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 كلٌة االقتصاد المنزلى

 منزلى والتربٌةقسم االقتصاد ال

 

 

ٌسعى القسم إلى تأهٌل وتخرٌج كوادر بشرٌة من الذكور واإلناث، الحاصلٌن على شهادة الدكتوراه فً 

. ) اقتصاد منزلى وتربٌة (، بإمكانات تواكب مسٌرة النهضة والتطورات التغٌرات الكونٌة PhDالفلسفة 

الباحثٌن او المتخصصٌن االقتصاد المنزلى من خالل برامج متمٌزة   وٌجب  ان ٌمتلك العالمٌة البارزة

 والتربٌة العدٌد من الكفاٌات على النحو التالى

 فلسفة االقتصاد المنزلى كعلم تطبٌقى . تبنى أن ٌؤدىالباحث دورا فعاال فى  -1

 ٌظهر سلوكاً إٌجابٌا فى دوره الفنى كمعلم لإلقتصاد المنزلى . ان-2

 عن المجتمع الذى ٌعٌش فٌه . ٌجمع البٌانات والمعلومات الهامة -3

 برامج االقتصاد المنزلى . ٌخطط الستخدام الموارد البشرٌة والمالٌة والمادٌة فى تطوٌر -4

 وضع البرامج والمناهج والخطط التدرٌسٌة المختلفة موضع التنفٌذ . -5

 ٌعطى أهمٌة للبحوث فى العملٌة التعلٌمٌة  -6

 د المنزلى بكفاءة وفعالٌة أن ٌقدر على تقوٌم برنامج االقتصا- 7

 أن ٌضع آراء اآلخرٌن المشاركٌن فى صناعة القرارات نصب عٌنه. -8

 أن ٌكون حى الضمٌر ، وأن ٌتسم باألمانة العلمٌة فٌعطى الفضل لذوٌه موضحاً مصادر معلوماته . -9

  أن ٌكون أمٌناً فى تفسٌراته وترجماته لآلخرٌن سواء أكانت  كلمة مكتوبة أو شفوٌة -

 أن توافق سلوكه منزلته االجتماعٌة . -

 أن ٌضع فى اعتباره احتٌاجات اآلخرٌن .  -

 ت العمل للخرٌجنمجاال         

 باحث فى مناهج وطرق تدرٌس االقتصاد المنزلى – 1

 باحث فى االقتصاد المنزلى فى مجال اصول التربٌة -2

 وىباحث فى االقتصاد المنزلى فى مجال علم النفس الترب - 3

 

 

 رسالة قسم االقتصاد المنزلى والتربية
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 نموذج توصٌف البرنامج

 كلٌة االقتصاد المنزلى

 توصٌف البرنامج

 

 

 

 عنوان البرنامج  :  االقتصاد المنزلى والتربٌة

 مزدوج           منفرد:   نوع البرنامج 

 األقسام العلمٌة المشتركة فً البرنامج

     االقتصاد المنزلً والتربٌة                           

                          التغذٌة وعلوم األطعمة                            

                                                                      المالبس والنسٌج                            

 إدارة المنزل                            

 

 ن الشرٌف أ.د /فاطمة الزهراء أمٌمنسق البرنامج :

 جامعه المنوفٌه -عمٌد كلٌه االقتصاد المنزلً                   

 أحمد بهاء جابر طلبه الحجار  د/                 

 جامعه المنوفٌه –كلٌه االقتصاد المنزلً  –بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌه  مدرس                 

 لشافعً سهام أحمد رفعت أحمد ا د/                 

 جامعه المنوفٌه –كلٌه االقتصاد المنزلً  –بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌه  مدرس                

 سوٌد علً السٌد  د/ جٌهان                 

 جامعه المنوفٌه –كلٌه االقتصاد المنزلً  –بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌه  مدرس                 

 المقٌم الخارجً: 

 

 تارٌخ اعتماد التوصٌف : 

 

 )أ( معلومات أساسية

 متعدد
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 فى مجال االقتصاد المنزلى والتربٌة على مستوى الماجستٌر والدكتوراة إن الهدف من إنشاء الدراسات العلٌا 

هو إعداد كفاءات فً مختلف شؤون المعرفة على مستوى عاٍل من التخصص، تسهم فً خدمة المجتمع، 

 لٌمة من خالل البحث وقٌادة المسٌرة العلمٌة فً وطنهاوتنمٌته، وحل مشكالته؛ على أسس علمٌة س

هً بداٌة مرحلة التخصص فً المعرفة، تنقل الدارس من مرحلة الدراسات غٌر  إن مرحلة  الدراسات العلٌا 

 المتعمقة إلى مرحلة التدرٌب على االستقصاء والتحلٌل واالستنتاج والقدرة على التعامل مع مصادر المعلومات

 عن طرٌق 

 والتربٌةبالخلفٌة الالزمة فً مجاالت االقتصاد المنزلً  الدارسٌنتزوٌد  -

 على مهارات البحث العلمً والمهارات الشخصٌة ومهارات االتصال والتواصل. الدارسٌن تدرٌب -

 إعداد خرٌجٌن على مستوى ٌتوافق مع المعاٌٌر األكادٌمٌة المعترف بها عالمٌاً  -

 مجال االقتصاد المنزلى والتربٌة وتقوٌمها من وجهة نظر علمٌة اعدادالبحوث والدراسات فى -

إعداد الكفاءات العلمٌة والمهنٌة المتخصصة فً مجال اال قتصاد المنزلى والتربٌة وتأهٌلهم تأهٌالً عالٌاً  -

 لٌسهموا فً تطوٌر البرامج والنظم التربوٌة

 تمع المهنٌة والبحثٌةإمداد المجتمع بخرٌجٌن قادرٌن على تلبٌة احتٌاجات المج -

 إمداد المجتمع بخرٌجٌن قادرٌن على المساهمة الفعالة فى تطوٌر وتطبٌق السٌاسات القومٌة المنشودة. -

 وبحث المشكالت والمعوقات مما ٌعود بالنفع على التعلٌم وتطوره فً مراحله المختلفة. تبادل -

 تهالخبرات والمعلومات فى المؤسسات المعنٌة باألسرة وهٌئا -

   

 

 

 

 

 :( ILOs)مخرجات التعلم المرجوة      (1

 

 )ثانيا( معلىمات مهنية

 أهداف البرنامج -1

 العامة
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  0أن ٌتعرف علً طرق التدرٌس التً تعتمد علً المعلم فقط / علً المتعلم فقط / علً المعلم و المتعلم  -1أ

 0أن ٌلم بالقٌمة الغذائٌة للعناصر الغذائٌة المختلفة و أثر نقص كل عنصر منها  – 2أ

  0جمٌع العناصر الغذائٌة التً توصً بها منظمة الفاو أن ٌوضح االحتٌاجات من -3أ

 0أن ٌتعرف علً مكونات االلبان و أنواعها و مكونات القشدة  -4أ

 0أن ٌتعرف علً مفهوم الغذاء االمن  -5أ

 0أن ٌوضح أثر الكٌماوٌات و االشعاع علً الغذاء  -6أ

 0ً لالغذٌة ٌائأن ٌوضح التركٌب الكٌم -7أ

 0ناهج البحث و التصمٌمات التجرٌبٌة االكثر أستخداما أن ٌذكر أهم م -8أ

 0أن ٌحدد الخطوات االساسٌة لكتابة خطة البحث  -9أ

 0االصول االسالمٌة للتربٌة المقصود بأن ٌوضح  -10أ

 0أن ٌحدد مفهوم التربٌة من منظور اسالمً  -11أ

 0 ًأن ٌوضح بعض نظرٌات التعلم المدرس -12أ

 0لنظرٌة السلوكٌة فً التعلم أن ٌوضح أسهامات ا -13أ

 0أن ٌتعرف علً أنواع التركٌب النسجً  -14أ

 0أن ٌوضح التركٌب النسجً السادة و المبرد و االطلس  -15أ

 0أن ٌوضح تحضٌرات و مراحل عملٌة النسج  -16أ

 0أن ٌوضح بعض البرامج المختلفة للكمبٌوتر  -17أ

 0أن ٌتعرف علً برنامج االكسٌل  -18أ

 0أستخدام الشبكات و النت  أهم ٌوضحأن  -19أ

 0أن ٌتعرف علً بعض االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس االقتصاد المنزلً  -20أ

 0أن ٌوضح العناصر الرئٌسٌة التً ٌستند علٌها عند بناء المنهج  -21أ

 0أن ٌعدد التنظٌمات المختلفة للمناهج الدراسٌة  -22أ

 0 هج البحثاأن ٌعدد ممٌزات و عٌوب من -23أ

 0توصٌف البٌانات االجراءات االحصائٌة المتعلقة بأن ٌذكر أهم العملٌات و  -24أ

 0أن ٌتعرف علً االسس الفلسفٌة و النفسٌة للتعلم الذاتً  -25أ

 معزفة و الفهم:ال - أ
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 0أن ٌوضح بعض أسالٌب التعلم الذاتً فً تدرٌس االقتصاد المنزلً  -26أ

 0امج التعلٌمٌة الخاصة بالحاسوب رأسس أعداد البأن ٌتعرف علً أستخدام الحاسوب فً التعلم الذاتً و  -27أ

   التعلم  –أن ٌحدد بعض االسالٌب الحدٌثة فً التعلم الجماعً فً تدرٌس االقتصاد المنزلً )التعلم التعاونً  -28أ

 000000التعلم باسلوب العصف الذهنً  –التعلم البنائً  –التنافسً 

 نظرٌات التعلم ( – ًالشخصٌة و السمات و التحلٌل النفسنظرٌات أن ٌلم بالنظرٌات فً مجال علم النفس ) -29أ

 0ٌل مجاالت المعرفة التربوٌة بفروعها وصوال الً أستخالص مناهج و نظم تربوٌة مناسبة أن ٌسهم فً تأص -30أ

 0أن ٌستوعب المفاهٌم و المصطلحات االساسٌة فً علم االحصاء  -31أ

 0باستخدام المعاٌٌر االحصائٌة مع ادراك مدلوالتها أن ٌكون قادر علً وصف البٌانات  -32أ

 0أن ٌتعرف علً العالقات بٌن الظواهر من خالل بٌاناتها  -33أ

ور من خاللها من االحصاء الوصفً الً االحصاء االستداللً نظرٌة االحتماالت و كٌف ٌتم العب أن ٌفسر أساسٌات -34أ

0 

 0ً جمٌع مجاالت االقتصاد المنزلً أن ٌتعرف علً برامج ترشٌد االستهالك ف -35أ

 0أن ٌذكر االسس النظرٌة و العلمٌة لالشراف الفنً فً االقتصاد المنزلً  -36أ

 0أن ٌعرف المبادئ النفسٌة لالشراف الفنً  -37أ

 0أن ٌلم بالفوائد التً ٌجنٌها المعلمون من عملٌة االشراف الفنً  -38أ

 0وائدهو ف من حٌث مفهومه و عناصرهط التربوي أن ٌوضح المقصود بالتخطٌ -39أ

 0أن ٌتعرف علً معوقات التخطٌط التربوي و من ثم الحلول الممكنة لهذه الصعوبات و المعوقات  -40أ

 0زمة للتخطٌط التربويأن ٌتعرف علً خصائص الخطة الجدٌدة للبٌانات و المعلومات الال -41أ

 0ٌة بحث األصول تعرف علً الواقع التربوي و تصورته له وأهمأن ٌ-42أ

 0أن ٌتعرف علً وظائف وصٌغ و غاٌات التربٌه  -43أ

 0أن ٌوضح االستخدام الوظٌفً للوسائل التعلٌمٌه -44أ

 0أن ٌتعرف علً نماذج تصمٌم الوسائل التعلٌمٌة و تصنٌفاتها  -45أ

 0مٌة ٌأن ٌوضح أهم أهداف االخذ بالمدخل المنظومً فً أستخدام الوسائل التعل -46أ

 0أن ٌوضح مفهوم و طبٌعة و أهداف التربٌة االسرٌة  -47أ

 دور المدرسة ( –دور الوساط التربوٌة  –أن ٌوضح وسائل التربٌة االسرة )دور االسرة  -48أ

 0فً التعلٌم  تطبٌقاتها التعلم المعرفً و دالالتها و أن ٌوضح النظرٌات التفاعلٌة فً النمو و -49أ

 0ت السلوكٌة فً التعلٌم عرف علً بعض النظرٌاتأن ٌ -50أ

 0أن ٌوضح المقصود بالفروض و معاٌٌرها و أنواعها  -51أ

 0عاٌٌر( ملا –الثبات  –أن ٌوضح الشروط الواجب توافرها فً أدوات القٌاس ) الصدق  -52أ
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 0المنهج التجرٌبً ( –المنهج التارٌخً  -أن ٌتعرف علً مفهوم أسالٌب البحث العلمً )المنهج الوصفً -53أ

 0أن ٌستوعب المفاهٌم و المصطلحات االساسٌة فً علم االحصاء  -54أ

 

 

 

 0أن ٌقارن بٌن طرق التدرٌس المختلفة و أستخدام كل منها  -1ب

 0أن ٌستنتج أهم طرق التدرٌس الفعالة فً تدرٌس االقتصاد المنزلً  -2ب

 مٌع الفئات العمرٌة لمختلفة من العناصر الغذائٌة الالزمة لجأن ٌقارن بٌن االحتٌاجات ا -3ب

 0أن ٌقارن بٌن أثر كل من الكٌماوٌات و االشعاع علً الغذاء  -4ب

 0أن ٌقارن بٌن مكونات و أنواع االلبان و القشدة  -5ب

 0ع البٌانات فً البحوث النفسٌة و التربوٌة أن ٌقارن بٌن أدوات جم -6ب

 0أن ٌقارن بٌن التصمٌمات التجرٌبٌه المختلفة  -7ب

 0و االطلس  تنتج الفرق بٌن التركٌب النسجً للسادة و المبردأن ٌس -8ب

  0أن ٌقارن بٌن أنواع التركٌب النسجً  -9ب

 0أن ٌقارن بٌن التنظٌمات المختلفه للمناهج الدراسٌه  -10ب

 أن ٌستنبط الفروق بٌن المفهوم التقلٌدي للمنهج و المفهوم الحدٌث  11ب

 0جٌات المختلفة لتدرٌس االقتصاد المنزلً أن ٌقارن بٌن الطرق و االستراتٌ -12ب

 0االشراف و المساهمة فً تصمٌم االستمارة االحصائٌة لمختلف النشاطات  -13ب

االشراف و المساهمة فً عملٌة جمع و عرض البٌانات ذات العالقة بالنشاطات المختلفة كالمسوحات االحصائٌة  -14ب

 0المٌدانٌه 

 0بٌانات فً البحوث النفسٌة و التربوٌه أن ٌقارن بٌن ادوات جمع ال -15ب

 0أن ٌحلل هذه البٌانات أحصائٌا  -16ب

أن ٌقارن بٌن التعلم التنافسً و التعلم التعاونً فً التدرٌس كأحدي االتجاهات الحدٌثه فً التعلم الجماعً فً  -17ب

 0تدرٌس االقتصاد المنزلً 

 0االتجاهات الحدٌثه فً تدرٌس االقتصاد المنزلً أن ٌقارن بٌن بعض أسالٌب التعلم الذاتً كأحدي  -18ب

 0أن ٌكتشف العالقه بٌن النظرٌات التربوٌه المختلفه و بٌن التطبٌقات العلمٌه لها داخل الموسسات التربوٌه  -19ب

 0أن ٌقارن بٌن برامج ترشٌد االستهالك فً جمٌع مجاالت االقتصاد المنزلً  -20ب

 0لفنً فً توجٌه العملٌة التعلٌمٌه أن ٌقتنع باهمٌة االشراف ا -21ب

 0أن ٌستنبط بعض االتجاهات الحدٌثه للتوجٌه التربوي و بعدها االنسانً  -22ب

 المهارات الذهنية:-ب

 



 8 الصفحة نموذج توصيف البرنامج
 

 0أن ٌستنتج خطط تربوٌه مدرسٌه مناسبه تلبً المشكالت و االحتٌاجات المٌدانٌه  -23ب

 0أن ٌقارن بٌن التصنٌفات المختلفه للوسائل التعلٌمٌه  -24ب

 0ٌن االفالم الثابته و االفالم المتحركه فً التدرٌس أن ٌقارن ب-25ب

 0أن ٌقتنع بأهمٌه استخدام الوسائل التعلٌمٌه فً تدرٌس االقتصاد المنزلً  -26ب

 0أن ٌستنبط الفروق بٌن نماذج تصمٌم الوسائل التعلٌمٌه  -27ب

 0أن ٌقارن بٌن أهم االسالٌب االحصائٌه البارامترٌه و الالبارامترٌه -28ب

 0نظرٌات التعلم المدرسً أن ٌقارن بٌن  -29ب

 0أن ٌنتقد بعض النظرٌات التعلٌمٌه النفسٌه و ٌوضح مزاٌاها و عٌوبها  -30ب

 0أن ٌناقش أهم التحدٌات التً تواجه التربٌه االسرٌه  -31ب

 0أن ٌقارن بٌن االسالٌب المختلفه للبحث العلمً  -32ب

 

 

 

 

 أن ٌجٌد التدرٌس بطرٌقه فعاله  -1ج

 0أن ٌتقن تخطٌط وجبات غذائٌه متكامله للمرضً واالصحاء  -2ج

 0من (ذٌه خالٌه من السمٌات )الغذاء اآلأن ٌجٌد أختٌار أغ -3ج

 0أن ٌطبق أحدي تنظٌمات المنهج فً تنظٌم مناهج االقتصاد المنزلً  -4ج

 0أن ٌطبق الطرق المختلفه المناسبه فً تدرٌس االقتصاد المنزلً  -5ج 

جه و تحلٌل جمٌع أنواع البٌانات احصائٌا و ذلك من خالل الحاسوب و استخراج المؤشرات االحصائٌه و معال -6ج

 0تفسٌرها

 0أعداد التقارٌر و الدراسات االحصائٌه المتعلقه بمختلف النشاطات  -7ج

 0أن ٌستخدم االستراتٌجٌات و االتجاهات الحدٌثه فً تدرٌس االقتصاد المنزلً  -8ج

 0س باستخدام أحدي استراتٌجٌات التعلم الذاتً أن ٌعد در 9ج

و استخدامها فً تطوٌر الممارسات النسانً فً صنع التقدم االجتماعً تكوٌن مفهوم سلٌم لمعنً الذكاء ا -10ج

 0التربوٌه 

 التاكٌد علً الصله الوثٌقه بٌن النظرٌه التربوٌه و الممارسات التربوٌه االخري و مواد التخصص المهنً و -11ج

 0التربوي 

 0ان ٌطبق المنهج االحصائً فً دراسات و بحوث االقتصاد المنزلً  -12ج

 0أن ٌمٌز بٌن أنواع البٌانات االحصائٌه و التحلٌل االحصائً المناسب لتعمٌم النتائج  -13ج

 :المهارات المهنية و العملية -ج
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 Spss 0–أن ٌطبق المعالجات االحصائٌه فً الدراسات و البحوث بما فً ذلك استخدام الحزم االحصائٌه  -14ج 

 0أن ٌناقش قضاٌا منهجٌه ذات صله بتصمٌم البحوث و بناء االدوات و تحلٌل البٌانات  -15ج

 0أن ٌطبق برنامج ارشادي للفتاه المراهقه فً كل مجال من مجاالت االقتصاد المنزلً  -16ج

 0هٌه و المهنٌه ٌأن ٌمارس المجاالت االشرافٌه و التوج -17ج

 0مهامه االشرافٌه علً أداء أن ٌتقن و ٌركز  -18ج

 0أن ٌطبق االسس النظرٌه و العملٌه لالختٌار و التوجٌه المهنً و فنٌات وسائل القٌاس  -19ج

 0االتجاهات الحدٌثه لالشراف و التوجه الفنً و التربوي و بعدها االنسانً  بقأن ٌط-20ج

 0أن ٌطبق خطط مدرسٌه مناسبه تلبً المشكالت االحتٌاجٌه المٌدانٌه  -21ج

 0أن ٌناقش ضروره التنسٌق بٌن التربٌه التلقائٌه و التربٌه المدرسٌه  -22ج

 0فً استخدام الوسائل التعلٌمٌه  نظمأن ٌطبق منحنً ال -23ج

 0أن ٌطبق نظرٌات التعلم فً التعلٌم المدرسً  -24ج

 0أن ٌصمم وسائل تعلٌمٌه حدٌثه فً ضوء بعض االسس النفسٌه و مبادئ التعلٌم و التعلم  -25ج

 0أن ٌوظف استخدام شبكه المعلومات فً تدرٌس االقتصاد المنزلً  -26ج

 0كٌفٌه تشغٌل برنامج قواعد البٌانات )االكسس ( -27ج

 0كٌفٌه عمل الجداول فً قواعد البٌانات  -28ج

 0أن ٌكتشف العالقه بٌن السجالت و االستعالمات و النماذج فً قواعد البٌانات  -29ج

 0لٌب االحصائٌه المطلوبه من خالل البٌانات المعطاه ختار االساأن ٌ -30ج

 

 

 

 0ق التدرٌس أضافه رؤٌته الخاصه عن طر -1د

 مجٌات وتطوٌرها.ة فً اعداد وتصمٌم االنظمة والبرالمشارك -2د

 0 تنظٌم و تخطٌط المنهج الدراسً باستخدام االتجاهات الحدٌثه  المشاركه فً -3د

 0برمجٌات تعلٌمٌه محسوبه فً تدرٌس االقتصاد المنزلً  المشاركة فً أعداد و أنتاج -4د

 التأهٌل والتدرٌب على استخدام االدوات الجدٌدة لتحقٌق امكانٌة الحصول على المعلومات.-5د 

الحاسب االلى والوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة للتواصل مع العالم االشراف على تهٌئة وتدقٌق وادخال البٌانات الى - 6د 

 .الخارجى

 اتخاذ القرارات السلٌمة لحل المشكالت التى ٌواجهها .-7د

 التعاون فً العمل الجماعً والتحلً بروح الفرٌق . -8د

 0الت االشرافٌه و التوجٌهٌه و المهنٌه اأن ٌمارس المج -9د

 0أن ٌتقن و ٌركز علً أداء مهامه االشرافٌه  -10د

 د- المهارات العامة والقابلة للنقل:
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 0ٌه تقوٌم النظرٌات التربوٌه التارٌخٌه و الفلسف -11د

 0تحلٌل الشخصٌه االنسانٌه فً أطار نظرٌات الشخصٌه و التحلٌل النفسً  -12د

 أن ٌقوم المعاٌٌر الواجب توافرها فً البحوث التربوٌه  -13د

 0البحوث التربوٌه المختلفه  ٌنقد -14د

 الفعال مع األخرٌن .  االتصال-15د

 0ل القدرة علً استخدام اسالٌب التعلم الذاتً بشكل فعا -16د

 استخدام المهارات اإلدارٌة المناسبة فً مجال عمله .-17د

 التفكٌر بطرٌقة منظمة تواكب التقدم العلمً فً مجال التخصص . -18د

 تنمٌة المهارات اللغوٌة األساسٌة فً التحدث و اإلستماع و الكتابة باللغة اإلنجلٌزٌة. -19د

 كادٌمٌة بمشكالت المجتمع ووضع حلول لها.استخدام المهارات المختلفة فً ربط الدراسة األ-20د

 مشاكل باستخدام الطرق اإلحصائٌة ان ٌقوم بحل بعض ال-21د 

 االلتزام ببعض السٌاسات التً تنمً فً الطالب تحمل المسئولٌة مثل :-22د

 0ان ٌلتزم بحضور المحاضرات فً الزمن المحدد -

 0ان ٌؤدى  الواجبات المطلوبة منه فً الموعد المحدد -

 0ان ٌلتزم باداءاالختبارات فً الموعد المحدد–

 0ان ٌلتزم بقواعد الحوار و المناقشة–

 0 تطبٌق نظرٌات المناهج فى بناء المناهج وتحلٌلها وتطوٌرها-23د 

 0ٌمٌز العوامل الموثرة فً توٌر المنهج  -24د

 0  الص مناهج ونظم تربوٌة مناسبةاإلسهام فً تأصٌل مجاالت المعرفة التربوٌة بفروعها وصوالً إلى استخ -25د 

 

 

 

 

 

 

 

 المعاٌٌر األكادٌمٌة: -3
 المراجع الخارجٌة للمعاٌٌر )العالمات المرجعٌة( -أ3

 وفقاً المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة العالمٌة بجامعة جورجٌا ومٌتشجن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 
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 المراجع الخارجٌة للمعاٌٌر )العالمات المرجعٌة(
 

وفقاً للمعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة  والمرجعٌة لتعلٌم االقتصاد المنزلً بجمهورٌة 
 مصر العربٌة

 
 

 
 

 
 

 
 

لم بالمعارف و المهارات الخاصة بعلم التغذٌة المتقدم و ٌحدد االحتٌاجات الغذائٌه للفئات العمرٌه المختلفه فً أن ٌ -1أ
 0حالتً الصحخة و المرض 

 0االلمام بالشروط الواجب توافرها فً الغذاء االمن  -2أ
 0االلمام باهم مناهج البحث و التصمٌمات التجرٌبٌه  -3أ
 0البحث العلمً  ةلكتاب ةٌسااللمام بالخطوات االسا -4أ
 0االلمام بأنواع التركٌب النسجً  -5أ
 0القتصاد المنزلً فً التعلم الجماعً فً تدرٌس ا ةااللمام ببعض االسالٌب الحدٌث -6أ
 0االلمام بالنظرٌات المختلفه فً مجال علم النفس التعلٌمً  -7أ
 0االلمام ببرامج ترشٌد االستهالك فً جمٌع مجاالت االقتصاد المنزلً  -8أ
 0االلمام بكل ما هو جدٌد فً مجال تصمٌم و انتاج الوسائل التعلٌمٌه  -9أ
 0شراف الفنً فً تدرٌس االقتصاد المنزلً االلمام باالسس النظرٌه و العملٌه لال -10أ
 0هااللمام بمفهوم و طبٌعه و أهداف التربٌه االسرٌ -11أ
 0االلمام بالمداخل لمادة التخصص -12أ
 0االلمام باهم القضاٌا العالمٌه و تأثٌرها علً المجتمع المصري  -13أ
 0مصر ٌعرف دور مهنه التعلٌم فً تحقٌق التقدم و االمن القومً فً  -14أ
 0االلمام بدستور مهنه التعلٌم و آداب المهنه  -15أ
 0االلمام بقواعد أحدي اللغات االجنبٌه وحسن استخدامها وكتابتها  -16أ

 
 
 
 
 

مقه فً مجال االقتصاد المنزلً و التربٌه لٌكونوا علً معرفه تامه فٌما ٌتعلق عااللمام باالطر العلمٌه المت -1ب

 0لمستجدات الحدٌثه علً الصعٌدٌن المحلً و العالمً بتخصصهم و أطالعهم علً ا

االلمام باهم طرق التدرٌس الفعاله فً تدرٌس االقتصاد المنزلً و ٌقراء باللغه العربٌة و االنجلٌزٌه فً هذا  -2ب

 0المجال 

ً حل المشكالت و االلمام باستراتٌجٌات تدرٌس تعمل علً تشجٌع المتعلمٌن علً تنمٌه التفكٌر الناقد و القدرة عل -3ب

 0اكتساب مهارات االداء 

 0التعلم  االسس النفسٌه و مبادئ التعلٌم و تصمٌم وسائل تعلٌمٌه حدٌثه فً ضوء بعض -4ب

 0الصحة و المرض  للفئات العمرٌه المختلفه فً حالتً تخطٌط الوجبات الغذائٌه -5ب

 

 

 0ت االقتصاد المنزلً أن ٌطبق برامج الترشٌد االستهالكً فً كل مجال من مجاال -1ج

 0أن ٌطبق نظرٌات االمختلفه فً التعلٌم المدرسً  -2ج

 معزفة و الفهم:ال-ا 

 

 المهارات الذهنية:-ب

 

 المهارات المهنية و العملية: -ج

 



 12 الصفحة نموذج توصيف البرنامج
 

 0أن ٌتابع التطورات الحدٌثه فً مجال تدرٌس االقتصاد المنزلً  -3ج

 0أن ٌستخدم برنامج قواعد البٌانات االكسٌس  -4ج

 0أن ٌطبق أهم اسالٌب التعلم الذاتً فً تدرٌس االقتصاد المنزلً  -5ج

 0ه فً خدمه المجتمع و البٌئه المشارك -6ج

 0ٌستطٌع ان ٌستخدم مفاهٌم و مكونات تخصصٌه فً حل مشكالت فً تخصصات أخري  -7ج

 0ٌستطٌع توظٌف تخصصه فً افاده التخصصات االخري  -8ج

 0ٌستطٌع ان ٌحقق التكامل بٌن تخصصه و التخصصات االخري  -9ج

 0الجتماعً و التعاونً تصمٌم مواقف تعلٌمٌه ذي معنً تحقق التعلم ا -10ج

 0ٌطبق المنهج االحصائً فً دراسات و بحوث االقتصاد المنزلً  -11ج

 0ٌصمم برامج تعلٌمٌه لتحقٌق االهداف  -12ج

 0الاللتزام بمٌثاق واخالق مهنه التعلٌم بمصر  -13ج

 0أن ٌتمكن من أستخدام طرق البحث العلمً فً حل المشكالت  -14ج

 0علٌم مناسبه ٌستخدم تكنولوجٌا ت -15ج

 

 

 0القدرة علً التعلم الذاتً بشكل فعال  -1د

 0االلمام بالثقافه العربٌه و قضاٌا المجتمع المصري و العربً و العالمً  -2د

 0أن ٌتقبل الرأي االخر و النقد الموضوعً   -3د

 0المشاركه فً تخطٌط و تنظٌم مناهج االقتصاد المنزلً  -4د

 0ة االقتصاد المنزلً بأحدث االتجاهات العالمٌه الحدٌثه المشاركه فً تدرٌس ماد -5د

 0المشاركه فً تنفٌذ القرارات التعلٌمٌه  -6د

 0أمكانٌه الوصول الً المعلومات علً المستوي المحلً و العالمً  -7د

 
 
 

 مقارنة المحتوٌات الحالٌة بالمعاٌٌر الخارجٌة: -ب3
 (.قاً للمعاٌٌر األكادٌمٌة لجامعتً)وف 

 

 الفصل الدراسً األول   :الفرقة األولى اقتصاد منزلى وتربٌةتٌر ماجس
 

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عدددددددددددددددددددددد 

 الوحدات
عدددد السدداعات فددً 

 األسبوع
المعدددددددددداٌٌر األكادٌمٌددددددددددة 

) الرمددددز    عالمٌددددة      ال

 د- المهارات العامة والقابلة للنقل:
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 الرقمً( عملً نظري

 
قدددراءات فدددى تددددرٌس 

 األقتصاد المنزلى 

 

2   - 2  

 

 
 تغذٌة متقدم 

 
2  2  3  

 

 
 علوم أطعمة متقدم 

 

2  3  3.5  
 

 
*حلقدددات دراسدددٌة فدددى 

 التربٌة 
3  -  3  

 

 المجموع الكلى 
9 5 11.5 

 

 * مادة متصلة
 الفصل الدراسً الثانً      :الفرقة األولى اقتصاد منزلى وتربٌةماجستٌر   
 

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عددددددددددددددددددد 

 الوحدات

عدددد السدداعات فددً 
 األسبوع

اٌٌر األكادٌمٌدددددددددة المعددددددددد
الرمددددددددز  عالمٌددددددددة      ال

 عملً نظري الرقمً(

 
 أصول تربٌة متقدم 

 

3 2  2 
 

 

 
 علم نفس تعلٌمى متقدم 

 
 2 2  

-  

 
* حلقدددات دراسدددٌة فدددى 

 التربٌة
  

3 3  

-  

 
 المجموع

 
8 

7 
2  

 
 * مادة متصلة

 
 
 
 
 
 

 الدراسً األولالفصل  :الفرقة الثانٌة      اقتصاد منزلى وتربٌةماجستٌر 
 

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عددددددددددددددددد 

 الوحدات

عدددددد السدددداعات 
 فً األسبوع

المعدددددددددداٌٌر األكادٌمٌددددددددددة 
) الرمددددددز   عالمٌددددددة      ال

 عملً نظري الرقمً(

   4  2 4 نسٌج ومالبس متقدم  

 
كمبٌددوتر )حاسددب آلددً 

 ) 
3 2  2  
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  ـ   3 3 حلقات فى التربٌة  

  ـ   4 4   الرسالة  

     المجموع 

 
 الفصل الدراسً الثانً :الفرقة الثانٌة اقتصاد منزلى وتربٌةماجستٌر 

 

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عددددددددددددددددد 

 الوحدات

عدد الساعات فدً 
 األسبوع

المعددددددداٌٌر األكادٌمٌدددددددة 
) الرمددددز  عالمٌددددة      ال

 عملً نظري الرقمً(

 
مناهج وطرق تدرٌس 

 اقصاد منزلى 

 ـ   2  2
 

   2  2  3 اء متقدم إحص 

  ـ   4  4 حلقات فى التربٌة  

  ـ   4  4 الرسالة  

  2 12 13 المجموع الكلى 

درجددة بفددرع  350قبددل مناقشددة الماجسددتٌر ٌددتم دراسددة اللغددة اإلنجلٌزٌددة والمعدددل علددى 
 بمعهد علمى اخر الجامعة األمرٌكٌة بجامعة المنوفٌة أو ٌتم الدراسة

 

 الفصل الدراسً األول  :الفرقة األولى وتربٌة اقتصاد منزلىدكتوراة 
 

الددددددددددددددددددرقم 
 الكودي

 عنوان المقرر
عدددددددددددددددددددددددد 

 الوحدات

المعدددددداٌٌر األكادٌمٌددددددة  عدد الساعات فً األسبوع
) الرمدددددددددز عالمٌدددددددددة ال

 عملً نظري الرقمً(

 
االتجاهددددات الحدٌثددددة فددددى 
 تدرٌس االقتصاد المنزلى 

 ـ   2  2
 

  ـ   2  2 دراسات ونظرٌات تربوٌة  

 
إحصددداء وتحلٌدددل البٌاندددات 

 متقدم 
3  2  2  

 

 ـ  3  3 حلقات تربوٌة  
 

  2 9 11 المجموع الكلى 

   

 الفصل الدراسً الثانً  :الفرقة األولى دكتوراة اقتصاد منزلى وتربٌة
 

الفرقة أولى 
 عنوان المقرر دكتوراه

 
عددددددددددددددددددددد 

 الوحدات

عددددد السددداعات فدددً 
 مٌة     عالالمعاٌٌر األكادٌمٌة ال األسبوع

 ) الرمز الرقمً(  
 عملً نظري

 
 ـ   2  2 برامج ترشٌد االستهالكى 

 

  ـ   2  2اإلشددددددراف الفنددددددى فددددددى  
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 االقتصاد المنزلى 

  ـ   2  2 التخطٌط التربوى  

  ـ   3  3 حلقات تربوٌة  

  - 9 9 المجموع الكلى 

 
 الفصل الدراسً األول           :الفرقة الثانٌة اقتصاد منزلى وتربٌةدكتوراة 

 

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عددددددددددددددددددددد 

 الوحدات

عدددد السدداعات فددً 
)  عالمٌددةالمعدداٌٌر األكادٌمٌددة ال األسبوع

 الرمز الرقمً(
 عملً نظري

  ـ 3 3 أصول تربٌة متقدم  

 
وسددددددائل تعلٌمٌددددددة فددددددى 

 االقتصاد المنزلى متقدم 
  ـ 2 2

  4 2 4 حلقات دراسٌة  

  ـ 2 3 بحث الرسالة ) 

  ـ 4 4  

 

 الفصل الدراسً الثانً  :الفرقة الثانٌة  وتربٌة منزلىاقتصاد دكتوراة 
 

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عددددددددددددددددددددد 

 الوحدات

عددددد السددداعات فدددً 
المعدددددددددددداٌٌر األكادٌمٌددددددددددددة  األسبوع

 ) الرمز الرقمً(عالمٌةال
 عملً نظري

   -  2  2 علم نفس تعلٌمى متقدم 

   -  2  2 ألسرٌةالتربٌة ا 

  2  2 3 كمبٌوتر 

   - 3 3 حلقات دراسٌة 

   -  4 4 الرسالة )بحث(  

  2 13 14 المجموع الكلى 

 
درجدة بفدرع  400قبل مناقشة الرسالة ٌتم دراسة اللغة االنجلٌزٌة والحصول علدى 

الجامعددة األمرٌكٌددة بجامعددة المنوفٌددة أو أى معهددد علمددى آخددر للحصددول علددى ال 
TOEFL 

 

 الفصل الدراسً األول     اد منزلى وتربٌة :الفرقة األولىماجستٌر اقتص
 

الدددددددددددددددددرقم 
 الكودي

 عنوان المقرر
عددددددددددددددددددد 

 الوحدات

عدددددد السدددداعات 
 فً األسبوع

المعددددددداٌٌر األكادٌمٌدددددددة 
 القومٌة      

 عملً نظري ) الرمز الرقمً(( 

 
قراءات فى تددرٌس 

 األقتصاد المنزلى 

 

2   - 2  

 (12،أ2،ب1ب)



 16 الصفحة نموذج توصيف البرنامج
 

 
 تغذٌة متقدم 

 
2  2  3  

 (5،ب1)أ

 
 علوم أطعمة متقدم 

 
2  3  3.5  

 (2)أ

 
*حلقات دراسٌة فى 

 التربٌة 
3  -  3  

 (12،ج5،ج14)أ

 المجموع الكلى 
9 5 11.5 

 

 
 الفصل الدراسً الثانً  ماجستٌر اقتصاد منزلى وتربٌة :الفرقة األولى  
 

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عدددددددددددددددد 

 الوحدات

د السددددداعات عدددددد
 فً األسبوع

المعدددددداٌٌر األكادٌمٌددددددة 
 القومٌة      

 عملً نظري ) الرمز الرقمً( 

 
 أصول تربٌة متقدم 

 

3 2  2 
 

 (14،أ16،أ15)أ

 
علدددم نفدددس تعلٌمدددى 

 متقدم 
 

 2 2  
 (3)د -

 
* حلقات دراسٌة فى 

 التربٌة
  

3 3  

 (12،ج5،ج14)أ -

 
 المجموع

 
8 

7 
2  

 



 17 الصفحة نموذج توصيف البرنامج
 

 * مادة متصلة
 

 الفصل الدراسً األولالفرقة الثانٌة     ستٌر اقتصاد منزلى وتربٌة :ماج

 

الدددددددددددددددددددرقم 
 الكودي

 عنوان المقرر
عددددددددددددددد 
 الوحدات

عدددد السدداعات 
 فً األسبوع

المعدددددداٌٌر األكادٌمٌددددددة 
 القومٌة      

 عملً نظري ) الرمز الرقمً( 

 
نسددددددٌج ومالبددددددس 

 متقدم 

4 2  4  
 (5)أ

 
كمبٌددددوتر )حاسددددب 

 آلً ( 
3 2  2  

 (4)ج

 (12،ج5،ج14)أ ـ   3 3 حلقات فى التربٌة  

  ـ   4 4   الرسالة  

     المجموع 

 
 الفصل الدراسً الثانً  ماجستٌر اقتصاد منزلى وتربٌة :الفرقة الثانٌة

 

الدددددددددددددددددددرقم 
 الكودي

 عنوان المقرر
عددددددددددددددد 
 الوحدات

عددددد السددداعات 
 فً األسبوع

المعدددداٌٌر األكادٌمٌددددة 
 القومٌة      

 عملً نظري الرقمً( ) الرمز 

 
منددددددداهج وطددددددددرق 
تددددددددرٌس اقصددددددداد 

 منزلى 

 ـ   2  2

 (14ج،4د،3)ب

 (3)أ  2  2  3 إحصاء متقدم  

 (12،ج5،ج14)أ ـ   4  4 حلقات فى التربٌة  

  ـ   4  4 الرسالة  

  2 12 13 المجموع الكلى 

 
 

درجدة  350 قبل مناقشة الماجستٌر ٌتم دراسة اللغة اإلنجلٌزٌة والمعددل علدى
 بمعهد علمى اخر بفرع الجامعة األمرٌكٌة بجامعة المنوفٌة أو ٌتم الدراسة

 
 
 

 
 الفصل الدراسً األول منزلى وتربٌة :الفرقة األولى دكتوراة اقتصاد



 18 الصفحة نموذج توصيف البرنامج
 

 

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عددددددددددددددددددد 

 الوحدات

عدددددد السدددداعات 
 فً األسبوع

المعددددداٌٌر األكادٌمٌدددددة 
 القومٌة      

 عملً نظري ً() الرمز الرقم 

 

االتجاهدددددددددددددددددددات 
الحدٌثدددددددددة فدددددددددى 
تدددرٌس االقتصدداد 

 المنزلى 

 ـ   2  2

   8ج،10،ج3،ج6)أ
 (5،د9ج

 
دراسددددددددددددددددددددددددات 
 ونظرٌات تربوٌة 

 ـ   2  2
 (14،ج7،ج 7،د2)د

 
إحصدددداء وتحلٌددددل 

 البٌانات متقدم 
3  2  2  

 (11)ج

 (12،ج5،ج14)أ ـ  3  3 حلقات تربوٌة  

  2 9 11 المجموع الكلى 

   
 

 الفصل الدراسً الثانً  دكتوراة اقتصاد منزلى وتربٌة:الفرقة األولى 
 

الفرقددددددددددددددة   
 أولى دكتوراه

 عنوان المقرر

 
عدددددددددددددددد 

 الوحدات

عددددددد السددددداعات 
 فً األسبوع

المعدددداٌٌر األكادٌمٌددددة 
 القومٌة      

 عملً نظري ) الرمز الرقمً( 

 
بددددددددددرامج ترشددددددددددٌد 

 االستهالكى 

 ـ   2  2
 (13أ،8)أ

 
راف الفنددى فددى اإلشدد

 االقتصاد المنزلى 
 ـ   2  2

 (10)أ

 (6)د ـ   2  2 التخطٌط التربوى  

 (12،ج5،ج14)أ ـ   3  3 حلقات تربوٌة  

  - 9 9 المجموع الكلى 
 
 
 
 

 
 

 لفصل الدراسً األولا    ٌة:الفرقة الثان اقتصاد منزلى وتربٌةدكتوراة 

 



 19 الصفحة نموذج توصيف البرنامج
 

الدددددددددددددددددددرقم 
 الكودي

 عنوان المقرر
عددددددددددددددد 
 الوحدات

السدداعات  عدددد
 فً األسبوع

المعدددددداٌٌر األكادٌمٌددددددة 
 القومٌة      

 عملً نظري ) الرمز الرقمً(( 

 (14،أ16،أ15)أ ـ 3 3 أصول تربٌة متقدم  

 
وسائل تعلٌمٌدة فدى 
االقتصددداد المنزلدددى 

 متقدم 
 (15ج،4،ب9)أ ـ 2 2

 (12،ج5،ج14)أ 4 2 4 حلقات دراسٌة  

  ـ 2 3 الرسالة ) بحث 

  ـ 4 4  

 
 الفصل الدراسً الثانً  :الفرقة الثانٌة  وتربٌة منزلىاقتصاد دكتوراة 

 

الدددددددددددددددددددرقم 
 الكودي

 عنوان المقرر
عددددددددددددددد 
 الوحدات

عددددد السددداعات 
 فً األسبوع

المعدددداٌٌر األكادٌمٌددددة 
 القومٌة      

 عملً نظري ) الرمز الرقمً( 

 
علددم نفددس تعلٌمددى 

 متقدم

2  2  -   
 (2،ج7)أ

 (6،ج1،ج11)أ   -  2  2 التربٌة األسرٌة 

 (4)ج 2  2 3 كمبٌوتر 

 (12،ج5،ج14)أ   - 3 3 حلقات دراسٌة 

    -  4 4 الرسالة )بحث(  

  2 13 14 المجموع الكلى 

 
 

درجدة  400قبل مناقشة الرسالة ٌتم دراسة اللغدة االنجلٌزٌدة والحصدول علدى 
للحصددول  بفددرع الجامعددة األمرٌكٌددة بجامعددة المنوفٌددة أو أى معهددد علمددى آخددر

 TOEFLعلى ال 
 
 
 



 21 الصفحة نموذج توصيف البرنامج
 

 هٌكل البرنامج:-4
 + الرسالة(سنة  1( ))سنتٌن  اقتصاد منزلى وتربٌةماجستٌر     مدة البرنامج:  -أ4

 سنتٌن + الرسالة( ) سنوات ( 3اقتصاد منزلى وتربٌة)  دكتوراه 
 الفصل الدراسً األول منزلى وتربٌة :الفرقة األولى ماجستٌر اقتصاد

الدددددددددددددددددرقم 
 الكودي

 وان المقررعن
عددددددددددددددددددد 

 الوحدات

عددددددد السددددداعات 
 فً األسبوع

مخرجدات الدتعلم المسدتهدفة 
 من البرنامج

 عملً نظري ) الرمز الرقمً(

 
قراءات فى تددرٌس 

 األقتصاد المنزلى 

 

2   - 2  
 19،د 1،د1،ج2،ب1،ب1)أ
 ( 20،د

 
 تغذٌة متقدم 

 
2  2  3  

 (2،ج3،ب3،أ2)أ

 
 علوم أطعمة متقدم 

 
2  3  3.5  

 (3،ج5،ب4،ب7،أ6،أ5،أ4)أ

 
*حلقات دراسٌة فى 

 التربٌة 
3  -  3  

 (7،ب6،ب23،أ9،أ8)أ

 المجموع الكلى 
9 5 11.5 

 

 
 الفصل الدراسً الثانً ماجستٌر اقتصاد منزلى وتربٌة :الفرقة األولى  
 

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عددددددددددددددددد 

 الوحدات

عدد الساعات فدً 
 األسبوع

مخرجدددددددددددات الدددددددددددتعلم 
 دفة من البرنامجالمسته

 عملً نظري ) الرمز الرقمً(

 
 أصول تربٌة متقدم 

 

3 2  2 
 

 (11،أ10)أ

 
علددددم نفددددس تعلٌمدددددى 

 متقدم 
 2 2  

 (13،أ12)أ -

 
* حلقددات دراسددٌة فددى 

 التربٌة
  

3 3  

 (7،ب6،ب23،أ9،أ8)أ  -

 
 المجموع

 
8 

7 
2  

 



 21 الصفحة نموذج توصيف البرنامج
 

 
 * مادة متصلة

 
 الفصل الدراسً األول  الثانٌة     لفرقة ماجستٌر اقتصاد منزلى وتربٌة :ا

 

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عددددددددددددددددددد 

 الوحدات

عدد الساعات فً 
 األسبوع

مخرجدددات الدددتعلم المسدددتهدفة 
 من البرنامج

 عملً نظري ) الرمز الرقمً(

 (9،ب8،ب16،أ15،أ14)أ  4  2 4 نسٌج ومالبس متقدم  

 
كمبٌددوتر )حاسددب آلددً 

 ) 
3 2  2  

 (3،د 19،أ18،أ17)أ

 
  ـ   3 3 حلقات فى التربٌة 

 (15،ج7،ب6،ب23،أ9،أ8)أ

  ـ   4 4   الرسالة  

     المجموع 

 
 الفصل الدراسً الثانً  ماجستٌر اقتصاد منزلى وتربٌة :الفرقة الثانٌة

 

الدددددددرقم 
 الكودي

عنددددددددوان 
 المقرر

عدددددددددددددد 
 الوحدات

عدد السداعات 
 فً األسبوع

 جمخرجات التعلم المستهدفة من البرنام
 ) الرمز الرقمً((

 عملً نظري

 

منددددددددداهج 
وطددددددددرق 
تددددددددرٌس 
اقصددددددددداد 

 منزلى 

 ـ   2  2

،أ 20)أ
 (5،ج4،ج12،ب11،ب10،ب22،أ21

 
إحصددددددداء 

 متقدم 
3  2  2  

 (21،د 7،ج6،ج28،ب14،ب13،ب54)أ

 
حلقدددددددددات 
فدددددددددددددددددى 

 التربٌة 

 ـ   4  4
 (  157،ب،ج6،ب23،أ16،ب15،ب9،أ8أ)

  ـ   4  4 الرسالة  

 
المجمددوع 

 ىالكل
13 12 2  

 
 

درجة بفدرع  350قبل مناقشة الماجستٌر ٌتم دراسة اللغة اإلنجلٌزٌة والمعدل على 
 بمعهد علمى اخر الجامعة األمرٌكٌة بجامعة المنوفٌة أو ٌتم الدراسة

 



 22 الصفحة نموذج توصيف البرنامج
 

 الفصل الدراسً األول  دكتوراة اقتصاد منزلى وتربٌة :الفرقة األولى
 

الددددددددددددرقم 
 الكودي

عندددددددددددددددوان 
 المقرر

عدددددددددددددددد 
 الوحدات

عددددد السددداعات 
 مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج فً األسبوع

 ) الرمز الرقمً(
 عملً نظري

 

االتجاهدددددددات 
الحدٌثددة فدددى 
تدددددددددددددددرٌس 
االقتصددددددددددداد 

 المنزلى 

 ـ   2  2

 10،ج9،ج8،ج18،ب17،ب28،أ27،أ26،أ25،أ24)أ
 (      18،د17،د 16،د

 
دراسددددددددددددات 
ونظرٌدددددددددات 

 تربوٌة 

 ـ   2  2
 ( 25،د24،د23،د12،د11،د  11،ج 19،ب30،أ29)أ

 

إحصدددددددددددددداء 
وتحلٌددددددددددددددل 
البٌاندددددددددددددات 

 متقدم 

3  2  2  

  8،د7،د6،د30،ج14،ج13،ج12،ج34،أ33،أ32،أ31)أ
) 

 
حلقددددددددددددددددات 

 تربوٌة 

 ـ  3  3
 (13،د  15،ج  7،ب6،ب23،أ 16،ب15،ب9،أ8أ)

 
المجمدددددددددوع 

 الكلى
11 9 2  

   
 

 سً الثانًالفصل الدرا صاد منزلى وتربٌة:الفرقة األولى دكتوراة اقت
 

الفرقددددددددة   
أولددددددددددددددددى 

 دكتوراه

 عنوان المقرر

 
عدددددددددددددددد 

 الوحدات

عدددددد السدددداعات 
 مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج فً األسبوع

 ) الرمز الرقمً(
 عملً نظري

 
بدددددرامج ترشدددددٌد 

 االستهالكى 

 ـ   2  2
 (16،ج20،ب35)أ

 
اإلشدددراف الفندددى 
فددددددى االقتصدددددداد 

 المنزلى 

 ـ   2  2
،ج 19،ج18،ج17،ج22،ب21،ب38،أ37،أ36)أ

 ( 10،د 9،د 20

 
التخطدددددددددددددددددددددٌط 

 التربوى 
 ـ   2  2

 (22،د 21،ج23،ب41،أ40،أ39)أ

 14،د 13،د15،ج7،ب6،ب23،أ16،ب15،ب9،أ8أ) ـ   3  3 حلقات تربوٌة  
) 

  - 9 9 المجموع الكلى 

 
 

 الفصل الدراسً األول     ٌة:الفرقة الثان اقتصاد منزلى وتربٌةدكتوراة 



 23 الصفحة نموذج توصيف البرنامج
 

 

م الدددددددددددددرق
 الكودي

عنددددددددددددددددددوان 
 المقرر

عدددددددددددددددد 
 الوحدات

عددددد السددداعات 
 مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج فً األسبوع

 ) الرمز الرقمً(
 عملً نظري

 
أصددول تربٌددة 

 متقدم 
 (22،ج44،أ43،أ42)أ ـ 3 3

 

وسددددددددددددددددددائل 
تعلٌمٌددددة فددددى 
االقتصدددددددددددددداد 
المنزلددددددددددددددددى 

 متقدم 

 ـ 2 2
،ج     24،ج23،ج27،ب26،ب25،ب24،ب46،أ45)أ

 ( 5،د4،د 25

 
حلقدددددددددددددددددددات 

 دراسٌة 
4 2 4 

 15،ج7،ب6،ب23،أ 16،ب15،ب9،أ8أ)
 (14،د13،د

 
الرسدددددددددددالة ) 

 بحث
  ـ 2 3

  ـ 4 4  

 
 الفصل الدراسً الثانً :الفرقة الثانٌة  اقتصاد منزلى وتربٌةدكتوراة 

 

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عددددددددددددددددددددددد 

 الوحدات

عدددددد السدددداعات فدددددً 
 األسبوع

هدفة مدن مخرجات التعلم المسدت
 البرنامج

 عملً نظري ) الرمز الرقمً(

 ،26،ج30،ب29،ب50،أ49)أ  -  2  2 علم نفس تعلٌمى متقدم 

 ،31،ب48،أ47)أ  -  2  2 التربٌة األسرٌة 

 29،ج28،ج27)ج 2  2 3 كمبٌوتر 

 
،د    13،د32،ب53،أ52،أ51)أ  - 3 3 حلقات دراسٌة

 ( 15،د14

   -  4 4 الرسالة )بحث(  

 
 2 13 14 المجموع الكلى

 

 
 

درجدة بفدرع  400قبل مناقشة الرسالة ٌتم دراسة اللغة االنجلٌزٌة والحصول علدى 
الجامعددة األمرٌكٌددة بجامعددة المنوفٌددة أو أى معهددد علمددى آخددر للحصددول علددى ال 

TOEFL 
 


