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 ُح االقتصاد الوٌزلٍجاهعه الوٌىفُح                                         كل      
 وحذج ضواى الجىدج واالعتواد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 نموذج توصيف مقرر دراسي 
 

 )إعداد معمم االقتصاد المنزلى(:   البزناهج الذً ٍتبعه الوقزر
 االقتصاد المنزلى والتربية.:   اهجـالقسن الذً ٍتبعه البزن

 1022/1021:   ٌــــــــــــــذراسـام الـــــــــــالع
 االقتصاد المنزلى والتربية.:   زرـعه الوقـن الذً ٍتبـــالقس
 8/6/2008 :  زار التوصَفــــــخ إقـارٍــت

 هعلوهات أساسَة :  -ا.

 مناىج وطرق تدريس اقتصاد منزلى. : زر ـــــــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــــــــــاس
   HEME(22)1 لرمز الكودى:ا
 ماجستير. /الثانية :وىـــــــــــــــــة / الوستـــزقـــــــــالف

 اإلجمالي         عممي أو تمارين         نظري        عذد الوحذات/الساعات الذراسَة:
 هعلوهات هتخصصة :  -ب

     Aimsأهذاف الوقرر  ــ1

 أن تكون الطالبة قادرة عمى أن:هذا المقرر بعد دراسة من المتوقع    
 المفيوم التقميدى لممنيج والمفيوم الحديث.فرق بين ت -2
 عدد خطوات تخطيط المنيج وتنظيمو.ت -1
 تعرف عمى االتجاىات الجديدة فى تخطيط المنيج الدراسى.ت -3
 وضح العناصر الرئيسية التى يستند إلييا عند بناء المنيج الدراسى.ت -4
 تنظيم المنيج.وضح مفيوم ت -5
 تذكر أسس تنظيم المناىج الدراسية. -6
 تتعرف عمى منيج المواد الدراسية المنفصمة. -7
 تتعرف عمى المقصود بمنيج الوحدات الدراسية. -8
 تتعرف عمى منيج النشاط. -9

 .المحوريتتعرف عمى المنيج  -20
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 نزلى.تتعرف عمى بعض االستراتيجيات الحديثة فى تدريس االقتصاد الم -22
 توضح المقصود بالحقائب التعميمية. -21
 تتعرف عمى استراتيجية التعمم باالكتشاف. -23
 .التقميديطرق التعميم غير  كإحدىتتعرف عمى استراتيجية التعميم عن بعد  -24
 .االلكترونيتوضح المقصود بالتعميم  -25
 .التقميديوالتعميم  االلكترونيتفرق بين التعميم  -26

 الوستهذفح هي تذرَس الوقرر :  حالتعلُوُاخ الوخرج -2

  Intended Learning Outcomes     المعرفة والفهم -أ

 . أن تذكر أسس تنظيم المناىج الدراسية.2أ. 
 . أن تعدد التنظيمات المختمفة لممناىج الدراسية.1أ. 
 تدريس االقتصاد المنزلى. في. أن تتعرف عمى بعض االستراتيجيات الحديثة 3أ. 

 Knowledge and Understanding    القدرات الذهنية  -ب

 لممنيج والمفيوم الحديث. التقميديأن تفرق بين المفيوم  .2ب. 
 أن تقارن بين التنظيمات المختمفة لممناىج الدراسية. .1ب. 
 . أن تقارن بين الطرق المختمفة لتدريس االقتصاد المنزلى.3ب. 

 Intellectual skills        المهارات المهنية -ج

 تنظيم مناىج من االقتصاد المنزلى. فيأن تستخدم أحدى ىذه التنظيمات  .2ج.       
 تدريس االقتصاد المنزلى. فيأن تستخدم االستراتيجيات الحديثة  .1ج.
 )منيج االقتصاد المنزلى( الدراسيتخطيط المنيج  في. أن تستخدم االتجاىات الحديثة 3ج.

   General Skills     ة :المهارات العام -د

 .االتجاىات الحديثة مباستخدا . أن تشارك في تنظيم و تخطيط المنيج الدراسي2د. 

 .تكون قادرة عمى استخدام االستراتيجيات الحديثة في التدريس . أن 1د.
 . أن تكون قادرة عمى استخدام ميارات التعميم االلكتروني.  3د. 
 
 
 
 



 

 
(3) 

 
 Syllabus General Skills                               هحتىي الوقرر -3

 عذد الساعات الووضوع

 –بناء المنيج  –تصميم المنيج  –بعض مفاىيم المناىج )مفيوم المنيج  -
 تطوير المنيج( –تقويم المنيج  –تجريب المنيج 

1 

 1 مكونات المنيج وأىدافو. -
 1 أسس تنظيم المناىج الدراسية -
 1 دراسية المنفصمةمنيج المواد ال -
 بذلت لتحسين منيج المواد الدراسية المنفصمة  التيالمحاوالت  -

 منيج المجاالت الواسعة( –)منيج المواد المترابطة     
1 

 1 منيج الوحدات الدراسية -
 1 منيج النشاط -
 1 المحوريالمنيج  -
 1 مقدمة عن بعض االستراتيجيات الحديثة فى تدريس االقتصاد المنزلى -
 1 استراتيجية التعميم باالكتشاف -
 1 بالحقائب التعميمية الذاتيالتعميم  -
 1 التعميم عن بعد -
 1 االلكترونيالتعميم  -
 1 التقميديوالتعميم  االلكترونيالفرق بين التعميم  -
 

 Teaching and learning methods     لتعلنأسالُة التذرَس وا -4

 طرح األسئمة. –  Dada showباستخدام رةضالمحا .أ.4
 مناقشة أبحاث. -المناقشة .ب.4
 كالتحل المش –البحث من خالل االنترنت  .ج.4 

 القذراخ الوحذودج. أسالُة التذرَس والتعلن للطالب روٌ -5

   Teaching and Learning methods for disables. 
 المحاضرة. .أ.5 
 المناقشة. .ب.5 

 طرح األسئمة. .ج.5

 .أسالُة التذرَس والتعلن للطالب الوتوُزَي -6

 القيام بعمل أبحاث ومناقشتيا. .أ.6  
 حميا.فى طرح مشكمة ما والتفكير  .ب.6 
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 .ج. البحث من خالل االنترنت.6 
 :  Students assessmentتقُُن الطالب  -7

  Tools مستخدمة األساليب ال -أ
 التعبير. فيعمى توليد األفكار واإلجابة السريعة والطالقة  القدرةلقَاس الشفيية  االختبارات

القدرة عمى تنظيم األفكار واإلجابات وسردىا بطريقة  لقَاسالية قالم التحريرية االختبارات 
 منطقية.
استيعاب أجزاء كبيرة من القدرة عمى مدى فيم و  لقَاسالموضوعية  التحريرية االختبارات 
 المقرر.

ــــارات  ــــة االختب ــــا فــــي ممارســــات  لقيــــاسالتطبيقي ــــى تطبيــــق مــــا تعممــــوه نظري مــــدي القــــدرة عم
   عممية.وتطبيقات 

 الرابعاألسبوع   Time scheduleالتوقيت  -ب
 الثامناألسبوع       
 الثانى عشراألسبوع       

 األسبوع الرابع عشر            
 درجة  80 نياية الفصل الدراسي      تتوزيع الدرجا -ج

 ــ     منتصف الفصل الدراسي      
 ــ      االمتحان الشفوي      
 ــ            االمتحان العممي      
 درجة 10   أعمال فصمية      

 Grading systemنظام تحديد التقديرات  -د
 فأكثر امتياز درجة09  من 
 جيد جدًا   درجة09درجة ـ إلى أقل من 09من
 جيد   درجة09ـ إلى أقل من  درجة09من
 مقبول   درجة09ـ إلى أقل من  درجة09من
 ضعيف  درجة09ـ إلى أقل من  درجة54من

 ضعيف جدًا  درجة 54أقل من 

 : List of referencesقائوح الكتة الذراسُح والوراجع  -8

 م.5004عالم الكتاب الطبعة األولى،  "المنهج، األسس، المكونات، التنظيمات" ً:ًأحوذ حسُي اللقا -2
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 م.2995المناىج بين النظرية والتطبيق، عالم الكتب، الطبعة الرابعة، أحوذ حسَن اللقاني:  -1
 م.1002مناىج التعميم بين الواقع والمستقبل، القاىرة، عالم الكتب،  أحوذ حسُي اللقاًً، فارعح حسي هحوذ: -3
 م.2997نظيمات المناىج، دار زىراء الشرق، القاىرة، الطبعة الثانية، أسس بناء وت أهام هختار حوُذج: -4
االتجاىـــات الحديثـــة فـــى التخطـــيط وتطـــوير منـــاىج حلوىىىي أحوىىىذ الوسَىىىشي حسىىىَن   ىىىَز ه وىىىود:  -5

 م.2999المرحمة األولى، دار الفكر العربى، 
ســس، التنظيمــات، األ، "المنــاىج" المفيــوم، العناصــر ي:فتىىحلوىىي أحوىىذ الوسَىىشي ه وىىذ أهىىَن الو -6

 م.2999مكتبة األنجمو المصرية، 
"الوسـائل التعميميـة والمنـاىج"، دار الفكـر لمطباعـة والنشـر والتوزيـع، الطبعـة  عبذ ال ىاظ  سىةهة: -7

 م.1000األولى، 
منــــاىج التربيــــة أسســــيا وتطبيقاتيــــا، دار الفكــــر العربــــى، الطبعــــة الثالثــــة،  علىىىىي أحوىىىىذ هىىىىذسور: -8

 م.1002
 م.2997اتجاىات حديثة فى المناىج وطرق التدريس االقتصاد المنزلى، عالم الكتب،  ن سوجك:سوثز حسَ -9

 م.1005عبر شبكة االنترنت، الدار المصرية المبنانية، الطبعة األولى،  االلكترونيالتعميم  :الهادًه وذ ه وذ  -20
 اإلهكاًُاخ الوطلىتح للتذرَس والتعلن . -9

    .الجيدة مثل المقاعد المريحة واإلضاءة الجيدة والتيوية توفير الظروف الفيزيقية  -
 مجيزة مناسبة ألعداد الطالب المتعممين .  ةتوفير قاع -
 مكان مجيز بعيد عن الضوضاء  . -
 و سبورة طباشيرية .   over head projectorوجياز  data showجياز  -

 

 

 
 لمياء شوكت عمى  د/  المادة(:منسق المقرر )أستاذ 

     ا.د/َىسف عثذ العزَز الحساًُيئُس القسن:  ر
              1955/1951الفصل الدراسى الثانى 


