقي  –في ىذا المقرر تكوف مجموع تقديرات التحريري  الخريج
الغائب في االمتحاف التحريري غائبا في المقرر وال ترصد لو درجة االمتحاف التطبيقي  الخريج

 الخاصة بنياية العاـ وتحفظ لو درجة أعماؿ السنة .
تخصص لكؿ مادة درجات كمية توزع بيف االمتحاف التحريري و التطبيقات و اعماؿ السنة -

بلئحة وتتحدد مدة االمتحاف التحريري النيائي لكافة المواد بساعتيف وذلؾ وفقا لمجداوؿ المرفقة بال
 لكؿ مادة 

  :في أي من المقررات أو في التقدير العام بأحد التقديرات الخريجيقدر نجاح  -

 ( فأكثر مف مجموع الدرجات.85مف ):ممتاز% 

  ًمف مجموع الدرجات.%( 85%( إلي أقؿ مف )75مف ) : جيد جدا 

 ( مف مجموع الدرجات.75إلي أقؿ مف )%( 65مف ):جيد% 

 ( مف مجموع الدرجات.65%( إلي أقؿ مف )51مف ): مقبول% 

 فيقدر بأحد التقديرين األثين : الخريجأما رسوب -

 ( مف مجموع الدرجات.51%( إلي أقؿ مف )31مف ) :ضعيف% 

 : ( مف مجموع الدرجات.31أقؿ مف ) ضعيف جدًا% 

 
بالبرنامج: طرق وقواعد تقييم الممتحقين -9  

 ما تقيسو من المخرجات التعميمية المستيدفة الطريقة
اإلختبارات النظرية -1  لتقييـ المعارؼ و القدرات الذىنية التي إكتسبيا الطبلب 
اإلختبارات التطبيقية -2  لتقييـ الميارات المينية التي إكتسبيا الطبلب 
األبحاث اعماؿ سنة   -3

 العممية
  والميارات العامة القدرات الذىنيةلتقييـ المعارؼ و 
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تكميفات اعماؿ سنة  -4 التي  والعامة لتقييـ المعارؼ و الميارات الذىنية و المينية 
 إكتسابيا الطبلب

المشروعاتاعماؿ سنة  -5  لتقييـ جميع المعارؼ و الميارات بأنواعيا المختمفة 
التدريب الميداني  -6

 )الزيارات الميدانية (
 والعامة المعارؼ و الميارات المينية  والميارات الذىنيةلتقييـ 

 التي إكتسبيا الطبلب
 

طرق تقويم البرنامج: -92  
 العينة   الوسيمة القائم بالتقويم

طبلب  الفرقة النيائية -1  %50 استبيانات 
الخريجوف -2  %20 استبيانات 
أصحاب األعماؿ -3  %20 استبيانات 
خارجيأو ممتحف  خارجيمقيـ  -4  3 استبيانات 

  
رئيس القسم العممي                               البرنامج          منسق     

أ.د/ ميجة محمد اسماعيل مسمم                            أ.د. نعمة مصطفى رقبان   
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 جدول يوضح مدى توافق مجاالت الدراسو بالبرنامج مع المعايير االكاديميو

مجاالت 
 الدراسة

 المعايير األكاديمية البرنامج
عدد  العمـو

 الساعات
 (%) العمـو (%)

 عموـ
 أساسية

عمـ االحياء الفسيولوجي -الكيمياء الطبيعية
الكيمياء العضوية  -الرياضة واالحصاء-

صحة عامة   -الفف والتصميـ-مة العا

كيمياء ، رياضيات  21.7 54
،  ، إحصاء

 فسيولوجي نبات ،

21-22 
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–كيمياء حيوية - مبادئ تربية - وتمريض
- محاسبة تكاليؼ- محاسبة– بكتريولوجي

 عمـ نفس فسيولوجي

حيواف ، عمـو 
البيئة ، عمـ 

 اإلدارة.

لغة  –مبادئ عمـ النفس  -اقتصاد  عمـو انسانية
مدخؿ الى  -)فرقو اولى تـر اوؿ( انجميزية

الجودة واالعتماد فى مؤسسات التعميـ العالى 
) لغة إنجميزية - لغة عربية -اجتماع  -

لغة -حقوؽ إنساف -فرقو اولى تـر ثانى( 
لغة  -) فرقو ثانيو تـر اوؿ( إنجميزية

عمـ نفس -إنجميزية)فرقة ثانيو تـر ثانى ( 
 اجتماع

لغة -)فرقة ثالثة تـر اوؿ( لغة إنجميزية
 )فرقو ثالثو تـر ثانى(إنجميزية

 لغة ، عربية لغة 12.9 32

 نفس عمـ ، إنجميزية

 اجتماع، ،عمـ

 ، إنساف حقوؽ
 .إقتصاد

11-12 

-عمـ النسيج - أجيزة وأدوات منزلية)أ( تخصصية
-أجيزة منزلية)ب( -) فرقو ثانيو ( اقتصاد

-ـرعاية أ -اقتصاديات أسرة-موارد أسرة
 -ترشيد استيبلؾ -اختيار وتنفيذ المبلبس
صناعات غذائية  -تأثيث منزؿ وتطويره

وسائؿ  -إنتاج الخضر المنزلية -منزلية
 فف -منزؿ ديكور -(أ)طفؿ نمو -اإلعبلـ

 إدارة -الزىور وتنسيؽ زينة -اإلتيكيت
 مشروعات إدارة -(أ)الطفولة مؤسسات

 مؤسسات إدارة-(ب)طفؿ نمو -(أ)صناعية
  -(ب)الطفولة مؤسسات إدارة -المسنيف دور

 عبلقات -(ب)صناعية مشروعات إدارة

114 
 

 

 

 

وفقا لطبيعة كؿ  45.9
 تخصص

42-46 



 الهيئة القىهية لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

                                      
  

 وحدة ضمان الجودة
 

 

56 
 

Page | 56 

 األطعمة وحفظ إعداد -أسرية

تدريب 
 ميدانى

 )فرقو ثانيو(تدريب صيفي
 )فرقو ثالثو(تدريب صيفي

ساعات تدريبية في  4.8 12
 مجاؿ التخصص

5-7 

 مشروع بحثي )فرقو رابعو تـر اوؿ ( مشروع
 مشروع بحثي)فرقو رابعو تـر  ثانى(

مشروع تطبيقي  4.8 12
وفقا لمجاؿ 
 التخصص

3-5 

تكنولوجيا 
 المعمومات

 فرقو ثالثو (كمبيوتر) 
 كمبيوتر)فرقو رابعو تـر اوؿ(

 )فرقو رابعو تـر ثانى(كمبيوتر

الحاسب اآللي  3.6 9
وتطبيقاتو في 
 مجاؿ التخصص

5-7 

مواد 
تخصصية 

 تميزية

مبادئ  -المدخؿ في عمـو االقتصاد المنزلي
 إدارة مؤسسات -إدارة منزؿ -اإلدارة العامة

تضاؼ قررات م 6.14 15
وفقا لرسالة 

 وأىداؼ كؿ كمية

6-11 

  الكمى العدد عمى  الدراسو مجاؿ ساعات عدد قسمو طريؽ عف البرنامج عموـ حساب *يتـ
 .ساعو( 248) وىو لمبرنامج لساعات
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 ساعات  العممى الى ساعات تطبيقيةجدول باسماء المواد المقترح تحويل عدد 

 المجموع النياية العظمى لمدرجات  عدد الساعات الفرقة اسـ المقرر ـ
 أعماؿ سنو تطبيقى تحريرى ع ف 

 111 21 - 81 2 2 إدارة -ثانية  أجيزة وأدوات منزليو )أ(  1
 111 21 - 81 2 2 إدارة -ثانية  أجيزة وأدوات منزليو )ب( 2
 111 21 - 81 2 2 إدارة -ثانية  رعاية أـ 3
 111 21 - 81 2 2 إدارة -ثالثة  تاثيث منزؿ وتطويره 4
 111 21 - 81 4 2 إدارة -ثالثة  ديكور منزؿ 5
 111 21 - 81 2 2 إدارة -رابعة  طفؿ )ب( نمو 6
إدارة مؤسسات دور  7

 المسنيف
 111 21 - 81 2 2 إدارة -رابعة 

 

 المجموع النياية العظمى لمدرجات  عدد الساعات الفرقة اسـ المقرر ـ
 أعماؿ سنو تطبيقى تحريرى ع ف 

 111 21 21 61 2 2 إدارة -ثانية  أجيزة وأدوات منزليو )أ(  1
 111 21 21 61 2 2 إدارة -ثانية  أجيزة وأدوات منزليو )ب( 2
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الرابعو( الممتحقين بالبرنامج ألربع –الثالثو  –رسم بيانى يوضح عدد طالب الفرقو )الثانيو 
 سنوات

 111 21 21 61 2 2 إدارة -ثانية  رعاية أـ 3
 111 21 21 61 2 2 إدارة -ثالثة  تاثيث منزؿ وتطويره 4
 111 21 21 61 4 2 إدارة -ثالثة  ديكور منزؿ 5
 111 21 21 61 2 2 إدارة -رابعة  نمو طفؿ )ب( 6
مؤسسات دور إدارة  7

 المسنيف
 111 21 21 61 2 2 إدارة -رابعة 
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