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 توصيف مقررات ثانية ماجستير

 إدارة المنزل والمؤسسات

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
0202/0209 
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 كمية االقتصاد المنزلي 
 قسم إدارة المنزل والمؤسسات

 
 

 الـفـيـرس
 م الموضوع رقم الصفحة

(99-020) مقررات الفرقة الثانية ماجستير الفصل الدراسي األول  توصيف 
  م0202

99-000  0 طرق البحث وتحميل البيانات توصيف 
 0 توصيف الفن فى البيئة والمنزل 002-000
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 توصيفات الترم األول

 

 م الموضوع رقم الصفحة
 2 توصيف اآلالت واألجيزة المنزلية  002-020

    

 رئيس مجمس القسم العممي

 اسماعيل مسمم()أ.د/ ميجة محمد 

 م0202التاريخ : 
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(00نموذج رقم )  

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معيد :   االقتصاد المنزلي 

 قسم :    إدارة المنزل والمؤسسات

 توصيف مقرر دراسي

 

بيانات المقرر -0  

 الرمز الكودى :

EHM2234  

اسم المقرر :  طرق البحث 
 وتحميل البيانات 

الفرقة / المستوى : الثانية 
ماجستير / األول –  



 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد  

 

 
 وحدة ضمان الجودة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

101 
 

عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى        التخصص : إدارة منزل ومؤسسات
   

 

ىدف  -0
 المقرر 

 

 

 

 

تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العممي واستخدام أدواته المختمفة فى مجال   يجيد 1/1 .1
 ادارة المنزل والمؤسسات. 

 المنهج التحميمي واستخدامه فى مجال  ادارة المنزل والمؤسسات. يطبق 1/2 .2
 وعيا بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في مجال  ادارة المنزل والمؤسسات. يظهر 1/4 .3
يجاد حموال لها.  يحدد 1/5 .4  المشكالت المهنية وا 
 بما يحقق أعمى استفادة   لعمل التجاربالموارد المتاحة يوظف  1/9 .5

 والحفاظ عميها 
 

 

المستيدف من تدريس المقرر: -2  

 

المعمومات  - أ
 والمفاىيم:

 

-بانتياء المقرر يكون الطالب قادر عمى أن:  

.يشرح أساليب وطرق البحث .0أ.  

أنواع الفروض البحثية وطرق التحقق منيا.. يذكر 0أ.  

. يمخص مناىج البحث العممي.2أ.  

2 4 
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. يميز المتغيرات التابعة والمستقمة بأنواعيا.4أ.  

وطرق اختيار العينات من المجتمع. تبويبيا واعدادىا لمتحميليعدد أدوات جمع البيانات و  252أ  

ث االجتماعي يميز األساليب اإلحصائية المرتبطة بمجاالت البح 262أ  
 

الميارات  - ب
الذىنية 

: 

.يربط بين المتغيرات وفروض البحث وأدوات البحث والنتائج والتوصيات0ب.  

. يخطط بحث عممي لمشكمة او ظاىرة في مجال التخصص  0ب.  

. يقارن بين اإلحصاء الوصفي واالستداللي2ب.   

يحمل البيانات باستخدام مقاييس النزعة المركزية.242ب  
 

الميارات  -جـ
المينية الخاصة 

 بالمقرر :

. يستخدم أساليب التحميل اإلحصائي لمبيانات البحثية واستنتاج النتائج0ج.  

. يطبق طرق جمع البيانات البحثية ويبوبيا ويمخصيا ويفسر النتائج.0ج.  

النتائج البحثية باحتياجات المجتمع . ينسق. 2ج .  

األوراق البحثية بأسموب يعتمد عمي المنيج العممي . يضبط242ج  
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الميارات 
 العامة :

 2وتطبيقاتو .  االنترنت خاللمن يتواصل بفاعمية  0/4/0/2 (0
يشارك بفعالية فى استخدام الوسائل السمعية  0/4/0/4 (0

 4والبصرية فى عرض المعمومات. 
 المعمومات تكنولوجيا  يساىم بكفاءة  فى استخدام  0/4/0/0 (2

بمجال  ادارة المنزل المينية  الممارسة تطوير يخدم بما
 5 .والمؤسسات

اآللى فى مجال   الحاسب يشارك بكفاءة  فى توظيف 0/4/0/0 (4
 6ادارة المنزل والمؤسسات. 

 فى الحصول عمى المعمومات شبكةيساىم فى استخدام   0/4/4/0 (5
 9المعمومات والمعارف . 

 المكتبة   فى الحصول عمى المعمومات  استخداميبادر فى   0/4/4/0 (6
 02والمعارف. 

 
 

   

محتوى  -4
 المقرر: 

 األسبوع األول

  العممي البحث مفيوم

 أنواع البحوث ومميزاتيا 

 األنماط العامة لمبحوث

 ممخص لمعممية البحثية
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 خصائص أسئمة البحث الجيدة 

 

 األسبوع الثاني

 

وخصائصو () مميزاتو  العممي المنيج  

 المنيج الوصفي

 المنيج التحميمي

 المنيج المسحي

 المنيج التجريبي

النيج التاريخي   

 

 األسبوع الثالث

  العممي البحث خطوات

 الشعور واإلحساس بمشكمة البحث :أوال
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ثانًيا   البحث مشكمة تحديد :

 تحديد أبعاد البحث وأسئمتو وأىدافو :ثالثًا

 

 األسبوع الرابع

 السابقة الدراسات استطالع :رابًعا

 صياغة فروض البحث :خامًسا

 تصميم البحث :سادًسا

 األسبوع الخامس

 البحث منيج تحديد

  البحث ومعمومات بيانات مصادر تحديد

 المجتمع األصمي

 وأنواع العينات  العينة

 األسبوع السادس

 



 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد  

 

 
 وحدة ضمان الجودة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

106 
 

  البحث بيانات جمع أدوات أو أداة اختيار

  المالحظة

  المقابمة

  االستبيان

 االستفتاء

 األسبوع السابع

سابًعا    البحث ومعمومات بيانات طرق جمع :

 تجييز بيانات البحث وتصنيفيا :ثامًنا

 األسبوع الثامن

   البحث بيانات تاسًعا: تحميل

 اإلحصاء الوصفية 

 أساليب عرض البيانات

 مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت

الدرجات  –االنحراف المعياري  –المدي  -المنوال –المتوسط  –الوسيط 
 المعيارية
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 األسبوع التاسع

 التوزيع االعتدالي

 االرتباط

 أساليب اإلحصاء االستداللية

 حجم التأثير والداللة اإلحصائية

 العالقة بين المتغيرات 

  االقتباس

  التوثيق

  الحاشية

 مخطَّط البحث

 األسبوع العاشر

 واختبار الفروض نتائج الدراسة عاشرًا : وتفسيرىا

  لمبحث الفنية الجوانب

  البحث عنوان
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  البحث كتابة أسموب

  البحث إخراج

  العممي البحث ومراجع مصادر

 مالحق البحث.. 

 األسبوع الحادي عشر

دليل الترقيم أو ترميز البيانات   

 دليل درجات أسئمة االستبيان

 األسبوع الثاني عشر

عمي إعداد االستمارة وتصنفيا نماذج تطبيقية لمتدريب  

 األسبوع الثالث عشر

 مفيوم تفريغ البيانات 

 نماذج تطبيقيو لمتدريب عمي تفريغ البيانات

 األسبوع الرابع عشر
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 تطبيقات عممية

 

أساليب  -5
 التعميم والتعمم

 

 

 –التعمم النشط  -التعمم الذاتى 0
 التعميم عن بعد

 التعمم التعاونى 1
المحاضرة    2  

المناقشة        ·  

التدريبات والتطبيقات العممية        ·  

البحوث والتقارير        ·  

أساليب  -6
التعميم والتعمم 
لمطالب ذوى 

القدرات 
 المحدودة

 أسموب النمذجة.

أسموب تحميل وتجزئة المحتوى العممي لممنيج.   

 التطبيق العممي

لمتحميل االحصائي  spssاستخدام برنامج   

 

   الطـــالب:تقويم  -7

انشطة واختبارات -اعمال سنة األساليب  - أ  
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 تطبيقى المستخدمة

  تحريري

. 

 

 

 األسبوع السادس التوقيت - ب

 األسبوع الثامن

 األسبوع الثانى عشر

 األسبوع الرابع عشر

توزيع  -جـ
 الدرجات

درجة 02اعمال سنة   

درجة02امتحان تطبيقي        

درجة62امتحان نيائي         

درجة022           المجموع     

قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8  
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  مذكرات - أ

( : مذكرات فى طرق البحث العممي 0206ربيع محمود نوفل ) -1 كتب ممزمة - ب
 وتحميل البيانات ، تحت الطبع .

 

كتب مقترحة -جـ طرائق البحث العممي )تصميماتيا -(:0220صالح مراد وفوزية ىادي ) 
جراءاتيا(  الكويت. –الكتاب الحديث دار  –وا   

 

دوريات عممية  -د
 أو نشرات ... الخ

 

 

 

 منسق المقرر :أ.م.د/ رباب السيد مشعل                 

 رئيس مجمس القسم العممي : )أ.د/ ميجة محمد اسماعيل مسمم(
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م0202/ 0209التاريخ :               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ(00نموذج رقم )                                                        
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  جامعة المنوفية

 كمية: االقتصاد المنزلي. 

قسم: ادارة المنزل والمؤسسات.   

 

( )ش  مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة 

طرق بحث  مسمى المقرر
 وتحميل بيانات

(9كود المقرر)  

 

EHM2234 

أسبوع  المحتويات لممقرر
 الدراسة

المعارف 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

مفيوم مفردات المنيج النظري:    العممي البحث 

 أنواع البحوث ومميزاتيا 

 األنماط العامة لمبحوث

 ممخص لمعممية البحثية

 خصائص أسئمة البحث الجيدة 

 

2أ.  0أ. االول  0ب. 
0ب.  

ج. 
42ج.  

2د. 0د.  
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المنيج النظريمفردات  : المنيج    ) مميزاتو  العممي 
 وخصائصو (

 المنيج الوصفي

 المنيج التحميمي

 المنيج المسحي

 المنيج التجريبي

النيج التاريخي   

 

 0ب.  2أ. 0أ. الثاني 
0ب.  

 4ج.
2ج  

2د. 0د.  

ثانًيا خطواتمفردات المنيج النظري:    العممي البحث 

 الشعور واإلحساس بمشكمة البحث :أوال

ثانًيا   البحث مشكمة تحديد :

 تحديد أبعاد البحث وأسئمتو وأىدافو :ثالثًا

 

0أ. الثالث    0ب. 

0ب.  

 2ج.

4ج.  
 0د. 0د.
2د.  

رابًعا مفردات المنيج النظري:   السابقة الدراسات استطالع :

 صياغة فروض البحث :خامًسا

4أ. الرابع  0ب. 
0ب.  

 2ج.

4ج.  
 0د. 0د.
2د.  
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 تصميم البحث :سادًسا

 

تحديد : مفردات المقرر النظري  البحث منيج 

  البحث ومعمومات بيانات مصادر تحديد

 المجتمع األصمي

 وأنواع العينات  العينة

 

 0ب.  5أ. الخامس
0ب.  

 2ج.

4ج.  
 0د. 0د.
2د.  

اختيار :  مفردات المقرر النظري  جمع أدوات أو أداة 
  البحث بيانات

  المالحظة

  المقابمة

  االستبيان

 االستفتاء

 

0ب.  5أ. السادس  

0ب.  

 0د. 0د.  0ج.
2د.  

سابًعا :  مفردات المقرر النظري 5أ. السابع بيانات طرق جمع :  0د. 0د. 0ج. 4ب. 
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  البحث ومعمومات

 تجييز بيانات البحث وتصنيفيا :ثامًنا

 

2ب. 4ج.  2د.   

تاسًعا: تحميل:  مفردات المقرر النظري    البحث بيانات 

 اإلحصاء الوصفية 

 أساليب عرض البيانات

 مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت

االنحراف  –المدي  -المنوال –المتوسط  –الوسيط 
الدرجات المعيارية –المعياري   

 

 4ب.  6أ. الثامن
2ب.  

 0ج.

  0ج.
 0د. 0د.
2د.  
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التوزيع االعتدالي :  مفردات المقرر النظري  

 االرتباط

اإلحصاء االستدالليةأساليب   

 حجم التأثير والداللة اإلحصائية

 العالقة بين المتغيرات 

  االقتباس

  التوثيق

  الحاشية

 مخطَّط البحث

 

6أ.     0أ. التاسع  

0أ.  

 4ب.

2ب.  
 0ج.
0ج.  

 0د. 0د.

2د.  

 مفردات المقرر النظري

 واختبار الفروض نتائج الدراسة عاشرًا : وتفسيرىا

  لمبحث الفنية الجوانب

  البحث عنوان

0أ. العاشر  0ب. 
0ب.  

 0د. 0د.  4ج.
2د.  
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  البحث كتابة أسموب

  البحث إخراج

  العممي البحث ومراجع مصادر

 مالحق البحث.. 

 

 مفردات المقرر النظري

 دليل الترقيم أو ترميز البيانات

 دليل درجات أسئمة االستبيان

 

5أ. الحادي عشر  4ب. 
2ب.  

 0ج.

0ج.  
 0د. 0د.
2د.  

 مفردات المقرر النظري

 نماذج تطبيقية لمتدريب عمى إعداد االستمارة وتصنفيا

 

5أ. الثاني عشر  4ب. 
2ب.  

0ج.  0د. 0د. 
2د.  

 مفردات المقرر النظري

 مفيوم تفريغ البيانات 

5أ. الثالث عشر  4ب. 
2ب.  

0ج.  0د. 0د. 
2د.  
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 منسق المقرر :أ.م.د/ رباب السيد مشعل

 رئيس مجمس القسم العممي  :)أ.د/ ميجة محمد اسماعيل مسمم(

  

م0202// 0209التاريخ : 

 نماذج تطبيقيو لمتدريب عمي تفريغ البيانات

 

تطبيقات عممية  -مفردات المقرر النظري:  

 

------- الرابع عشر
- 

 4ب.

2ب.  
0ج.  0د. 0د. 

2د.  
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أ(00نموذج رقم )       جامعة : المنوفية                                        

 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات

 

 

مصفوفة اساليب التعمم                       ( أ)  
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التعمم

محاضرات 
 نظرية

 ------ ------  0ب.  5أ. 6أ. 0أ. 0أ.

التقارير 
 والبحوث

2أ. 0ب.    4ج. 0ج. 0ج. 
2ج.  

  0د.

4ب.  2أ. 4أ. التعمم الذاتي 0د.  0ج.   

المناقشة 
 والحوار

0أ.  5أ.  6أ. 2ب.  2ج.  2د.   

 منسق المقرر :أ.م.د/ رباب السيد مشعل 

طرق بحث  مسمى المقرر
 وتحميل بيانات

 كود المقرر

(9)  

EHM2234 
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مسممرئيس مجمس القسم العممي: أ.د. ميجة محمد اسماعيل   

 

 

0209/0202  

 

 

 

 

أ(     00جامعة: المنوفية                               نموذج رقم )  

طرق بحث  مسمى المقرر
 وتحميل بيانات

(9كود المقرر)  EHM2234 
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 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات

 

 

 مصفوفة اساليب التقييم ( ج)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم

الحضور 
 والمناقشة 

 ------ ------  0ب.  5أ. 6أ. 0أ. 0أ.

التقارير ) بحث 
عن مناىج 

 البحث العممي( 

2أ.  4ج. 0ج. 0ج.  0ب. 0ب. 
2ج.   

  0د.

التطبيقات 
العممية  لبيانات 

 بحث ميداني

  0ب.    0ب.  ----------
4ب.  2ب.  

0د.  0ج.  

4ب.  5أ.  4أ. امتحان تطبيقي  0ج.  0ج.  2د.   
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 4أ. 0أ.  5أ.  6أ. امتحان نظري
2أ.  0أ.   

0ج. 2ج.  2ب. 0ب. 2د.   

 منسق المقرر :أ.م.د/ رباب السيد مشعل 

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د. ميجة محمد اسماعيل مسمم

 

00/00/0202  

 

 

 (00نموذج رقم )

 جامعة / أكاديمية: المنوفية

 معيد: االقتصاد المنزلي كمية /

 قسم: إدارة المنزل والمؤسسات

 

 توصيف مقرر دراسي
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 بيانات المقرر -0

 الرمز الكودى:  

EHM2212 

اسم المقرر: الفن في البيئة 
 والمنزل

-الفرقة / المستوى: الثانية 
 ماجستير

التخصص: إدارة المنزل 
 والمؤسسات

 عدد الوحدات الدراسية: نظري                 عممي         

 ىدف المقرر: -0

 

دراسة المفاىيم والمعمومات حول كيفية تجميل المنزل والبيئة من 
 المحيطة بو.

 المستيدف من تدريس المقرر: -2

 مفيوم الجمال  يشرح. 0أ. المعرفة والفيم: - ت

 .يميز بين الفن والجمال 0أ.

 عناصر الفرش المعماري لمشوارع.يعدد 2أ.

 .يذكر االشتراطات لتشجير المدن 4أ.

 الميارات الذىنية: - ث

 

الوضع الحالي في وجيات المحالت التجارية  خطط.ي0ب.
 والالفتات 

.يطور الوضع الحالي لمميادين والتشجير في البيئة المحيطة 0ب.

2 2 
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 بالمنزل

 .يبتكر تصور لتنسيق الشوارع 2ب.

المينية الميارات  -جـ
 والعممية الخاصة بالمقرر:

 تجاوزات في البيئة المحيطة ال لمحد من  ينفذ حموال . 0ج.

بعض األبحاث حول إرشاد األفراد عن اإلشتراطات  يطبق.0ج.
 الالزمة لخمق بيئة مثالية داخل وخارج المنزل 

الميارات العامة  (7
 والمنقولة:

 

 المشكالت التصميمة التي قد تواجيو أثناء عممو يشارك-د

 بروح الفريق يساىم فى نشر.0د.

 .يساىم بايجابية مع اآلخرين2د.

بطريقة منظمة تواكب التقدم العممي في  أفكار يشترك فى نشر.4د.
 مجال التخصص

 األسبوع األول:  محتوى المقرر:  -4

 المجتمع.وظائف الفن في  -الجزء النظري: الفن والجمال 

( لبحثيا)المحالت التجارية 0الجزء العممي : شرح المجموعة رقم )
 والوجيات(

 األسبوع الثاني: 
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 الفن -الجزء النظري: الفن والصنعة 

 ( 0الجزء العممي: تقييم بحث المجموعة رقم )

 األسبوع الثالث: 

 الجزء النظري: عناصر فرش الشوارع

لبحثيا) تنسيق المؤتمرات ( 0الجزء العممي: شرح المجموعة رقم )
 والحفالت(

 األسبوع االرابع:

 الجزء النظري: تابع عناصر فرش الشوارع

 (0الجزء العممي: تقييم بحث المجموعة رقم )

 األسبوع الخامس:

الجزء النظري: أسس ومعايير التنسيق الحضاري لإلعالنات 
 والالفتات

 ( لبحثيا2الجزء العممي: شرح المجموعة رقم )

 السادس: األسبوع

الجزء النظري: تابع أسس ومعايير التنسيق الحضاري لإلعالنات 
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 والالفتات

 (2الجزء العممي: تقييم بحث المجموعة رقم )

 األسبوع السابع:

 الجزء النظري: االشتراطات الفنية لموحات الدعائية واإلعالنية

 الجزء العممي: تقييم االشتراطات الفنية لموحات الدعائية واإلعالنية
 في البيئة المحيطة

 األسبوع الثامن:

 Mid-termالجزء النظري: امتحان 

 Mid-termالجزء العممي: امتحان 

 األسبوع التاسع:

 الجزء النظري: االشتراطات الفنية إلقامة المحالت التجارية

الجزء العممي: تقييم االشتراطات الفنية لممحالت التجارية في 
 البيئة المحيطة.

 األسبوع العاشر:

 الجزء النظري: تابع االشتراطات الفنية إلقامة المحالت التجارية
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الجزء العممي: تقييم االشتراطات الفنية لممحالت التجارية في 
 البيئة المحيطة

 األسبوع الحادي عشر: 

 الجزء النظري: معايير وضوابط التشجير داخل المدن

 الجزء العممي: تقييم معايير وضوابط التشجير داخل المدن

 األسبوع الثاني عشر:

 الجزء النظري: تابع معايير وضوابط التشجير داخل المدن

 الجزء العممي: تابع تقييم معايير وضوابط التشجير داخل المدن

 و التعمم عن بعد-و التعمم عن بعد-المحاضرات النظرية أساليب التعميم والتعمم: -5

 المحاضرات العممية

 

أساليب التعميم والتعمم  -6
لمطالب ذوي القدرات 

 المحدودة:

 التعمم النشط –التعميم عن بعد  -التعميم التعاونى -بحوث وتقارير

 المناقشة والحوار

 محاضرات نظرية

 محاضرات تطبيقية
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 تقويم الطـــالب:   -7

 

 األساليب المستخدمة - ت

 

 

 امتحان أعمال السنة لمجزء النظري    -0

 امتحان اعمال السنة لمجزء التطبيقي    -0

 تقييم األبحاث والتقارير اعمال سنة  -0
 تطبيقى -2

 امتحان نياية العام النظري    -4

 التوقيت - ث

 

 

 التقييم األول         اسبوعي 

 التقييم الثاني       األسبوع السابع

 التقييم الثالث       امتحان نياية العام الدراسي

 الدرجاتتوزيع  -جـ

 

 

 درجة02أعمال السنة           -

 درجة02امتحان تطبيقي         -

 درجة62امتحان تحريري      -

 درجة022المجموع             -

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
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(: مذكرات الفن في البيئة 0202نيى عبد الستار عبد المحسن ) مذكرات - ت
 و المنزل

 كتب ممزمة - ث

 

 

 

 

 

(: اكتشاف الجمال في الفن و 0225محمد عطية ) محسن
 الطبيعة ، عالم الكتب ، القاىرة.

(: مفاىيم في الفن والجمال ، عالم 0225محسن محمد عطية )
 الكتب ، القاىرة.

 

 كتب مقترحة -جـ

 

( : مقدمة في عمم الجمال وفمسفة الفن 0205أميرة حممي مطر )
 ، دار غريب لمطباعة و النشر و التوزيع.

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

----جامعة المنوفية –مجمة كمية االقتصاد المنزلى -------
------ 

 أستاذ المادة: د. نيى عبد الستار عبد المحسن   

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د. ميجة محمد إسماعيل مسمم
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 أ(     00نموذج رقم )

 جامعة المنوفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي. 

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات.

 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة  ( ب)

 

المحتويات 
 لممقرر

أسبوع 
 الدراسة

المعارف 
 الرئيسة

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية

الجزء النظري: 
–الفن والجمال 

وظائف الفن في 
 المجتمع.

الجزء العممي: 
شرح المجموعة 

( لبحثيا 0رقم )
)المحالت 
التجارية 
 والوجيات(

 االول

، 0أ.

 0أ.
 0،ج.0ج. ---------

 4، د. 2، د. 0، د. 0د.
 8،د. 7، د. 6، د. 5، د.
 9، د.

 4، د. 2، د. 0، د. 0د. 0،ج.0ج.---------- 0أ. الثاني الجزء النظري: 

مسمى 
 المقرر

الفن في البيئة 
 والمنزل

 كود المقرر

 

EHM2212 
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الفن و الصنعة 
 الفن -

الجزء العممي: 
تقييم بحث 

المجموعة رقم 
(0) 

 8،د. 7، د. 6، د. 5، د. -
 9، د.

الجزء النظري: 
فرش عناصر 
 الشوارع

الجزء العممي: 
شرح المجموعة 

( لبحثيا 0رقم )
)تنسيق 

المؤتمرات 
 والحفالت(

 الثالث

 0،ج.0ج. 0ب. 2أ.

 4، د. 2، د. 0، د. 0د.
 8،د. 7، د. 6، د. 5، د.
 9، د.

الجزء النظري: 
تابع عناصر 
 فرش الشوارع

الجزء العممي: 
تقييم بحث 

المجموعة رقم 

 الرابع

 0،ج.0ج. 0ب. 2أ.

 4، د. 2، د. 0، د. 0د.
 8،د. 7، د. 6، د. 5، د.
 9، د.
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(0) 

الجزء النظري: 
أسس ومعايير 

التنسيق 
الحضاري 
لإلعالنات 
 والالفتات

الجزء العممي: 
شرح المجموعة 

 ( لبحثيا2رقم )

الخام
 س

 0،ج.0ج. 0ب. 2أ.

 4، د. 2، د. 0، د. 0د.
 8،د. 7، د. 6، د. 5، د.
 9، د.

الجزء النظري: 
تابع أسس 

ومعايير التنسيق 
الحضاري 
لإلعالنات 
 والالفتات

الجزء العممي: 
تقييم بحث 

المجموعة رقم 
(2) 

الساد
 س

 0،ج.0ج. 0ب. 2أ.

 4، د. 2، د. 0، د. 0د.
 8،د. 7، د. 6، د. 5، د.
 9، د.

الجزء النظري: 
االشتراطات 

 4، د. 2، د. 0، د. 0د. 0،ج.0ج. 0ب. 2أ. السابع
 8،د. 7، د. 6، د. 5، د.
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الفنية لموحات 
الدعائية 
 واإلعالنية

الجزء العممي: 
تقييم االشتراطات 

لموحات  الفنية
الدعائية 

واإلعالنية في 
 البيئة المحيطة

 9، د.

الجزء النظري: 
-Midامتحان 
term 

الجزء العممي: 
-Midامتحان 
term 

 الثامن

----
----

-- 

----------
--- 

-----------
--- 

--------------
---- 

النظري: الجزء 
االشتراطات 

الفنية إلقامة 
المحالت 
 التجارية

الجزء العممي: 
تقييم االشتراطات 

 التاسع 

 0،ج.0ج. 0ب. 2أ.

 4، د. 2، د. 0، د. 0د.
 8،د. 7، د. 6، د. 5، د.
 9، د.
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الفنية لممحالت 
التجارية في 

 البيئة المحيطة

الجزء النظري: 
تابع االشتراطات 

الفنية إلقامة 
المحالت 
 التجارية

الجزء العممي: 
تقييم االشتراطات 
الفنية لممحالت 
التجارية في 

 البيئة المحيطة

 العاشر

 0،ج.0ج. 0ب. 2أ.

 4، د. 2، د. 0، د. 0د.
 8،د. 7، د. 6، د. 5، د.
 9، د.

الجزء النظري: 
معايير وضوابط 
التشجير داخل 

 المدن

الجزء العممي: 
تقييم معايير 

وضوابط 
التشجير داخل 

 المدن

الحادي 
 عشر

 0،ج.0ج. 0ب. 4أ.

 4، د. 2، د. 0، د. 0د.
 8،د. 7، د. 6، د. 5، د.
 9، د.
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الجزء النظري: 
تابع معايير 

وضوابط 
التشجير داخل 

 المدن

الجزء العممي: 
تابع تقييم 

معايير وضوابط 
التشجير داخل 

 المدن

 

الثاني 
 عشر

 0،ج.0ج. 0ب. 4أ.

 4، د. 2، د. 0، د. 0د.
 8،د. 7د.،  6، د. 5، د.
 9، د.

أستاذ المادة: د. نيى عبد الستار عبد المحسن                      

 

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د. ميجة محمد إسماعيل مسمم   
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 أ(00نموذج رقم )

 

 جامعة المنوفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي

 ادارة المنزل والمؤسسات قسم:

 مصفوفة اساليب التعمم  ( ت)
 

المعارف  اساليب التعمم
 الرئيسة

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية

 محاضرات نظرية
، 2، أ.0، أ.0أ.
 4أ.

 0، ج.0ج. 2، ب.0، ب.0ب.

 2، د. 0، د. 0د.
،  5، د. 4، د.
 8،د. 7، د. 6د.

 9، د.

، 2، أ.0، أ.0أ. محاضرات تطبيقية
 0، ج.0ج. 2، ب.0، ب.0ب. 4أ.

 2، د. 0، د. 0د.
،  5، د. 4، د.
 8،د. 7، د. 6د.

الفن في البيئة  مسمى المقرر
 والمنزل

 كود المقرر

 

EHM2212 
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 9، د.

، 2، أ.0، أ.0أ. بحوث وتقارير
 4أ.

 0، ج.0ج. 2، ب.0، ب.0ب.

 2، د. 0، د. 0د.
،  5، د. 4، د.
 8،د. 7، د. 6د.

 9، د.

، 2، أ.0، أ.0أ. المناقشة والحوار
 4أ.

 0، ج.0ج. ----------------

 2، د. 0د.،  0د.
،  5، د. 4، د.
 8،د. 7، د. 6د.

 9، د.

 أستاذ المادة: د. نيى عبد الستار عبد المحسن                        

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د. ميجة محمد إسماعيل مسمم 
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جامعة: المنوفية                                                   أ(     00نموذج رقم )

كمية : االقتصاد  المنزلي

قسم : ادارة  المنزل والمؤسسات

 

 

 مصفوفة اساليب التقييم ( ح)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم

األنشطة خالل 
، 2، أ.0، أ.0أ. المحاضرات

 4أ.
 ،0، ب.0ب.
 2ب.

 0، ج.0ج.

،  0، د. 0د.

،  4، د. 2د.

،  6، د. 5د.

 9، د. 8،د. 7د.

امتحان أعمال 
، 2، أ.0، أ.0أ. السنة 

 4أ.
، 0، ب.0ب.
 2ب.

 0، ج.0ج.

،  0، د. 0د.

،  4، د. 2د.

،  6، د. 5د.

 9، د. 8،د. 7د.

 االمتحان العممي
، 2، أ.0، أ.0أ.
 4أ.

، 0، ب.0ب.

 2ب.
 0، ج.0ج.

،  0، د. 0د.

،  4د.،  2د.

،  6، د. 5د.

 9، د. 8،د. 7د.

مسمى 
 المقرر

الفن في 
 البيئة والمنزل

 كود المقرر

 

EHM2212 
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، 2، أ.0، أ.0أ. االمتحان النظري
 4أ.

، 0، ب.0ب.

 2ب.
 0، ج.0ج.

 9، د. 6د.

 أستاذ المادة: د. نيى عبد الستار عبد المحسن                                  

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د. ميجة محمد إسماعيل مسمم 
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 (00رقم )نموذج 

 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معيد :   االقتصاد المنزلي 

 قسم :    إدارة المنزل والمؤسسات

 توصيف مقرر دراسي

 بيانات المقرر  -0

  اآلالت واألجيزة المنزليةاسم المقرر:  EHM2213 :الرمز الكودي 
الثانية الفرقة/المستوى: 
 ماجستير / األول

إدارة المنزل التخصص : 
 والمؤسسات

       عممي          نظري    عدد الوحدات الدراسية :     

 

2 - 
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ىدف  -0
 المقرر :

 

 دراسة الخصائص العامة لممواد والخامات التي تصنع منيا األدوات واألجيزة المنزلية. -0

المنزلية لتؤدي الغرض المطموب التدريب عمى األسس العامة الختيار واستخدام األدوات واألجيزة  -0
 منيا بكفاءة.

 المستيدف من تدريس المقرر : -2

           يكون الطالب قادرا عمى ان:بانتياء المقرر 

 -أ
المعمومات 
والمفاىيم 

:      

 يعدد أنواع الخامات التي تدخل في صناعة األدوات المنزلية. -0-أ

 وشروطيما. يذكر مواد التشطيبات والمواد العازلة -0-أ

 يحدد األدوات واالجيزة المنزلية وأسس اختيارىا وكيفية العناية بيا. -2-أ

 يذكر تركيب وتصميمات األجيزة المنزلية . -4-أ

 -ب
الميارات 
 :  الذىنية

  الجانب النظري و الجانب التطبيقي لموصول إلى أفضل استخدام لألدوات واألجيزة. يحمل -0-ب

 ئعة في استخدام األدوات واألجيزة المنزلية.األخطاء الشا يصنف -0-ب

 طرق اطالة العمر االستيالكي لألجيزة المنزلية. يطور -2-ب

 -جـ
الميارات 
المينية 
الخاصة 
 بالمقرر :

     

 يضبط استخدام مواد التنظيف المختمفة الخاصة بالخامات المتعددة لألدوات واألجيزة المنزلية. -0-ج

 خالل الزيارات الميدانية لبعض مصانع األدوات واألجيزة المنزلية. يطبق ما درسو من  -0-ج

ينفذ دراسة ميدانية عن األدوات واألجيزة الموجودة في األسواق المحمية وتقديم تقرير خاص  -2-ج
 بيا.

 عمى طرق عمميا وأساليب العناية بيا. يتعرفيستخدم جميع األجيزة الموجودة في المعمل و  -4-ج 
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  -د 
الميارات 

  : العامة
   

 

 0 .المخاطبات الكتابية وااللكترونيةيتواصل بفاعمية من خالل  0/4/0/0 (0
 2وتطبيقاتو .  االنترنت خاللمن يتواصل بفاعمية  0/4/0/2 (0
يشارك بفعالية فى استخدام الوسائل السمعية والبصرية فى عرض المعمومات.  0/4/0/4 (2

4 
 الممارسة تطوير يخدم بما المعمومات تكنولوجيا  يساىم بكفاءة  فى استخدام  0/4/0/0 (4

 5 .بمجال  ادارة المنزلالمينية 
 6اآللى فى مجال  ادارة المنزل  الحاسب يشارك بكفاءة  فى توظيف 0/4/0/0 (5
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4- 
محتوى 
 المقرر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض أىداف المقرر ومحتواه . -0

المواد المستخدمة في تصنيع األدوات واألجيزة المنزلية )األلومنيوم، الحديد، النحاس ،الفضة  - 
 ،القصدير ،الزنك( .

 الجزء التطبيقي:طرق العناية ومواد التنظيف المختمفة لممعادن

 -الزجاج -الخشب –تابع الخامات التي تصنع منيا األدوات واألجيزة المنزلية )الفخار  -0
 يك( .البالست

 الجزء التطبيقي: طرق العناية واالستخدام ومواد التنظيف لغير المعادن.

 المواد العازلة. -مواد التشطيبات -2

 الجزء التطبيقي: تطبيق عمى الفروق بين أواني التيفال وأواني الصاج.

 حمة بخار الماء(.-أواني الشعمة أسس اختيارىا والعناية بيا )حمة الضغط -4

 تطبيق الممارسات الصحيحة الستخدام حمة الضغطالتطبيقي: 

 أواني الفرن: أسس االختيار والعناية. -5

 الجزء التطبيقي: كيفية االستخدام والعناية بأواني الفرن.

أدوات  -المكاييل -األدوات المستعممة في المنزل أنواعيا وصناعتيا وطرق العناية بيا)السكاكين -6
 الغرف...(.

 أدوات المطبخ وطرق العناية بيا وتنظيفيا التطبيقي:اسخدامات

 وتطبيقات(.-الكيرباء)مصطمحات -7

المفرمة  -عصارة البرتقال-خالط السوائل-األجيزة التي تعمل بالموتور)خالط األطعمة -8
 السكين والمسن الكيربائي(. -الكيربائية

صيانة ليا وكيفية العناية الجزء التطبيقي:تشغيل األجيزة التى تعمل بالموتور والتدريب عمى طرق ال
 بيا.
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5- 
أساليب 
التعميم 
   والتعمم 

          
          

 و التعمم عن بعد-و التعمم عن بعد-المحاضرات النظرية -5-0

 التدريب العممي -5-0

 الزيارات الميدانية -5-2

 تقرير ميداني( –)أبحاث  سنةاألنشطة ال -5-4

6- 
أساليب 
التعميم 
والتعمم 
لمطالب 
ذوى 

القدرات 
 المحدودة

 و التعمم عن بعد-و التعمم عن بعد-المحاضرات النظرية -6-0

 التدريب العممي -6-0

 الزيارات الميدانية -6-2

 تقرير ميداني(–)أبحاث  سنةاألنشطة ال -6-4

 التعمم التعاوني -6-5

 تقويم الطــالب : -7

 -أ
األساليب 

 المستخدمة                     

 امتحان أعمال السنة       لتقييم المعارف والمعمومات  -0-أ

 المناقشة                    لتقييم الفيم واالستيعاب -0-أ

 التقرير الميداني واألبحاث     لتقييم الميارات المكتسبة -2-أ

 لتقييم المعارف والمعمومات.  امتحان نياية الفصل الدراسي نظري    -4-أ
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 -ب
 التوقيت                   

 األسبوع               أسبوعياا             0التقييم 

 األسبوع              الخامس             0التقييم 

 األسبوع               الحادى عشر             2التقييم 

 

توزيع  -جـ
 الدرجات   

 درجة82    امتحان نصف العام/الفصل األول    

 درجة 02     أعمال السنة/الفصل الدراسي        

 درجة022المجموع                               

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 ------ مذكرات                          -أ

كتب  -ب
 ممزمة 

اسكندرية –( ادارة األدوات واألجيزة المنزلية ، دار الفكر ناشرون وموزعون 0227نعمة رقبان ) -   
. 

 

كتب  -جـ
 مقترحة 

        

 عالم الكتب . -( األدوات واألجيزة 0225كوثر كوجك ) -
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 –د 
دوريات 

عممية أو 
نشرات ... 

 الخ 

 مجمة كمية االقتصاتد المنزلى جامعة المنوفية

 المقرر : أ.م.د/ أميرة حسان دواممنسق 

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د. ميجة محمد اسماعيل مسمم

 م0202التاريخ: / / 
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 أ(00نموذج رقم )                                     جامعة: المنوفية

 كمية: االقتصاد المنزلي. 

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات.

 

 

 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة  ( ث)

اآلالت  مسمى المقرر
واألجيزة 
 المنزلية

 كود المقرر

 

EHM2213 

أسبوع  المحتويات لممقرر
 الدراسة

المعارف 
 الرئيسة

 ميارات
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

عرض أىداف المقرر -مفردات المنيج النظري: 
 ومحتواه . 

المواد المستخدمة في تصنيع األدوات واألجيزة  - 
المنزلية )األلومنيوم، الحديد، النحاس ،الفضة 

 ،القصدير ،الزنك( .

الجزءالتطبيقي:طرق العناية ومواد التنظيف المختمفة 

،  0د. 0ج.  0ب. 0،أ. 0أ. االول
  0د.
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 لممعادن

تابع الخامات التي تصنع  - :مفردات المنيج النظري
 -الخشب –منيا األدوات واألجيزة المنزلية )الفخار 

 البالستيك( . -الزجاج

الجزء التطبيقي: طرق العناية واالستخدام ومواد 
 التنظيف لغير المعادن

---- 0ج.  0ب. 0،أ.0أ. الثاني 
- 

المواد  -المنيج النظري: مواد التشطيباتمفردات 
 العازلة.

الجزء التطبيقي: تطبيق عمى الفروق بين أواني 
 التيفال وأواني الصاج.

-----  0ب. 0،أ.0أ. الثالث
-- 

----
- 

مفردات المنيج النظري: أواني الشعمة أسس اختيارىا 
 حمة بخار الماء(.-والعناية بيا )حمة الضغط

الممارسات الصحيحة الستخدام التطبيقي: تطبيق 
 حمة الضغط

،  2أ. الرابع
 4أ.

،ب0ب.
.0 

-----
-  

----
--- 

مفردات المنيج النظري: أواني الفرن: أسس االختيار 
 والعناية.

،   2أ. الخامس
 4أ.

،ب0ب.
 2،ب.0.

---- 2ج.
- 
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الجزء التطبيقي: كيفية االستخدام والعناية بأواني 
 الفرن 

األدوات المستعممة في مفردات المنيج النظري: 
المنزل أنواعيا وصناعتيا وطرق العناية 

 أدوات الغرف...(. -المكاييل -بيا)السكاكين

التطبيقي:اسخدامات أدوات المطبخ وطرق العناية بيا 
 وتنظيفيا

،ب0ب. ----. السادس
 2،ب.0.

-----
-- 

----
-- 

-مفردات المنيج النظري: الكيرباء)مصطمحات
 وتطبيقات(.

-األجيزة التي تعمل بالموتور)خالط األطعمة -8
 -المفرمة الكيربائية -عصارة البرتقال-خالط السوائل

 السكين والمسن الكيربائي(.

الجزء التطبيقي:تشغيل األجيزة التى تعمل بالموتور 
 والتدريب عمى طرق الصيانة ليا وكيفية العناية بيا.

 

----- السابع
-  

----- 0ب.
---- 

----
- 

المنيج النظري: األجيزة التى تعمل بالعنصر مفردات 
 –القالية الكيربائية -الحراري)المكواة الكيربائية

 0ج. 2ب. 4أ. الثامن
،ج.0،ج.

،  0د.
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 الغالية(. -التوستر

الجزء التطبيقي: تشغيل األجيزة التى تعمل بالعنصر 
الحراري والتدريب عمى طرق الصيانة ليا وكيفية 

 العناية بيا.

 

  0د. 4،ج.2

 مفردات المنيج النظري: الثالجة الكيربائية.

الجزءالتطبيقي:ممارسات التخزين في الثالجة وطرق 
 العناية باتات الزينة ومتابعة نموىا

 0ج. 2ب. 4أ. التاسع 
،ج.0،ج.
 4،ج.2

،  0د.

  0د.

 الثالجة الكيربائية. -مفردات المنيج النظري: 

الجزءالتطبيقي:ممارسات التخزين في الثالجة وطرق 
 العناية. 

 

 0ج. 2ب. 4أ. العاشر
،ج.0،ج.
 4،ج.2

،  0د.

  0د.

 مفردات المنيج النظري: الغسالة الكيربائية.

الجزء التطبيقي:العناية بالغسالة وطرق الصيانة 
 واألعطال

 0ج. 2ب. 4أ. الحادي عشر
،ج.0،ج.
 4،ج.2

،  0د.

  0د.
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 منسق المقرر : أ.م.د/ أميرة حسان دوام

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د. ميجة محمد اسماعيل مسمم

 م0202التاريخ: / / 

 

 

 

 أ(     00جامعة : المنوفية                                             نموذج رقم )

المنيج النظري: المكنسة الكيربائية مفردات 
 بأنواعيا.

الجزء التطبيقي: العناية بالمكنسة وطرق الصيانة 
 واألعطال

 0ج. 2ب. 4أ. الثاني عشر
،ج.0،ج.
 4،ج.2

،  0د.

  0د.

 مفردات المنيج النظري: الموقد الكيربائي.

الجزء التطبيقي: العناية بالموقد الكيربائى وطرق 
 الصيانة واألعطال

 0ج. 2ب. 4أ. الثالث عشر
،ج.0،ج.
 4،ج.2

،  0د.

  0د.

اآلالت  مسمى المقرر
واألجيزة 
 المنزلية
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 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات

 

 

 مصفوفة اساليب التعمم  ( ج)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التعمم

محاضرات 
 نظرية

،  0، أ. 0أ.

 4،أ.2أ.
 -----  ------ 0ب.

،  0، ج. 0ج. 2،ب. 0،ب. 0ب. ----- العمميالتدريب 
 4،ج.2ج.

  0، د. 0د.

الزيارات 
 الميدانية

 ............. 2، ج. 0ج. ................ ........... 

 سنةاألنشطة ال
تقرير  –)أبحاث 
 ميداني(

 2، أ. 0، أ. 0أ.
 4،أ.

  0، د. 0د. 2ج. 2،ب.0ب.

 كود المقرر

 

EHM2213 
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 منسق المقرر : أ.م.د/ أميرة حسان دوام

 مجمس القسم العممي: أ.د. ميجة محمد اسماعيل مسمم رئيس

 م0202التاريخ: / / 
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جامعة: المنوفية                                                  
 أ(00نموذج رقم )

 كمية : االقتصاد المنزلي

 والمؤسساتقسم : ادارة المنزل 

 

 

 مصفوفة اساليب التقييم ( خ)
 

 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم

األنشطة خالل 
 المحاضرات

،  2، أ. 0،أ.0أ.

 4أ.
 2، ب. 0ب.

----- 
----- 

،  2، أ. 0،أ.0أ. امتحان أعمال السنة 
 4أ.

 ----- ---- 2، ب. 0، ب.0ب.

 0،د.0د.،  0،ج. 0ج.  0،ب.0ب. ----- االمتحان العممي

اآلالت واألجيزة  مسمى المقرر
 المنزلية

 كود المقرر

 

EHM2213 
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 4،ج.2ج.

،  0أ. االمتحان النظري
 4،أ.2،أ.0أ.

 .----- ----- 2،ب.0ب.

 منسق المقرر : أ.م.د/ أميرة حسان دوام 

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د. ميجة محمد اسماعيل مسمم

 م0202التاريخ: 
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 كمية االقتصاد المنزلي

 والمؤسساتقسم إدارة المنزل 
 

 الـفـيـرس
 م الموضوع رقم الصفحة

(025-086) توصيف مقررات الفرقة الثانية ماجستير الفصل الدراسي الثاني  
  م0202

 0 توصيف تخطيط وجبات 025-040
 0 توصيف عمم نفس واجتماع أسري  042-055
 2 توصيف طفيميات 056-060
 4 توصيف قاعة بحث 062-086

 رئيس مجمس القسم العممي                                  

 )أ.د/ ميجة محمد اسماعيل مسمم                                                           

 م0202-0209التاريخ :              
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 الثانيتوصيفات الترم 
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 (00نموذج رقم )

 أكاديمية : المنوفية جامعة /

 كمية / معيد :   االقتصاد المنزلي 

 قسم :    إدارة المنزل والمؤسسات

 توصيف مقرر دراسي

 بيانات المقرر -0

الفرقة / المستوى : الثانية  اسم المقرر :  تخطيط وجبات  (EHM222الرمز الكودى : 
 ماجستير / الثاني

التخصص :إدارة منزل 
 ومؤسسات

 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 

 ىدف المقرر : -0

 

 إلى تخطيط الوجبات  يتعرف .0
 أىم طرق تخطيط الوجبات يحدد .0
 عمى أىمية وأىداف تخطيط الوجبات  يتعرف .2
 تعريف الوجبات المتوازنة )غذائيًا وصحيًا(  .4

2 4 
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 عمى اقتصاديات تخطيط الوجبات  يتعرف .5
 عمى طرق التقديم المختمفة . يتعرف .6
 عمى العوامل التي تؤثر عمى المرأة في فترة الحمل. يتعرف .7
عمى قواعد االتيكيت التي يجب االلتزام بيا أثناء تناول  يتعرف .8

 الطعام.
عمى األخطاء الشائعة التي يجب تجنبيا أثناء تناول  يتعرف .9

 الطعام.
 عمى أصول التصرف أثناء تناول الطعام بالمنزل. يتعرف .02
 عمى اتيكيت الضيف والمضيف عند تناول الطعام. يتعرف .00
عمى القواعد التي يجب االلتزام بيا أثناء تناول  يتعرف .00

 الطعام بالمطعم.
 المستيدف من تدريس المقرر: -2

المعموما - أ
ت 

والمفاىيم
: 

 

 مفيوم التخطيط يشرح ي. 0أ.

 الموارد التي تستخدم في تخطيط الوجبات الغذائية لألسرة يعدد .0أ.

 . تذكر خطوات التخطيط إلدارة الغذاء2أ.

العوامل التي تؤثر عمى المرأة أثناء فترة الحمل مثل  يعطي أمثمة . 4أ.
 التغذية والحالة الصحية والوحام والتدخين.

 ام.القواعد التي يجب االلتزام بيا أثناء تناول الطع يعدد. 5أ.

 األخطاء الشائعة التي يجب تجنبيا أثناء تناول الطعام. يصف.6أ.

 اتيكيت الضيف والمضيف عند تناول الطعام. يشرح. 7أ.

 القواعد التي يجب االلتزام بيا أثناء تناول الطعام بالمطعم. يمخص. 8أ.
 والقيمة الغذائية. يقيم الوجبات الغذائية من الناحية االقتصادية 0ب.الميارات  - ب
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 وجبات غذائية جديدة تناسب إمكانيات األسرة يصنف.0ب. الذىنية :
 . يقترح الوجبات المالئمة لألطفال والرضع والمراىقين 2ب.
 وجبات غذائية تناسب المرأة الحامل. يصنف. 4ب.
 آداب وسموكيات المائدة.ترتيب  يخطط. 5ب.

الميارات المينية  -جـ
 الخاصة بالمقرر :

 وصفات ألصناف جديدة يطبق .0ج.

 الوجبة الغذائية ويقيميا ينتج . 0ج.

الميارات  - د
 العامة :

يتحقق من تقييم ذاتو بفاعمية بما يخدم الممارسة   0/4/2/0 (0
 7 المينية فى مجال   ادارة المنزل والمؤسسات  .

 التعميمية يتحقق من تحديد احتياجاتو 0/4/2/0 (0
 8. الشخصية 

ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين  يساىم فى وضع قواعد  0/4/5 (2
 00فى مجال  ادارة المنزل والمؤسسات. 

يشارك ضمن فرق العمل فى مجال  ادارة المنزل   0/4/6/0 (4
 00والمؤسسات. 

يبادر الى   القيادة بفعالية فى سياقات مينية   0/4/6/0 (5
 02مختمفة. 

يبادر بفعالية التعمم الذاتي والمستمر فى تطوير   0/4/8 (6
 05مياراتو المينية. معموماتو و 

 
 

 األسبوع األول: محتوى المقرر:  -4
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الموارد  –مفردات المقرر النظري: التخطيط لموجبات الغذائية )المفيوم 
 التخطيط إلدارة التغذية السميمة لألسرة( –المستخدمة 

مفردات المقرر العممي: التخطيط لوجبة إفطار تناسب افراد األسرة وحساب 
 االقتصاديةتكمفتيا 

 :األسبوع الثاني

 تغذية المراىقين –تغذية الرضع واألطفال  :مفردات المقرر النظري

 مفردات المقرر العممي: اعداد وجبة اإلفطار 

  األسبوع الثالث والرابع:

العوامل التى تؤثر عمى المرأة اثناء فترة الحمل ومنيا التغذية ،الحالة 
بيئة المحيطو ،الحالة النفسية الصحية ، التعرض لإلشعاع ،السن ،ال

 . ،التدخين ،الوحام

 األسبوع الخامس:

مكان تناول الطعام  –القواعد التي يجب اتباعيا أثناء تناول الطعام وقبمو 
أخطاء شائعة في  –مواصفات مائدة الطعام  –مواصفات غرفة الطعام  –

 اتيكيت المائدة يجب أن نتحاشاىا.

 األسبوع السادس:
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اتيكيت الضيف والمضيف  –أثناء تناول الطعام بالمنزل أصول التصرف 
 اتيكيت الشكوى من خدمة المطاعم. –عند تناول الطعام 

أساليب التعميم  -5
 والتعمم

 

 

 . و التعمم عن بعد-و التعمم عن بعد-المحاضرات النظريةـ 0

 ـ العصف الذىني.0

 ـ المناقشات.2

 ـ التقارير و البحوث .4

من خالل إعداد الطالب لألبحاث و التقارير الفردية ـ التعميم الذاتي 5
 باالستعانة باإلنترنت.

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

جذب انتباه الطالب بربط المعمومات األكاديمية بمواقف حياتية عامة  -أ
 التحميل المنطقى لتفسير المعمومات ليتمكن من تحصيميا . -ب

 الفرصة لمتعبير عن رأيو فيما يعرض عميو .إتاحة  -ج

عطاء الفرصة لطرح  -د الحرص عمى عدم التشتت أثناء المحاضرة وا 
 األسئمة .

 تقويم الطـــالب:   -7

 التفاعل الصفي  األساليب المستخدمة - ج
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 تقييم التقارير

 تقييم الوجبات الغذائية 

 االمتحانات العممية والنظرية

 األسبوع الثاني  التوقيت - ح

 األسبوع الرابع

 األسبوع السادس

 نياية الفصل الدراسي درجة62 توزيع الدرجات -جـ

 سنةأعمال  درجة02

 امتحان عممي درجة02

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 مذكرة تخطيط الوجبات -نوتة محاضرات  مذكرات - ج

(: 0200عبد المحسن )سموى محمد زغمول طو ، نيى عبد الستار  كتب ممزمة - ح
 مصر. –شبين الكوم  –الحنفي  –قواعد السموك وآداب التصرف 

 –عالم الكتب  -(: الطيى عمم وفن 0998نرجس حبيب سابا ) كتب مقترحة -جـ
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 القاىرة .

دوريات عممية أو  -د
 نشرات ... الخ

 مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى . 

 منسق المقرر : أ.م.د/ أميرة حسان دوام 

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د./ ميجة محمد اسماعيل مسمم  

 م(0202)
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 أ(00نموذج رقم )                          جامعة: المنوفية

 كمية: االقتصاد المنزلي. 

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات.

 

 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة ( أ)
أسبوع  المحتويات لممقرر

 الدراسة
المعارف 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

مفردات المقرر مفردات المقرر النظري: 
النظري: التخطيط لموجبات الغذائية 

 –الموارد المستخدمة  –)المفيوم 
 التخطيط إلدارة التغذية السميمة لألسرة(

مفردات المقرر العممي: التخطيط لوجبة 
إفطار تناسب افراد األسرة وحساب تكمفتيا 

 االقتصادية

 0، أ.0أ. االول
 2، أ.

 0ب.
 0،ب.

،ج.0ج.
0 

 0د.
،د.0،د.
 4،د.2

تغذية الرضع  :مفردات المقرر النظري
 تغذية المراىقين –واألطفال 

مفردات المقرر العممي: اعداد وجبة 
 اإلفطار 

لم  2ب.  6،أ.5أ. الثاني 
 يتحقق

 0د.
،د.0،د.
 4،د.2

 مفردات المقرر النظري:
العوامل التى تؤثر عمى المرأة اثناء فترة 
الحمل ومنيا التغذية ،الحالة الصحية ، 

الثالث 
 والرابع

 0د. 0ج. 4ب. 4أ.
،د.0،د.
 4،د.2

 تخطيط وجبات مسمى المقرر

كود 
 (00المقرر)

EHM2221 
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،البيئة المحيطو التعرض لإلشعاع ،السن 
 . ،الحالة النفسية ،التدخين ،الوحام

 : مفردات المقرر النظري

القواعد التي يجب اتباعيا أثناء تناول 
 –مكان تناول الطعام  –الطعام وقبمو 

مواصفات مائدة  –مواصفات غرفة الطعام 
اتيكيت المائدة أخطاء شائعة في  –الطعام 

 يجب أن نتحاشاىا.

،  5أ. الخامس
،أ7،أ.6أ.

.8 

 0ج. 5ب.
 0،ج.

،  0د.
  0د.

أصول  -  مفردات المقرر النظري:
 –التصرف أثناء تناول الطعام بالمنزل 
اتيكيت الضيف والمضيف عند تناول 

اتيكيت الشكوى من خدمة  –الطعام 
 المطاعم.

 0ج. 5ب. 8، أ. 7أ. السادس
 0،ج

 0د.
،د.0،د.
 4،د.2

 منسق المقرر : أ.م.د/ أميرة حسان دوام  

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د./ ميجة محمد اسماعيل مسمم  

 م(0202)
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 أ(     00نموذج رقم )    جامعة : المنوفية            

 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات

 

 مصفوفة اساليب التعمم  ( ب)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التعمم

، 2،أ. 0، أ. 0أ. محاضرات نظرية
 5،أ.4أ.

 2،د. 0، د. 0د.  ----- -----

التقارير و 
 البحوث

  0، د. 0د.  0، ج. 0ج. ------ 6،أ.5، أ. 4أ.

 0،ب. 0ب. 6،أ.5،أ.4،أ. 2أ. العصف الذىني
 2،ب.

 4.د. 0، د. 0د.  0، ج. 0ج.

 2، أ. 0، أ. 0أ. المناقشات.
 4،أ.

  0، د. 0د. 0ج.- ------

 منسق المقرر : أ.م.د/ أميرة حسان دوام 

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د./ ميجة محمد اسماعيل مسمم  

                                 م(0202)

  

 تخطيط وجبات مسمى المقرر

 EHM2221 (00كود المقرر)
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 أ(00نموذج رقم )               

 

 جامعة: المنوفية                                                  

 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات

 مصفوفة اساليب التقييم ( د)
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم

 7، أ. 6، أ. 5أ. التفاعل الصفي
 8،أ.

،  0، ب. 0ب.
 2ب.

 0،ج.0ج.
 0، د. 0د.

 4،د.2،د.

،  6، أ. 5، أ.4أ. تقييم التقارير
 8،أ. 7أ.

 0، د. 0د. 0، ج. 0ج. -------
 4،د.2،د.

تقييم الوجبات 
 الغذائية

  0، د. 0د. 0،ج. 0ج. 0،ب.0ب. 2،أ. 0،أ. 0أ.

االمتحان 
 العممي

،  0، ب. 0ب. ------
 2ب.

 0، د. 0د. 0،ج.0ج.
 4،د.2،د.

االمتحان 
 النظري

،  6، أ. 5، أ.4أ.
 8،أ. 7أ.

،  0، ب. 0ب.

 5،ب4،ب2ب.
 0، د. 0د. 0،ج.0ج.

 4،د.2،د.

 منسق المقرر : أ.م.د/ أميرة حسان دوام  

 ميجة محمد اسماعيل مسمم  رئيس مجمس القسم العممي: أ.د./ 

مسمى 
 المقرر

 تخطيط وجبات

كود 
 (00المقرر)

EHM2221 
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 م(0202)

 

 

 

 

 

 (00نموذج رقم )

 جامعة / أكاديمية: المنوفية

 كمية / معيد: االقتصاد المنزلي

 قسم: إدارة المنزل والمؤسسات

 توصيف مقرر دراسي

 بيانات المقرر -0

الرمز الكودى : 
EHM2222) 

اسم المقرر :  عمم نفس 
 واجتماع أسري

الفرقة / المستوى : الثانية 
 الثاني  –ماجستير 

إدارة المنزل  التخصص :
 والمؤسسات

 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 

2 - 
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 ىدف المقرر: -0

 

 

 

 

 بعض مبادئ عمم النفس. يدرس .0

بعض المجاالت المتخصصة في عمم االجتماع  يدرس .0
 األسري

دور بعض مؤسسات المجتمع كاألسرة والمدرسة في  يقيم .2
 تنشئة األجيال 

 المستيدف من تدريس المقرر: -2

 المعمومات والمفاىيم: - ذ

 

 مفاىيم عمم النفس وعمم االجتماع األسري  يشرح.0أ.

 .يذكر أىداف عمم النفس 0أ.

 يصف مجاالت عمم االجتماع2أ.

 .يحدد أنواع الحاجات ا؟إلنسانية 4أ.

 دور المدرسة واألسرة في تنشئة األبناء يخطط.0ب. الميارات الذىنية : - ر

 .يحمل مراحل الطفولة 0ب.

 .يصنف المشكالت األسرية2ب.

الميارات المينية  -جـ
 الخاصة بالمقرر:

 

 بعض المشكالت األسريةل  ينفذ حموال .ي0ج.

الموضوعات الخاصة بعمم االجتماع  يطبق نتائج االبحاث فى.2ج.
 األسري

قرارات سميمة لحل المشكالت التي يوجييا  يشارك فى اتخاذ.0. الميارات العامة: (8
 بالمؤسسة 
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 بروح الفريق يساىم فى نشر.0د.

 .يتواصل بفاعميةمع اآلخرين2د.

 التقدم العممي في مجال التخصص يتابعد.

 محتوى المقرر:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األسبوع األول

 مجاالتو( -أىدافو -: عمم النفس )مفيومومفردات المقرر النظري

مفردات المقرر العممي: مناقشة أبحاث حول بعض الموضوعات 
 المتعمقة بعمم االجتماع األسري

 األسبوع الثاني

 مفردات المقرر النظري: عمم االجتماع مفيومو، مجاالتو

حول بعض الموضوعات  مفردات المقرر العممي: مناقشة أبحاث
 المتعمقة بعمم االجتماع األسري

 األسبوع الثالث

 التنشئة االجتماعية، الحاجات  مفردات المقرر النظري:

مفردات المقرر العممي: مناقشة أبحاث حول بعض الموضوعات 
 المتعمقة بعمم االجتماع األسري

 األسبوع الرابع

ميا، األسرة مفردات المقرر النظري: الطفولة مفيوميا ومراح
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 مميزاتيا ووظائفيا

مفردات المقرر العممي: مناقشة أبحاث حول بعض الموضوعات 
 المتعمقة بعمم االجتماع األسري

 األسبوع الخامس

 ووظائف المدرسة –مفردات المقرر النظري: مفيوم المدرسة 

مفردات المقرر العممي: مناقشة أبحاث حول بعض الموضوعات 
 األسري المتعمقة بعمم االجتماع

 األسبوع السادس

مفردات المقرر النظري: المدرسة ودورىا في تنمية شخصية 
 األبناء

مفردات المقرر العممي: مناقشة أبحاث حول بعض الموضوعات 
 المتعمقة بعمم االجتماع األسري

 األسبوع السابع

 مفردات المقرر النظري: المدرسة ووظائفيا 

حول بعض الموضوعات مفردات المقرر العممي: مناقشة أبحاث 
 المتعمقة بعمم االجتماع األسري

 األسبوع الثامن

مفردات المقرر النظري: األسرة كنظام اجتماعي، األنماط المتغيرة 
 في حياة األسرة
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مفردات المقرر العممي: مناقشة أبحاث حول بعض الموضوعات 
 المتعمقة بعمم االجتماع األسري

 األسبوع التاسع

 مفردات المقرر النظري: وظائف األسرة 

مناقشة أبحاث حول بعض الموضوعات  مفردات المقرر العممي:
 المتعمقة بعمم االجتماع األسري

 األسبوع العاشر

 مفردات المقرر النظري: المشكالت األسرية 

مناقشة أبحاث حول بعض الموضوعات  مفردات المقرر العممي:
 المتعمقة بعمم االجتماع األسري

 األسبوع الحادي عشر

 مفردات المقرر النظري: خصائص األسرة المصرية 

مفردات المقرر العممي: مناقشة أبحاث حول بعض الموضوعات 
 المتعمقة بعمم االجتماع األسري

 األسبوع الثاني عشر

 مفردات المقرر النظري: خصائص األسرة العربية 

وضوعات مفردات المقرر العممي: مناقشة أبحاث حول بعض الم
 المتعمقة بعمم االجتماع األسري
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 األسبوع الثالث عشر

 مفردات المقرر النظري: امتحان أعمال السنة 

مفردات المقرر العممي: مناقشة أبحاث حول بعض الموضوعات 
 المتعمقة بعمم االجتماع األسري

 و التعمم عن بعد-المحاضرات النظرية  أساليب التعميم والتعمم -5

  انشطة في المحاضرات 

  الدروس العممية 

 التعمم عن بعد-التعميم التعاوني 

أساليب التعميم والتعمم  -6
لمطالب ذوي القدرات 

 المحدودة

 

  استراتيجيات التدريس العالجى لصعوبات التعمم 

 الحقائب التعميمية 

  محاضرات نظرية 

 محاضرات تطبيقية 

 بالتعميم التعاوني 

 تقويم الطـــالب:   -7

 

 األساليب المستخدمة - خ

 

 امتحان أعمال السنة لمجزء النظري    -0

 امتحان اعمال السنة لمجزء التطبيقي   -0

 تقييم األبحاث والتقارير والعممية ا  اعمال سنة ) -4
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 امتحان نياية العام النظري    -4 

 التوقيت - د

 

 

 التقييم األول            اسبوعي 

 األسبوع الثالث عشرالتقييم الثاني           

 توزيع الدرجات -جـ

 

 

 

 درجة02أعمال السنة           -

 درجة82امتحان تحريري     -

 درجة022المجموع            -

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 

 مذكرات - خ

 

 

عمم النفس واالجتماع األسري :اعداد دكتورة ىبة اهلل عمي محمود 
 0206شعيب 

 كتب ممزمة - د

 

----------- 

 كتب مقترحة -جـ

 

الشركة  –(: نخبة من المتخصصين 0229عمم االجتماع األسري)
 العربية المتحدة لمتسويق و التوريدات 

 -( : فرج عبد القادر طو 0202أصول عمم النفس الحديث )
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 مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة 

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

 المنزلى جامعة المنوفية مجاة كمية االقتصاد

أستاذ المادة : ىبة اهلل عمي محمود شعيب  رئيس مجمس القسم العممي : أ.د/ ميجة محمد  
إسماعيل مسمم
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نموذج رقم                                                       جامعة: المنوفية
  أ(    00)

 كمية: االقتصاد المنزلي. 

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات.

 

 

 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة  ( ح)

 

أسبوع  المحتويات لممقرر
 يدرسال

المعارف 
 الرئيسة

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية

مفردات المقرر 
: عمم النظري

 -النفس )مفيومو
 مجاالتو( -أىدافو

مفردات المقرر 
العممي: مناقشة 

أبحاث حول بعض 
الموضوعات 

،  0، د. 0د.   ، 0،أ. 0أ. االول
،  4،د. 2د.
 5د.

مسمى 
 المقرر

عمم نفس واجتماع 
 اسري

كود 
 المقرر

 

EHM2222(13) 
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المتعمقة بعمم 
 االجتماع األسري

 األسبوع الثاني

مفردات المقرر 
النظري: عمم 

االجتماع 
 مفيومو، مجاالتو

مفردات المقرر 
العممي: مناقشة 

أبحاث حول بعض 
الموضوعات 
المتعمقة بعمم 

 االجتماع األسري

 الطالب

،  0، د. 0د. 2ج.  ،  2أ. الثاني 
،  4،د. 2د.
 5د.

مفردات المقرر 
التنشئة  النظري:

االجتماعية، 
 الحاجات 

مفردات المقرر 
العممي: مناقشة 

أبحاث حول بعض 

،  0، د. 0د. 2ج.  4أ. الثالث
،  4،د. 2د.
 5د.
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الموضوعات 
المتعمقة بعمم 

 األسرياالجتماع 

مفردات المقرر 
النظري: الطفولة 

مفيوميا 
ومراحميا، األسرة 
 مميزاتيا ووظائفيا

مفردات المقرر 
العممي: مناقشة 

أبحاث حول بعض 
الموضوعات 
المتعمقة بعمم 

 االجتماع األسري

،  0، د. 0د. 2ج. 0ب.  الرابع
،  4،د. 2د.
 5د.

مفردات المقرر 
النظري: مفيوم 

 –المدرسة 
 ووظائف المدرسة

مفردات المقرر 
العممي: مناقشة 

أبحاث حول بعض 
الموضوعات 

،  0، د. 0د. 2ج.  0ب.  الخامس
،  4،د. 2د.
 5د.
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المتعمقة بعمم 
 االجتماع األسري

 الطالب

مفردات المقرر 
النظري: المدرسة 
ودورىا في تنمية 
 شخصية األبناء

المقرر مفردات 
العممي: مناقشة 

أبحاث حول بعض 
الموضوعات 
المتعمقة بعمم 

 االجتماع األسري

،  0، د. 0د. 2ج.   السادس
،  4،د. 2د.
 5د.

مفردات المقرر 
النظري: المدرسة 

 ووظائفيا 

مفردات المقرر 
العممي: مناقشة 

أبحاث حول بعض 
الموضوعات 
المتعمقة بعمم 

،  0، د. 0د. 2ج.   السابع
،  4،د. 2د.
 5د.
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 االجتماع األسري

مفردات المقرر 
النظري: األسرة 

كنظام اجتماعي، 
األنماط المتغيرة 
 في حياة األسرة

مفردات المقرر 
العممي: مناقشة 

أبحاث حول بعض 
الموضوعات 
المتعمقة بعمم 

 االجتماع األسري

 

،  0، د. 0د. 2ج.   الثامن
،  4،د. 2د.
 5د.

مفردات المقرر 
النظري: وظائف 

 األسرة 

مفردات المقرر 
مناقشة  العممي:

أبحاث حول بعض 
الموضوعات 
المتعمقة بعمم 

،  0، د. 0د. 2ج.   التاسع 
،  4،د. 2د.
 5د.
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 االجتماع األسري

مفردات المقرر 
النظري: 

 المشكالت األسرية 

مفردات المقرر 
مناقشة  العممي:

أبحاث حول بعض 
الموضوعات 
المتعمقة بعمم 

 االجتماع األسري

،  0، د. 0د. 0ج. 2ب.  العاشر
،  4،د. 2د.
 5د.

مفردات المقرر 
النظري: خصائص 
 األسرة المصرية 

مفردات المقرر 
العممي: مناقشة 

أبحاث حول بعض 
الموضوعات 
المتعمقة بعمم 

 االجتماع األسري

الحادي 
 عشر

،  0، د. 0د. 0ج.  
،  4،د. 2د.
 5د.

مفردات المقرر 
النظري: خصائص 

الثاني 
 عشر

،  0، د. 0د. 0ج.  
،  4،د. 2د.
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 األسرة العربية 

مفردات المقرر 
العممي: مناقشة 

أبحاث حول بعض 
الموضوعات 
المتعمقة بعمم 

 االجتماع األسري

 

 5د.

مفردات المقرر 
النظري: امتحان 

 أعمال السنة 

مفردات المقرر 
العممي: مناقشة 

بعض أبحاث حول 
الموضوعات 
المتعمقة بعمم 

 االجتماع األسري

الثالث 
 عشر

    

أستاذ المقرر : د. ىبة اهلل عمي محمود شعيب                                         رئيس  
مجمس القسم العممى: أ.د. ميجة محمد إسماعيل مسمم 
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نموذج  جامعة : المنوفية                                            
 أ(     00رقم )

 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات

 

 

 مصفوفة اساليب التعمم  ( خ)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التعمم

محاضرات 
 نظرية

 ، 2،أ. 0، أ. 0أ.

 4أ.
،  0، د. 0د. ------- --------

،  4،د. 2د.

 5د.

محاضرات 
 تطبيقية

،  0، د. 0د. -------- 2، ب. 0، ب. 0ب. --------
،  4،د. 2د.
 5د.

،  0، ج. 0ج. 2، ب. 0، ب. 0ب. --------- بحوث وتقارير
 2ج.

،  0، د. 0د.

،  4،د. 2د.

 5د.

،  0، د. 0د. -------- ----------،  2،أ. 0، أ. 0أ.المناقشة 
،  4،د. 2د.

مسمى 
 المقرر

عمم نفس واجتماع 
 اسري

كود 
 المقرر

 

EHM2222(13) 
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 5د. 4أ. والحوار

 أستاذ المقرر: د. ىبة اهلل عمي محمود شعيب                                           

 ميجة محمد إسماعيل مسمم رئيس مجمس القسم العممي: أ.د. 
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 أ(     00جامعة: المنوفية                      نموذج رقم )

 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات

 

 

 مصفوفة اساليب التقييم ( ذ)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم

األنشطة خالل 
 المحاضرات

--------- 
،  0، ب. 0ب.
 2ب.

،  0، ج. 0ج.

 2ج.
 2، د. 0، د. 0د.
 5، د. 4،د.

امتحان أعمال 
 السنة 

،  2،أ. 0، أ. 0أ.

 4أ.
 --------- -------- 2، ب. 0ب.

االمتحان 
 النظري

،  2،أ. 0، أ. 0أ.

 4أ.
 5د. 2ج. --------

 أستاذ المقرر: د. ىبة اهلل عمي محمود شعيب                                            

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د. ميجة محمد إسماعيل مسمم 

 

 

 

عمم نفس واجتماع  مسمى المقرر
 اسري

 كود المقرر

 

EHM2222(13) 
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 وحدة ضمبن الجىدة     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 (00نموذج رقم )                                               

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معيد :   االقتصاد المنزلي 

 قسم :    إدارة المنزل والمؤسسات

 توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر -0

الرمز الكودى: 
EHM2223) 

الفرقـــــة / المســـــتوى : الثانيـــــة   اسم المقرر :  طفيميات 
 ماجستير / الثاني

التخصص :إدارة منزل 
 ومؤسسات

 عدد الوحدات الدراسية :  نظري                 عممي         

 

ىدف  -0
 المقرر :

 اىم الحشرات التى تتطفل عمى اإلنسان يدرس -
 اىم الحيوانات األولية التى تتطفل عمى االنسان والحيوان يدرس -
 االرجل سنةالحيوانات م يدرس -
 اىم الديدان التى تتطفل عمى االنسان والحيوان يدرس -

2 2 
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 المستيدف من تدريس المقرر: -2

-أ
المعمومات 
 والمفاىيم:

 

 الحشرات التى تتطفل عمى االنسان وتسبب لو االمراض يصف.0أ.

 التطور وأنواع تطور الحشرات. يحدد.0أ.

 عمى دورة حياتيا. يتعرف.يشرح اىم الطفيميات األولية وتصنيفيا و 2أ.

 عمى دورة حياتيا واالمراض التى تسببيا. يتعرف.يذكر انواع الديدان الطفيمية و 4أ.

-ب
الميارات 
 الذىنية :

 .يقارن بين انواع التطور فى الحشرات0ب.

 بين التطفل الدائم والمؤقت فى الحشرات يوازن.0ب.

 االرجل سنةبين انواع الحيوانات م يفرق.2ب.

 .يقارن بين الصفات العامة لمديدان4ب.

 دورة حياة كل طفيل ومعرفة العائل االساسى والوسيط لمطور المعدى وطريقة العدوى يربط بين.5ب.
 -جـ

الميارات 
المينية 
الخاصة 
 بالمقرر :

 أنواع التطور فى الحشرات ينسق.0ج.

 الصفات العامة لمحيوانات األولية والديدان يطبق.0ج.

 دورة الحياة لكل طفيل ينظم.2ج.

 العائل االساسى والوسيط والطور المعدى يرسم.4ج.

الميارات -د
 العامة :

 2وتطبيقاتو .  االنترنت خاللمن يتواصل بفاعمية  0/4/0/2

 4يشارك بفعالية فى استخدام الوسائل السمعية والبصرية فى عرض المعمومات.  0/4/0/4

 المينية  الممارسة تطوير يخدم بما المعمومات تكنولوجيا  يساىم بكفاءة  فى استخدام  0/4/0/0

  اآللى الحاسب يشارك بكفاءة  فى توظيف 0/4/0/0
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07 

 

 فى الحصول عمى المعمومات والمعارف  المعمومات شبكةيساىم فى استخدام   0/4/4/0

 

 02المكتبة   فى الحصول عمى المعمومات والمعارف.   يبادر فى استخدام  0/4/4/0

  
 

محتوى  -4
 المقرر: 

 الصفات العامة-التصنيف-نشأة التطفل -عمم الطفيميات من حيث التعريف يدرس األسبوع األول :
 الحشرات ودورىا كطفيميات حيوانية خارجية األسبوع الثاني :
 الرتب الحشرية والحشرات اليامة من الناحية الطبية والبيطرية األسبوع الثالث :
 االرجل سنةالحيوانات م :األسبوع الرابع

 االرجل سنةتابع الحيوانات م سبوع الخامس :األ
 الحيوانات األولية الطفيمية األسبوع السادس:
 تابع الحيوانات األولية الطفيمية األسبوع السابع :
 تابع الحيوانات األولية الطفيميةاألسبوع الثامن: 
 الديدان الطفيمية)الدودة الكبدية( األسبوع التاسع :
 الديدان الطفيمية)الدودة البميارسيا ودودة اليتروفيس( األسبوع العاشر:

 الديدان الطفيمية)الدودة الشريطية( األسبوع الحادي عشر :
 الديدان الطفيمية)الدودة االسكارس واالنكمستوما( األسبوع الثاني عشر:
 الديدان الطفيمية)الدودة الفيالريا( األسبوع الثالث عشر:
 الديدان الحمقية األسبوع الرابع عشر:
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أساليب  -5
التعميم 
 والتعمم

 

 المحاضراتا (0
 التعمم الذاتى (0
 التعمم التعاونى (2
 لشرح المحاضرة (4
 .المناقشة (5
 بروجيكتور  (6
 داتا شو (7

أساليب  -6
التعميم 
والتعمم 

لمطالب ذوى 
القدرات 
 المحدودة

 استخدام الرسوم التوضيحية  (0
 طريقة المناقشة (0
 لصعوبات التعمماستراتيجيات التدريس العالجى  (2
 الحقائب التعميمية (4

 تقويم الطـــالب:   -7

األساليب  - ذ
 المستخدمة

 اختبار تحريري اعمال سنة  

 االختبارات  العممية والتطبيقية 

 اختبار تحريري نيائى

 األسبوع   الخامس التوقيت - ر

 التاسعاألسبوع   

 األسبوع   الحادى عشر     

توزيع  -جـ
 الدرجات

 درجة 62نياية الفصل الدراسي    

 درجة 02             اعمال سنة
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 درجة 02االمتحان العممي      

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -8

مذكرا - ذ
 ت

 اعداد استاذ المادة

كتب  - ر
 ممزمة

 :" اساسيات عمم الطفيميات"  المكتبة االكاديمية0227اسماعيل مسمم عبد العال-

 "عمم الطفيميات"0207حسين فاضل  حسن -

كتب  -جـ
 مقترحة

 

دوريات  -د
عممية أو 
نشرات ... 

 الخ

 

 منسق المقرر :أ.د/ عادل عبد المعطي     أ.د /نياد رشاد

 ميجة محمد اسماعيل مسمم رئيس مجمس القسم العممي: أ.د./

 م(0202)-0209
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 أ(     00نموذج رقم )                جامعة: المنوفية

 كمية: االقتصاد المنزلي. 

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات.

 

 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة  ( ت)
أسبوع  المحتويات لممقرر

 يدرسال
المعارف 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

عمم  يدرسمفردات المقرر النظري: 
نشأة  -الطفيميات من حيث التعريف

 الصفات العامة-التصنيف-التطفل

،ج.2ج.  5ب. 2أ. االول
4 

،  0د.
  0د.

الحشرات  مفردات المقرر النظري:
  ودورىا كطفيميات حيوانية خارجية

،أ0،أ.0أ. الثاني 
 4،أ.2.

،  0د. 0ج.  0،ب.0ب.
  0د.

مفردات المقرر النظري: الرتب 
الحشرية والحشرات اليامة من 

 الناحية الطبية والبيطرية

،  0د. 0ج. 0،ب.0ب. 0،أ.0أ. الثالث
  0د.

الحيوانات  مفردات المقرر النظري:
 االرجل سنةم

،  0د. 4ج. 2ب. 0،أ.0أ. الرابع
  0د.

النظــــــري: تــــــابع مفــــــردات المقــــــرر 
 االرجل سنةالحيوانات م

،  0د. 4ج. 2ب. 0،أ.0أ. الخامس
  0د.

مفردات المقرر النظري: الحيوانات 
 األولية الطفيمية

،0،ب.0ب. 4،أ.2أ. السادس
 5ب.

،ج.0ج.
2 

،  0د.
  0د.

،  0د.،ج.0ج.،0،ب.0ب. 4،أ.2أ.السابع مفردات المقرر النظري: تابع 

مسمى 
 المقرر

 طفيميات 

كود 
 (04المقرر)

EHM2223 
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  0د. 2 5ب. والثامن الحيوانات األولية الطفيمية
مفردات المقرر النظري: الديدان 
الطفيمية)الدودة البميارسيا ودودة 

 اليتروفيس(

 التاسع 
 

،ج.0ج. 4ب. 4،أ.2أ.
2 

 2د.

مفردات المقرر النظري: الديدان 
 الطفيمية)الدودة الشريطية(

،ج.0ج. 4ب. 4،أ.2أ. العاشر
2 

 2د.

مفردات المقرر النظري: الديدان 
الطفيمية)الدودة االسكارس 

  واالنكمستوما(

الحادي 
 عشر

،ج.0ج. 4ب. 4،أ.2أ.
2 

 2د.

مفردات المقرر النظري: الديدان 
 الطفيمية)الدودة الفيالريا(

الثاني 
 عشر

 2د. 0ج. 4ب. 4،أ.2أ.

مفردات المقرر النظري: الديدان 
 الحمقية

الثالث 
 عشر

 2د. 0ج. 4ب. 4،أ.2أ.

 

 عادل عبد المعطي     أ.د /نياد رشادمنسق المقرر :أ.د/ 

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د./ ميجة محمد اسماعيل مسمم

 م(0202)0209
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 أ(     00نموذج رقم )    جامعة : المنوفية                  

 كمية: االقتصاد المنزلي

 المنزل والمؤسساتقسم: ادارة 

 

 مصفوفة اساليب التعمم  ( ث)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التعمم

محاضرات 
 نظرية

،  0، أ. 0أ.
 4،أ.2أ.

 0،ب. 0ب.
 5،ب.4،ب.2،ب.

،  0، ج. 0ج.
 ، 2ج.

 0، د. 0د.
 2،د.

،  0، أ. 0أ. المناقشة
 4،أ.2أ.

،  0، ج. 0ج. 2،ب. 0،ب. 0ب.
 2ج.

 0، د. 0د.
 2،د.

،  0، أ. 0أ. بوربوينت
 4،أ.2أ.

،  0، ج. 0ج. ------
 2ج.

 0، د. 0د.
 2،د.

 منسق المقرر :أ.د/ عادل عبد المعطي     أ.د /نياد رشاد

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د./ ميجة محمد اسماعيل مسمم

 م(0202)-0209

 

       

 

 طفيميات  مسمى المقرر

 EHM2223 (04كود المقرر)
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 أ(     00نموذج رقم )   جامعة: المنوفية                           

 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات

 

 مصفوفة اساليب التقييم ( ر)
 

 عامةميارات  ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم

امتحان أعمال 
 السنة تحريري

 2، أ. 0،أ.0أ.
 4،أ.

،  0، ب.0ب.
 5،ب.4،ب.2ب.

،  0،ج. 0ج.
 2ج.

 2،د.0،د.0د.

امتحان أعمال 
 سنة شفيي     

 2، أ. 0،أ.0أ.
 4،أ.

 2،د.0،د.0د. ----- 2، ب. 0، ب.0ب.

امتحان نياية 
 العام تطبيقي

 2، أ. 0،أ.0أ.
 4،أ.

 .2،د.0،د.0د. ----- 2،ب.0ب.

 طفيميات  مسمى المقرر

 EHM2223 (04كود المقرر)
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امتحان نياية 
 العام نظري

 2، أ. 0،أ.0أ.
 4،أ.

،  0، ب.0ب.
 5،ب.4،ب.2ب.

،  0،ج. 0ج.
 2ج.

 2،د.0،د.0د.

 منسق المقرر :أ.د/ عادل عبد المعطي     أ.د /نياد رشاد

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د./ ميجة محمد اسماعيل مسمم

 م(0202)
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 (00نموذج رقم )

 أكاديمية : المنوفيةجامعة / 

 كمية / معيد :   االقتصاد المنزلي 

 قسم :    إدارة المنزل والمؤسسات

 توصيف مقرر دراسي

 بيانات المقرر -0

الرمز الكودى : 
EHM2234) 

 اسم المقرر : 

 قاعة بحث  

 الفرقة / المستوى : 

 الثانية ماجستير /  ممتدة 

التخصص :إدارة 
 المنزل والمؤسسات

 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                           عممى         

 مناىج وطرق البحث العممي  يدرس ان        ىدف المقرر : -0

 وتحديد أىدافيا وصياغتيا بطريقة عممية  بحثيةالبحث في مشكمة  ان يدرس طرق

 البحثية واساليب صياغتيا فروضان يدرس انواع ال

 انواع االساليب البحثيةان يدرس 

 ان يدرس طرق استخالص النتائج وتفسيرىا

 المستيدف من تدريس المقرر: -2

المعمومات -أ
 والمفاىيم:

 عمي أساليب وطرق البحث يعطي أمثمة.0أ.

3 - 
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 شرح مناىج واساليب البحث العممى واستخالص النتائج. ي0أ.

الميارات -ب
 الذىنية :

 . يدرساألساليب اإلحصائية التي تنطبق واىداف ال يصنف.0ب.

 العالقات لمتغيرات الدارسة وربطاىا بمتغيرات المجتمع  يبتكر.  0ب.

 تعالج مشاكل المجتمعالتي  تنفيذية التوصيات بال يكتب موضوعات خاصة .2ب. 

الميارات  -جـ
المينية الخاصة 

 بالمقرر :

 برامج إرشادية لتنمية وعي فئات المجتمع لمواجو مشكالتو   يطبق.0ج.

 األبحاث  كتابة يخطط اساليب .0ج.

 األبحاث لحل المشكالت المستحدثة في المجتمع ينفذ.2ج .

 

الميارات العامة -د
: 
 

 0 .المخاطبات الكتابية وااللكترونيةيتواصل بفاعمية من خالل  0/4/0/0

 االنجميزية بفاعمية خالل المناقشات العممية مع الجيات البحثيةيتواصل بالمغة  0/4/0/0

 0والمتخصصين.  

 2وتطبيقاتو .  االنترنت خاللمن يتواصل بفاعمية  0/4/0/2

 4يشارك بفعالية فى استخدام الوسائل السمعية والبصرية فى عرض المعمومات.  0/4/0/4

المينية  الممارسة تطوير يخدم بما المعمومات تكنولوجيا  يساىم بكفاءة  فى استخدام  0/4/0/0
 5 .بمجال  ادارة المنزل والمؤسسات

 6اآللى فى مجال  ادارة المنزل والمؤسسات.  الحاسب يشارك بكفاءة  فى توظيف 0/4/0/0

يتحقق من تقييم ذاتو بفاعمية بما يخدم الممارسة المينية فى مجال   ادارة المنزل   0/4/2/0
 7 والمؤسسات  .
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 8. الشخصية التعميمية يتحقق من تحديد احتياجاتو 0/4/2/0

 مجال  المالبسفي فى الحصول عمى المعمومات والمعارف  المعمومات شبكةيساىم فى استخدام   0/4/4/0

 9.  والنسيج 

 02المكتبة   فى الحصول عمى المعمومات والمعارف.   يبادر فى استخدام  0/4/4/0

 00قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين فى مجال  ادارة المنزل والمؤسسات. يساىم فى وضع   0/4/5

 00يشارك ضمن فرق العمل فى مجال  ادارة المنزل والمؤسسات.   0/4/6/0

 02يبادر الى   القيادة بفعالية فى سياقات مينية مختمفة.   0/4/6/0

 04يدير الوقت بكفاءة.   0/4/7

 05لذاتي والمستمر فى تطوير معموماتو ومياراتو المينية. يبادر بفعالية التعمم ا  0/4/8

 
 

محتوى  -4
 المقرر: 

 األول األسبوع
  طرق البحث وأنواعو  :مفردات المقرر النظري

 الثانياألسبوع 
 اختيار العينة ، صياغة األىداف والفروض  :مفردات المقرر النظري

 الرابع  -األسبوع الثالث 
مطابقة مناىج البحـث مـع الموضـوعات ، واختيـار الموضـوعات المتخصصـة   :مفردات المقرر النظري

  في مجال دارسة إدارة المنزل والمؤسسات
 السادس  -األسبوع الخامس

  : اقتراح خطط من حيث المقدمة ، األىداف ، األىمية مفردات المقرر النظري
 الثامن  –األسبوع السابع 

 : تجميع اإلطار النظري ، الدراسات السابقة مفردات المقرر النظري
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 األسبوع التاسع
: كتابــة األســموب البحثــي مــن حيــث المصــطمحات العمميــة واإلجرائيــة ، مــنيج  مفــردات المقــرر النظــري
ختيار الوسيمة المناسبة لقياس المتغيرات  يدرسالبحث، إعداد أدوات ال   وا 

 األسبوع العاشر 
 : كتابة البحث وتجميع الفصول مفردات المقرر النظري
 األسبوع الحادي عشر
: تحويل البيانات الخاصة باالستبيانات الي بيانات رقمية وكتابو الفصـل الرابـع  مفردات المقرر النظري

 اإلستجابات الخاصة بالمتغيرات( –النتائج الوصفية )وصف العينة 
 األسبوع الثاني عشر

 جع: كتابة المرا مفردات المقرر النظري
أساليب التعميم  -5

 والتعمم:
 و التعمم عن بعد-و التعمم عن بعد-المحاضرات النظرية

 الحوار الحر
 العصف الذىني

 التقارير والبحوث
 التعميم الذاتي من خالل إعداد الطالب لألبحاث والتقارير الفردية باالستعانة باإلنترنت

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطالب 
ذوى القدرات 

 المحدودة

  ىندسة االنتباه إلزالة عوامل التشتت أثناء المحاضرة
 .أسموب النمذجة

 .أسموب تحميل وتجزئة المحتوى العممي لممنيج

 تقويم الطـــالب :   -7
األساليب  - ز

 المستخدمة
 الشفوي  واعمال السنة

 تقييم التقارير
 االمتحان العممي

 االمتحان النظري  
 أسبوعي  التوقيت - س

 السنة الدراسيونياية 
 درجة22المقابمة و المناقشة                توزيع  -جـ
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 درجة72البحث                               الدرجات
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 ------ مذكرات - ز

الطبع  ( : مذكرات فى طرق البحث العممي وتحميل البيانات ، تحت0206ربيع محمود نوفل ) -0 كتب ممزمة - س
.------ 

 ------ كتب مقترحة -جـ

دوريات عممية  -د
 ------ أو نشرات ... الخ

 

 منسق المقرر : ا.د / ميجة محمد مسمم    : أ.د / مايسة الحبشي ، أ.م.د. شريف حوريو 

 ميجة محمد اسماعيل مسمم  رئيس مجمس القسم العممي: أ.د./

 م0202- 0209 التاريخ:
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 أ(     00نموذج رقم )                                جامعة: المنوفية

 كمية: االقتصاد المنزلي. 

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات.

 

 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة  ( ج)
أسبوع  المحتويات لممقرر

 يدرسال
المعارف 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

طرق مفردات المنيج النظري: 
 البحث وأنواعو

 0ب.  0أ. االول
 0،ب.

،  0د. 2،ج.0ج.
  0د.

اختيار  :مفردات المنيج النظري
 والفروضالعينة ، صياغة األىداف 

،  0د. ---- 0ب.  0أ. الثاني 
 0د.

مطابقة مفردات المنيج النظري: 
مناىج البحث مع الموضوعات 

 التخصص المتخصصة في مجال

الثالث 
 والرابع

،  0د. 2،ج.0ج. 0،ب.0ب.  0،أ.0أ.
 0د.

اقتراح مفردات المنيج النظري: 
 خطط ومناقشتيا

الخامس 
 والسادس

،  0د.  2،ج.0ج. 0،ب.0ب. 0،أ.0أ.
  0د.

: تجميع  مفردات المقرر النظري
 اإلطار النظري ، الدراسات السابقة 

السابع 
 والثامن

،  0د. ---- 0،ب.0ب. 0،أ.0أ.
  0د.

: كتابة  مفردات المقرر النظري
األسموب البحثي من حيث 

المصطمحات العممية واإلجرائية ، 
 يدرسمنيج البحث، إعداد أدوات ال

ختيار الوسيمة المناسبة لقياس  وا 
  المتغيرات 

،  0أ. التاسع
 0أ.

،  0د.  ----- 0،ب.0ب.
  0د.

مسمى 
 المقرر

 قاعو بحث

كود 
 (05المقرر)

EHM2234 
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ــــرر النظــــري ــــة  مفــــردات المق : كتاب
 البحث وتجميع الفصول

،  0د. ---- 0،ب.0ب.  0،أ. 0أ. العاشر
  0د.

: تحويل  مفردات المقرر النظري
البيانات الخاصة باالستبيانات الي 
بيانات رقمية وكتابو الفصل الرابع 
 –النتائج الوصفية )وصف العينة 
 اإلستجابات الخاصة بالمتغيرات(

الحادي 
 عشر

،0،أ.0أ.
 4،أ.2أ.

،  0د.  0ج. 0،ب.0ب.
  0د.

: كتابة  مفردات المقرر النظري
 المراجع

الثاني 
 عشر

    

 منسق المقرر : ا.د / ميجة محمد مسمم    : أ.د / مايسة الحبشي ، أ.م.د. شريف حوريو 

 ميجة محمد اسماعيل مسمم  رئيس مجمس القسم العممي: أ.د./

 م0202 -0209التاريخ:
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 أ(     00نموذج رقم )      جامعة : المنوفية           

 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات

 

 مصفوفة اساليب التعمم  ( ح)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التعمم

  0، د. 0د. 2،ج.0،ج. 0ج. 0،ب. 0ب.  0، أ. 0أ. محاضرات نظرية

التقارير 
 والبحوث

  0، د. 0د. -----  0،ب. 0ب. 0أ.

  0، د. 0د. ----  0،ب. 0ب.  0أ. التعمم الذاتي

المناقشة 
 والحوار

  0، د. 0د. 0ج. 0،ب. 0ب.  0، أ. 0أ.

 منسق المقرر : ا.د / ميجة محمد مسمم    : أ.د / مايسة الحبشي ، أ.م.د. شريف حوريو 

 ميجة محمد اسماعيل مسمم  رئيس مجمس القسم العممي: أ.د./

 م-02020209التاريخ: 

 

 

 

 

 قاعو بحث مسمى المقرر

 EHM2234 (05كود المقرر)
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 أ(     00نموذج رقم )                                              

 جامعة: المنوفية                                                  

 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات

 التقييممصفوفة اساليب  ( ز)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم

  0، د. 0د.  0ج.  0، ب. 0ب.  0،أ.0أ. االختبار الدوري

األداء 
 األسبوعي

  0، د. 0د. ----- -----  0، أ. 0أ.

التفاعل الصفي 
واالختبار 
 الشفيي

  0، د. 0د.  0،ج.2ج. 0،ب.0ب.  0أ.

 0، د. 0د. 2،ج.0ج. ----- 0، أ. 0أ. التقاريرتقييم 

  0، د. 0د.  0ج.  0، ب. 0ب.  0،أ.0أ.االمتحان 

 قاعو بحث مسمى المقرر

 EHM2234 (05كود المقرر)
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 النظري

 منسق المقرر : ا.د / ميجة محمد مسمم    : أ.د / مايسة الحبشي ، أ.م.د. شريف حوريو 

 ميجة محمد اسماعيل مسمم  رئيس مجمس القسم العممي: أ.د./

 م 02020209التاريخ: 

 

 

 

 

 

 


