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 (21نموذج رقم )
 المنكفية:  جامعة 
 االقتصاد المنزليكمية :  
 االقتصاد المنزلي كالتربية  قسـ : 

 
 مقرر دراسي توصيف

 
 بيانات المقرر -1

/  الثانية  الفرقة / المستكل : تفصيؿ كحياكة  اسـ المقرر : H 213 الرمز الككدل :
 االكؿ

االقتصاد المنزلي  التخصص :
 كالتربية

 عممى                         لكحدات الدراسية :  نظرل عدد ا

 
 
 ىدؼ المقرر : -2
 
 
 
 

 ييدؼ المقرر   -
/يدير المكارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد كاالسر المرتبطة  1-1

 إلماـ الطالب كتنمية قدراتو باالقتصاد المنزلى كالتربية مف خالؿ 
 تمؼ أنكاعيابأصكؿ التفصيؿ كالحياكة لممالبس بمخ

 
بالتفصيؿ كالحياكة /يستخدـ االدكات كالخامات الخاصة 5.1

كفقا لمتكنكلكجيا الحديثة فى مجاؿ االقتصاد المنزلى  لممالبس

1 4 
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 كالتربية
 
 

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 بانتياء المقرر يككف الطالب قادرنا عمى أف:

 
 المعمكمات كالمفاىيـ: - أ
 
 
 
 
 
 
 

ات العممية كالتكنكلكجية المرتبطة بالتفصيؿ يذكر المصطمح .2-1-3
 كالحياكة

العناصر كالمبادلء االساسية لمتصميـ المرتبطة  يمخص 2-1-28
-عناصر التصميـ-الكصالت-الغرز–بتنفيذ المالبس )القياسات 

 اساليب التنفيذ ( -مالبس االطفاؿ-االقمشة
 
 

 : الميارات الذىنية - ب
 
 
 
 

لالقمشة مف االلياؼ يحمؿ المصادر المختمفة  2-2-23 (1
 الطبيعية كالصناعية

العناصر االساسية التى تساعد فى الحصكؿ عمى  يحمؿ . (2
 .قطعة  ممبسية جيدة  

 .العالقة بيف المالبس كمراحؿ النمكيخطط  (3
 
الميارات المينية  -جػ

يسػتخدـ مبػادلء تنفيػذ المالبػس كاسػس اختيػار المالبػس  2-3-27
 تجديدىاكصيانتيا ك 
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 : الخاصة بالمقرر
 
 
 
 

يطبػػؽ اسػػػس كاسػػػاليب اعػػداد نمػػػاذج باتركنػػػات المالبػػػس  2-3-28
 كمالبس اطفاؿ( لالعمار المختمفة )تصميـ كتنفيذ 

 

 الميارات العامة : - د
 
 
 
 
 

يشترؾ فى تكظيؼ التقنيات الالزمة لمتفصيؿ كالحياكة لتحقيؽ  2-4-6
 نتائج جيدة فى تعميـ االقتصاد المنزلى

رة الكقت كالضغكط التى تكاجو المعمـ يساىـ فى اساليب ادا 2-4-7
 فى التفصيؿ كالحياكة كالمتعمـ 

 محتكل المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألسبوع األولا
كمفيكـ  مفيـك القياسات الجسمية األساسية مفردات المقرر النظري:

 المالبس
طريقة اخذ القياسات الجسمية االساسية : مفردات المقرر العممي
بكجة عاـ )كالجكنمة( + اخذ القياسات  الالزمة لعمؿ المالبس

 رسـ باتركف الجكنمة –الشخصية
 األسبوع الثاني

كالتعرؼ عمى كيفية استخداـ ماكينة الحياكة  مفردات المقرر النظري:
  بعض أنكاع غرز الحياكة اليدكية كالمستديمة

رسـ باتركف الجكنمة + عينات حياكة )مستقيـ مفردات المقرر العممي: 
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 ( سراجة –
 األسبوع الثالث

تعدد األدكات المستخدمة في تنفيد المالبس  مفردات المقرر النظري:
 ( الكي-الخياطة -القياس–القص )

 + عمؿ تصميمات لمجكنمة + )سرفمة يدكيةمفردات المقرر العممي: 
 منحنى( حياكة مستقيـ +

 
 األسبوع الرابع

نيات تنفبذ المصطمحات الخاصة بتقالتعريؼ ب مفردات المقرر النظري:
 (عراكل-مرد -كالكنية –جكدية  -بنسة -المالبس )كسرة

 تركيب سكستة بطريقتيف. جكنمة +2تصميـ فردات المقرر العممي: م 
 األسبوع الخامس

تدرس األقمشة المستخدمة في عمؿ المالبس  :مفردات المقرر النظري
 ككيفية التعامؿ معيا عند التنفيد.

 –بالمقاسات الشخصية تركف جكنمة عمؿ با :مفردات المقرر العممي
 التنفيذ عمي قماش بفتو أك دمكر

 األسبوع السادس
نكعيات المالبس المختمفة كفقا التعرؼ عمي  مفردات المقرر النظري:

  لطبيعة العمؿ لممرأة كالمناسبات كفصكؿ السنة
جكنالت متنكعو  لتصميمات باتركنات  شرحمفردات المقرر العممي: 

 (كبشة + كبسكف + كمرجيكب + تركيب +)
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 األسبوع السابع 
 امتحاف الميدتيـر مفردات المقرر النظري:

 األسبوع الثامن
العكامؿ التي تتحكـ في الرداء ) عناصر  مفردات المقرر النظري:

 زينة الرداء –المكف  –الخامة  –التصميـ( مثؿ الشكؿ العاـ 
عينات  كشكشة(-كرانيش-عمؿ جكنمة )كمكشمفردات المقرر العممي: 

 كمر( –لفؽ ذيؿ 
 األسبوع التاسع

 –أىـ عكامؿ اختيار الممبس المالئـ )الجنس  مفردات المقرر النظري:
 الشخصيو......( –العمؿ  –السف 

تشكيؿ  - اختيار مكديالت الجكنمة لمتنفيذمفردات المقرر العممي: 
 بالتعديالت الالزمةالشخصي الجكنمة عمى الباتركف االساسى 

 عاشراألسبوع ال
االنماط المختمفة لجسـ المرأة كما يناسبيا كما ال  مفردات المقرر النظري:

 يناسبيا مف تصميمات المالبس . 
 قص كتعشيؽ الجكنمة عمى القماش المخصص مفردات المقرر العممي: 
 األسبوع الحادي عشر

 مالبس األطفاؿ كالسمات المميزة ليا. مفردات المقرر النظري:
 –عمؿ باتركنات مالبس األطفاؿ ) بافتة عممي: مفردات المقرر ال

 فستاف (
 األسبوع الثاني عشر
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الخصائص الكاجب مراعاتيا عند اختيار  مفردات المقرر النظري:
  كتنفيذ مالبس األطفاؿ

كالتنفيد عمى  تصميمات مالبس أطفاؿ مفردات المقرر العممي:
 + الخامة المقترحةالدمكر

 األسبوع الثالث عشر
 امتحاف اعماؿ السنة مقرر النظري:مفردات ال

 اختبار تطبيقي –تقييـ  مفردات المقرر العممي:
 

أساليب التعميم  -5
 والتعمم

 
 
 
 

 
 محاضرات نظرية  -
 مناقشة كعصؼ ذىني -
 بحكث كتقارير -
 التعمـ النشط التعمـ التعاكنى التعمـ الذاتي - 
 

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطالب ذوى 

 حدودةالقدرات الم
 
 

 محاضرات نظرية -
 الحقائب التعميمية

 اساليب التدريس العالجى لصعكبات التعمـ – 
 المناقشة كالحكار  -
 البياف العممى كالمعمؿ  -
 بحكث كتقارير -
 تدريس أقراف -
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 تقويم الطـــالب :   -7
 
 األساليب المستخدمة - أ
 
 

 اعماؿ سنة 1
 امتحاف نياية الفصؿ الدراسى )تطبيقى ( -
 امتحاف نياية الفصؿ الدراسي ) نظرل (  -2
 

 التكقيت - ب
 
 

 اسبكعي   اعماؿ سنةالتقيـ األكؿ          
 األسبكع السابع  اعماؿالتقيـ الثاني         
 األسبكع الثالث عشر  اعماؿ سنةالتقيـ الثالث         
 امتحاف نيائى تطبيقى
 امتحاف نيائى نظرم

 
 تكزيع الدرجات -جػ
 
 
 

 درجة33لسنة          أعماؿ ا
 درجة 53               التطبيقي

 درجة23أمتحاف تحريرم      -
 درجة133المجمكع             -

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 مذكرات - أ

 
 

 2318تعميمية مف القسـ العممى مذكرة  -
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 ال يكجد كتب ممزمة - ب
 كتب مقترحة -جػ
 
 

دار  – 1ط–مكضة كفف اختيار الممبس : ال(2316نجاة سالـ باكزير )
 القاىرة . –الفكر العربى 

دكريات عممية أك  -د
 نشرات ... الخ

 مجمة كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنكفية

 
                                                    د. شيماء مصطفي عبد العزيز            شنكدة  عبدة د.ايريني اسحؽ:  منسؽ المقرر

         
 

 رئيس مجمس القسم العممى : أ..د. مني عبد الرازق أبوشنب
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 (21نموذج رقم )
 جامعة : جامعة المنكفية

 
 كمية :   االقتصاد المنزلي

 قسـ :    ادارة المنزؿ ك المؤسسات
 مقرر دراسي توصيف

 
 بيانات المقرر -1

  : الثانية الفرقة كرعايتو اسـ المقرر :  نمك طفؿ H214الرمز الككدل : 
التخصص :االقتصاد المنزلي 

 كالتربية 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 
 ىدؼ المقرر : -2
 
 
 
 

   يعزز الميارات العممية المطمكبة لمفرد كاالسرة 1-12 (1
-عرعاية الرضي -المرتبطة بنمك الطفؿ كرعايتو )العناية بالجنيف

 خدمات االمكمة كالطفكلة(
/ يطبؽ الميارات العممية المطمكبة لمفرد كاالسرة 1-13 (2

 المرتبطة بنمك الطفؿ كرعايتو
 

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 بانتياء المقرر يككف الطالب قادرنا عمى أف:

2 2 
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 المعمكمات - ت

 كالمفاىيـ:
 
 
 

 اساليب اتخاذ القرار الذل يحافظ عمى صحة يمخص 2-1-18 . (1
 الفرد كاالسرة المتعمقة بنمك الطفؿ كرعايتو

 يعرؼ  حقائؽ النمك كمبادئو (2
 خصائص نمك الطفؿ في المراحؿ المختمفة. .يعدد (3
المشكالت السمككية التي تكاجو المربيف عبر مراحؿ نمك يشرح   (4

 الطفؿ
 
 الميارات الذىنية : - ث
 
 

 .يقيـ العكامؿ التي تؤثر في نمك الفرد2-2-3 (1
بيف سمبيات الممارسات التربكية الخاطئة  العالقة .يستنتج  (2

 كمشكالت الطفكلة
 كسائؿ تعميمية إلثارة بيئة الطفؿ المحيطة يبتكر (3

الميارات المينية  -جػ
 الخاصة بالمقرر :

 
 

يطبؽ  الخبرات كالمعارؼ كالميارات األساسية في . 2-3-5 (1
 االقتصاد المنزلى التربكل

االقتصاد المنزلى  . يتقف الميارات األساسية في مجاؿ2-3-6 (2
 التربكل

 ميارة فف التعامؿ مع خصائص الطفكلة بمراحميا .  .يتقف  (3
التعامؿ مع اإلسعافات األكلية ألمراض الطفكلة  اتميار  .يطبؽ (4

 المعدية
 .المغكية كالحركية لمطفؿالميارات برامج لتنمية  . يعد  (5

ى مجاؿ نمك الطفؿ يشارؾ فى تحفيز  كقيادة العامميف ف 1-4-2 (1 الميارات العامة : - ذ
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 كرعايتو 
يساىـ فى خمؽ عالقات ايجابية بيف المتعمميف فى مجاؿ  2-4-4 (2

 نمك الطفؿ كرعايتو
 مقننة بشأف تربية كتنشئة الطفؿ اتقرار يشارؾ فى ي (3
 االتصاؿ الفعاؿ مع الطفكلة بمراحمياميارات  يشارؾ فى . (4

 األسبوع األول محتكل المقرر -1
لطفؿ ػ الحقائؽ العامة لنمك الطفؿ ػ أنماط رعاية ا مفردات المقرر النظري:

 النمك ػ مبادئ النمك ػ مراحؿ نمك الطفؿ
تكضيح مفيـك رعاية  –التعريؼ بالمقرر العممي مفردات المقرر التطبيقي: 

 الطفؿ ػ أنماط النمك ػ مبادئ النمك ػ مراحؿ نمك الطفؿ
 األسبوع الثاني والثالث

رة عمى نمك الجنيف ػ النمك ك التطكر العكامؿ المؤثمفردات المقرر النظري: 
 عبر المرحمة الجنينية

تدريبات عممية لمطالب مف خالؿ عرض  مفردات المقرر التطبيقي:
فيديكىات تعميمية تكضح العكامؿ المؤثرة عمى نمك الجنيف ػ النمك ك التطكر 

 عبر المرحمة الجنينية
 األسبوع الرابع والخامس
خصػػائص طفػػؿ الميػػد ػ مظػػاىر  -لميػػد : مرحمػػة امفــردات المقــرر النظــري

 نمك طفؿ الميد
تػػػػدريبات عمميػػػػة لمطػػػػالب مػػػػف خػػػػالؿ عػػػػرض  مفــــردات المقــــرر التطبيقــــي:

خصػػائص طفػػؿ الميػػد ػ مظػػاىر  -فيػػديكىات تعميميػػة تكضػػح مرحمػػة الميػػد 
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 نمك طفؿ الميد
 األسبوع السادس  والسابع والثامن

ئص المرحمػػػة ػ   خصػػػا-: مرحمػػة الطفكلػػػة المبكػػػرة مفـــردات المقـــرر النظـــري
 النمك الجسمي ػ العقمي.

تػػػػدريبات عمميػػػػة لمطػػػػالب مػػػػف خػػػػالؿ عػػػػرض  مفــــردات المقــــرر التطبيقــــي:
خصػػػائص المرحمػػػة ػ   -فيػػػديكىات تعميميػػػة تكضػػػح مرحمػػػة الطفكلػػػة المبكػػػرة 

 النمك الجسمي ػ العقمي.
 األسبوع التاسع

 الصعكبات التي -: مرحمة الطفكلة المتأخرة مفردات المقرر النظري
يكاجييا المربيف مع طفؿ ىذه المرحمة ػ مطالب النمك ػ مظاىر النمك 

 الجسمي ػ العصبي كالعقمي ػ الحركي كالميارل ػ االجتماعي ػ االنفعالي .
تدريبات عممية لمطالب مف خالؿ عرض  مفردات المقرر التطبيقي:

الصعكبات التي  -فيديكىات تعميمية تكضح مرحمة الطفكلة المتأخرة 
ا المربيف مع طفؿ ىذه المرحمة ػ مطالب النمك ػ مظاىر النمك يكاجيي

 الجسمي ػ العصبي كالعقمي ػ الحركي كالميارل ػ االجتماعي ػ االنفعالي .
 األسبوع العاشر

االطفاؿ الرضع ػ سف ما  -: الرعاية الغذائية لمطفؿ مفردات المقرر النظري
 قبؿ المدرسة

يات جامعة المنكفية قسـ األطفاؿ مستشفزيارة  مفردات المقرر التطبيقي:
 المبتسريف لمتعرؼ عمى خصائص الطفؿ ك كيفية العناية بو. 

 األسبوع الحادي عشر
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األمراض التي تصيب  -: الرعاية الصحية لمطفؿمفردات المقرر النظري
الطفؿ حديث الميالد .ػ صحة الطفؿ ػ حكادث الطفكلة . الرعاية األسرية 

 لمطفؿ .
 شراألسبوع الثاني ع

 المعرض المنيجي لمقسـ
 
 أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 
 
 
 
 

 ػ المحاضرات النظرية1
 ػ العصؼ الذىني.2
 ػ المناقشات 3
 ػ  الحكار الحر 4
 ػ التقارير ك البحكث .5
ػ زيارات ميدانية إلى المستشفيات جامعة المنكفية قسـ األطفاؿ 6

 ة بو. المبتسريف لمتعرؼ عمى خصائص الطفؿ ك كيفية العناي
ػالتعميـ الذاتي مف خالؿ إعداد الطالبات لألبحاث كالتقارير الفردية 7

 باالستعانة باإلنترنت. 
 ػ إعداد ألبكمات عف نمك كتطكر الطفؿ كتطبيؽ عممي لممادة.8
التعميـ الذاتي كالمشاركة في تحديد محتكيات المادة بعد  -9      

 استعراض القراءات.
منسؽ ـ بإعدادىا كيتـ تقيميا مف قبؿ عرض تقارير سبؽ القيا -13

 كالطالب في الصؼالمقرر 
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أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطالب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 .أ. المحاضرات المدعمة بكسائؿ إيضاح عممية
 ب. المناقشة

 .ج. اساليب تحميؿ المياـ لتجزئة محتكيات المادة العممية
 العممية  .د. ىندسة االنتباه، الزيارات كالرحالت

 تقكيـ الطػػػالب :   -7
األساليب  - ت

 المستخدمة
 
 

 االختبار الدكرم اعماؿ سنة . 

 االختبار  المنتصؼ اعماؿ سنة   -
 
 النظرماالختبار النيائي -
- 

 التكقيت - ث
 
 

  سنة اعماؿ  األسبكع الرابع. 
  

تقديـ تقارير فردية أك بحث عف جزء  اعماؿ سنة األسبكع التاسع :
 لمنيج محدد مف ا

األسبكع الثاني عشر : المعرض المنيجي لمقسـ بمناسبة المؤتمر 
 السنكم لمقسـ

 االسبكع الثامف عشر االختبار التحريرم
 تكزيع الدرجات -جػ
 
 
 

     تحريري  88نياية الفصل الدراسي     
 درجة                           18اعمال سنة                
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 اسية كالمراجع :قائمة الكتب الدر  -8
 
 : رعاية اـ   ، دار الحسيني منكفية  2315أ.د/ نعمة رقباف  مذكرات - ت
 
كتب  - ث

 ممزمة
 :  رعاية اـ  دار السماحة االسكندرية 2316نعمة مصفى رقباف  

كتب  -جػ
 مقترحة

 
 
 
 

دار الكتب  –(: نمك الطفؿ كرعايتو في األسرة 2331د. نعمة مصطفى رقباف ) -1
 .  3337رقـ إيداع  – القاىرة –المصرية 

2- Michel E. and Rick W. (1994): Manual of clinical Problems 
in Obstetrics and Gynecology. Little, brown and Connpany, 
Boston, Newyork. 

3- Besclter N. (1986): Obstetrics and The Newborn. 2nd edit, 
WB. Saunders Company, Philadelphia, London, 
Horngkong. 

4-J.Khan (1992): Reproductive Health A key to a brighter 
Future. Who, Geneva. 
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دكريات  -د
عممية أك 

نشرات ... 
 الخ
 
 
 
 
 
 
 

 كما ىك متكفر بالمكتبات عف مكسكعات االـ كالطفؿ.
 مجمة الصحة العامة .
 مجمة االقتصاد المنزلي

http://www.wahaweb.com/child/topi.1 
 

http://www.albawaba.com/ar/health,Nursing/226475 
 

http://mynono.hawaaworld.com/modules.php?name=News
le=article&sid=24&fi 

 ميجة مسمـ: أ.د/ نعمة مصطفى رقباف       رئيس مجمس القسـ العممي : أ.د/منسؽ المقرر 
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 (21نموذج رقم )
 جامعة / المنوفيو 

 كمية / االقتصاد المنزلي 
 قسم :    التغذية وعموم األطعمة

 
 توصيف مقرر دراسي

 
 بيانات المقرر -2

غذيواسم المقرر :  أسس الت H215الرمز الكودى :   الفرقة / المستوى : الثانيو 
التخصص : اقتصاد منزلى 

 وتربيو
 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 
 
 ىدف المقرر : -1
 
 
 
 

لتمبية احتياجات  الخاصة بالتغذية  يدير المكارد المتاحة1/1 (1
 . االفراد كاالسر المرتبطة  باالقتصاد المنزلى كالتربية

كفقا  ذات الصمة بالتغذية /يستخدـ االدكات كالخامات5.1 (2
 لمتكنكلكجيا الحديثة فى مجاؿ االقتصاد المنزلى كالتربية

المطمكبة الخاصة بالتغذية  يعزز الميارات العممية  1/5 (3
 -تخطيط الكجبات –)العناصر الغذائية   لمفرد كاالسرة

 اعداد االطعمة(
المطمكبة  صة بالتغذيةالخا / يطبؽ الميارات العممية1-13 (4

2 2 
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 واالسرة لمفرد
 

 المستيدف من تدريس المقرر: -3
 بانتياء المقرر يككف الطالب قادرنا عمى أف:

 المعمومات والمفاىيم: - ج
 
 
 
 

 
 يذكر اسس التغذية كعمـك الغذاء 2-1-21 (1
يذكر العمميات الفسيكلكجية المرتبطة بالعناصر  2-1-22 (2

 الدىكف الفيتامينات(– ) البركتينات الكربكىيدراتالغذائية
 

 
 الميارات الذىنية : - ح
 
 
 
 

يحمؿ العكامؿ التى تؤثر عمى النظاـ الغذائى ثقافية  2-2-17 (1
 كبيئية كاجتماعية كاقتصادية كصحية

يحمؿ جميع العكامؿ  المؤثرة عمى االحتياجات  2-2-18 (1
  الغذائية لالسرة

الميارات المينية  -جـ
 الخاصة بالمقرر :

 
 
 
 

الخبػػػرات كالمعػػػارؼ كالميػػػارات األساسػػػية فػػػي االقتصػػػاد   يطبػػػؽ 2-3-5
 الطيى-الطاقة  كحساب قياس -تحديد االحتياجات– المنزلى التربكل

 . يتقف الميارات األساسية في مجاؿ االقتصاد المنزلى التربكل2-3-6
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 الميارات العامة : - ر
 
 
 
 
 

كالمكارد يساىـ فى استخداـ الكسائؿ السمعية كالبصريةالمناسبة  1-4-5
 فى مجاؿ التغذية الثانكية االخرم بكفاءة

لتحقيؽ  لمجاؿ التغذية  يشترؾ فى تكظيؼ التقنيات الالزمة2-4-6
 نتائج جيدة فى تعميـ االقتصاد المنزلى

 محتكل المقرر: -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المكضكع األسبكع

 تعريفات عامو تتعمؽ بقسـ التغذيو األكؿ
المكاد الكر الثاني اتيوكىيدر   
 المكاد البركتينيو  الثالث
 المكاد الدىنيو الرابع

 الطاقو الخامس 
 الماء السادس
 االمالح المعدنيو الكبرل السابع
 االمالح المعدنيو الصغرل الثامف
 الفيتامينات الذائبو فى الدىكف التاسع
 الفيتامينات الذائبو فى الماء االعاشر
الحادل 
 عشر

اعد الغذائيو فى تككيف الكجباتالقك  -تخطيط الكجبات  
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 مجاميع الغذاء االساسيو  الثانى عشر

األشخاص  -أماكف االعداد -اعداد األطعمو المختمفو الثالث عشر
 القائميف عمى عممية االعداد

التكجييات الدكليو -الميزانيو المخصصو لالعداد الرابع عشر  
 
 التعمـ النشط  التعمـ التعاكنى  –التعمـ الذاتى   أساليب التعميـ كالتعمـ -5

 المحاضرات النظرية
 المحاضرات التطبيقية
 المناقشة كطرح األسئمو

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطالب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 استراتيجيات التدريس العالجى لصعكبات التعمـ
 الحقائب التعميمية

 ـاستراتيجيات التدريس االيجابى الفعاؿ لصعكبات التعم
 المحاضرة 

 استخداـ الرسكمات التكضيحية
 المناقشة كطرح األسئمة

 
 تقويم الطـــالب :   -7

 
 األساليب المستخدمة - ج
 
 

اختبارات أعمال السنة لقياس :التحصيل الدراسي لمطالب.  -2  
االختبارات التطبيقية لقياس : قدر الطالب عمى اعداد األطعمو  -1

 الخاصو بالجزء العممى .
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تبارات التحريرية لقياس:القدرات المعرفيو والذىنيو لدى االخ -3
 الطالب.

   
 التوقيت .2
 
 

الرابعاألسبوع      
 األسبوع    الثامن

 األسبوع   الرابع عشر
 توزيع الدرجات -جـ
 
 
 

درجة68نياية الفصل الدراسي   
درجة 18اعمال السنة   

درجة18االمتحان العممي   
درجة288االجمالى          

 ة الكتب الدراسية والمراجع :قائم -8
 
 1828 أ.د/ حمديو ىالل )أسس التغذيو(  مذكرات  - ج
 
  كتب ممزمة - ح
 كتب مقترحة -جـ
 

عديمو عزيز حسف: دليؿ األسره فى المطبخ الحديث. الجزء الثانى 
 ـ.2315

الدار  -محمد كماؿ السيد يكسؼ: المكسكعو المصريو فى تغذية االنساف
 ـ.2315طبعو أكلى الجزء األكؿالعربيو لمنشركالتكزيع. 

مصطفى كماؿ مصطفى: األطعمو كدكرىا فى التغذيو كالجداكؿ 
 2315 الغذائيو. دار البحر األبيض المتكسط لمشر.
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دوريات عممية أو  -د
 نشرات ... الخ

 جامعة المنوفية–مجمة كمية االقتصاد المنزلى 

 : أ.د/ حمديو ىاللمنسق المقرر 
 / عزه االسكافى  د                    
 د/ عبيرنزيو أحمد                   
                    

 منى ابوشنبرئيس مجمس القسم العممى : أ.د/                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (21نموذج رقم )
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 جامعة / المنوفيو 
 كمية / االقتصاد المنزلي 

 طعمةقسم :    التغذية وعموم األ
 

 توصيف مقرر دراسي
 
 بيانات المقرر -2

 الفرقة / المستوى : الثانيو   اسم المقرر :  اعداد األطعمو H 222الرمز الكودى : 
التخصص : اقتصاد منزلى 

 وتربيو
 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 
 
 ىدف المقرر : -1
 
 
 
 

 لتمبية الخاصة باعداد االطعمة حة/يدير المكارد المتا2-1 (1
 . احتياجات االفراد كاالسر المرتبطة  باالقتصاد المنزلى كالتربية

 
 االقتصاد المنزلى كالتربية   يستخدـ التفكير لمكاجية مشكالت /2-1( 2

المرتبطة بالفرد كاالسره  كالتخطيط الغذائى  الخاصة باعداد االطعمة
 القميمىكالمجتمع عمي المستكل المحمي كا

 
كفقا  باعداد االطعمة يستخدـ االدكات كالخامات/5-1  (3

لحكـ  -)لمتكنكلكجيا الحديثة فى مجاؿ االقتصاد المنزلى كالتربية

1 6 
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 فاكية بيض كغيرىا(اسماؾ خضر 
 
  
 

 المستيدف من تدريس المقرر: -3
 بانتياء المقرر يككف الطالب قادرنا عمى أف:

 المعمومات والمفاىيم: 29
 
 
 
 
 
 
 
 

يذكر العمميات الفسيكلكجية المرتبطة بالعناصر  2-1-22  (1
 الغذائية

يئكر التغيرات البيككيميائية التى قد تحدث اثناء  2-1-23 (2
 اعداد الطعاـ

يفيـ العالقة بيف التغذية كالصحة كمككنات النظاـ 2-1-24 (3
 الغذائى المتكازف كاالحتياجات الغذائيةالعمرية

 3تكنكلكجية المرتبطة. يذكر المصطمحات العممية كال2-1-3 (4
 كالتخطيط الغذائى كالمرشد الغذائى كغيرىا

 
 
 الميارات الذىنية : (5
 
 
 
 

يحمؿ العكامؿ التى تؤثر عمى النظاـ الغذائى ثقافية 2-1-7  (1
 كبيئية كاجتماعية كاقتصادية كصحية

 
يحمؿ جميع العكامؿ  المؤثرة عمى االحتياجات  2-2-18 (1

طرق  -) مثل درجة حرارة سرةلالكالقيمة الغذائية  الغذائية 
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 الحفظ (
 
 

الميارات المينية  -جـ
 الخاصة بالمقرر :

 
 
 
 

 في األساسية كالميارات كالمعارؼ الخبرات  يطبؽ.2-3-5 (1
 االقتصاد المنزلى التربكل مثؿ طرؽ الطيى كطرؽ الحفظ

االقتصاد المنزلى  مجاؿ في األساسية الميارات يتقف. 2-3-6 (2
 رؽ الطيى كطرؽ الحفظميارات طالتربكل مثؿ 

 الميارات العامة : - ز
 
 
 
 
 

 
يساىـ فى استخداـ الكسائؿ السمعية  2-4-5 (1

كالبصريةالمناسبة كالمكارد الثانكية االخرم ذات الصمة 
 باعداد االطعمة بكفاءة

يشترؾ فى تكظيؼ التقنيات الالزمةالخاصة 2-4-6 (2
باعداد االطعمة  لتحقيؽ نتائج جيدة فى تعميـ االقتصاد 

 نزلىالم

 
 الموضوع األسبوع محتوى المقرر: -4
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 التخطيط الغذائى األول
 مرشد الغذاء الصحى اليومى

 نماذج حساب السعرات اليوميو وغذاء يوم كاامل الثاني

 الثالث
استخدام الحراره فى الطيى  -أىميتو -الطيى  

 أوانى الطيى ودرجة توصيميا لمحراره
 طرق الطيى 

أثير األحماض والقمويات عمى األطعموت رابعا  
 األحماض الشائع وجودىا فى األغذيو

الخامس 
 والسادس

 استخدامات المواد الدىنيو فى الطيى 
 أنواع المواد الدىنيو المستخدمو فى الطيى 
 أىمية درجتى االنصيار والتدخين فى الطيى

 أسباب تزنخ الماده المواد الدىنيو
تخزين ا عنايو بيامواد الدىنيو وال  

 السابع

أنواعيا -فوائدىا -الفاكيو والخضروات  
 -الصبغات الموجوده طبيعيا فى الخضروات والفاكيو

 أنواعيا وفوائدىا
أسباب تغير لون الفاكيو أثناء التقشير والتقطيع 

 وكيفية التغمب عمى ىذا التغيير 
الطرق المختمفو لمطيى  -طيى الخضر الثامن  
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التاسع 
 والعاشر

أ -مالمحو   الرقابو  -القيمو الغذائيو -واعيا
طيى  -حفظ المحوم -تجييز المحوم -الصحيو

التغيرات التى تحدث  -طرق تميين المحوم -المحوم
 لمحوم بالطيى

الحادي 
 عشر

طيى األسماك -القيمو الغذائيو -أنوعيا -األسماك  

كيفية تقديميا  -تنسيقيا -أنواعيا -السمطات الثاني عشر
قيمتيا الغذائيووالحفاظ عمى   

 الثالث عشر
قيمتو  -استعماالتو فى الطيى -تركيبو -البيض
كيفية تغير البيض  -صفات البيض الطازج -الغذائيو

 الطازج حتى مرحمة الفساد

 الرابع عشر
حفظ البيض  -حفظ البيض بالتبريد -تخزين البيض

استعماالت  -حفظ البيض بالتجفيف -بالتجميد
 البيض فى الطيى

 
أساليب التعميم  -5

 والتعمم
 التعمـ التعاكنى –التعمـ الذاتى التعمـ النشط  -المحاضرات النظرية
 المحاضرات التطبيقية
 المناقشة كطرح األسئمو

 
أساليب التعميم  -6

والتعمم لمطالب ذوى 
  اساليب التدريس العالجى لصعوبات التعمم

 المحاضرة



الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد ا  

      
 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة     

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

 

 
28 

 يحيةاستخدام الرسومات التوض القدرات المحدودة
 المناقشة وطرح األسئمة

 
 تقويم الطـــالب :   -7

 
 األساليب المستخدمة - ح
 
 

  ةاختبارات أعمال السن -2
ةاالختبارات التطبيقي -1  
االختبارات التحريرية  -3  

      
 التوقيت .1
 
 

الرابعاألسبوع      
 األسبوع    الثامن

 األسبوع   الرابع عشر
 توزيع الدرجات -جـ
 
 
 

درجة68الدراسي  نياية الفصل  
درجة 18اعمال السنة          

درجة18االمتحان العممي   
درجة288االجمالى           

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 1828د/ عبير نزيو )اعداد األطعمو(  –أ.د/ حمديو ىالل  مذكرات  - خ
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 -  كتب ممزمة - د
 كتب مقترحة -جـ
 

طبخ الحديث. الجزء الثانى عديمو عزيز حسف: دليؿ األسره فى الم
 ـ.2315

الدار  -محمد كماؿ السيد يكسؼ: المكسكعو المصريو فى تغذية االنساف
 ـ.2315العربيو لمنشركالتكزيع. طبعو أكلى الجزء األكؿ

دوريات عممية أو  -د
 نشرات ... الخ

 مجمة كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية

 : أ.د/ حمديو ىاللمنسق المقرر 
 د/ عبير نزيو أحمد                      
 
 منى ابوشنبرئيس مجمس القسم العممى : أ.د/  
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 (21نموذج رقم )
 جامعة المنكفيو

 كمية االقتصاد المنزلي
 قسـ االقتصاد المنزلي ك التربية

 
 مقرر دراسي توصيف

 
 بيانات المقرر -1

الفرقة / المستكل : الثانيو /  مواسـ المقرر :  الفنكف القدي H223الرمز الككدل : 
 ثاني

التخصص : االقتصاد المنزلي 
 ك التربية

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 
 ىدؼ المقرر : -2

بنياية المقرر يككف الطاؿ 
 قادرا عمى اف

 
 
 

 زخارؼ العيد البدائي -الفف البدائيسمات عرؼ عمى يت 
  قياكيحمميا كيطب

 الزخرفة  - سمات الفف المصرم القديـتعرؼ عمى ي
 كيحمميا كيطبقيا المصرية القديمة

 الزخارؼ اإلغريقية -سمات الفف اإلغريقيعرؼ عمى يت 
 كيحمميا كيطبقيا

 الزخارؼ الركمانية -سمات الفف الركمانيتعرؼ عمى ي 

1 4 
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 كيحممخا كيطبقيا
مميا كيح الزخرفة القبطية -الفف القبطيتعرؼ عمى سمات ي

 كيطبقيا
 الزخارؼ اإلسالمية -الفف اإلسالميتعرؼ عمى سمات ي 

 كيحمميا كيطبقيا
 

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 بانتياء المقرر يككف الطالب قادرنا عمى أف:

 المعمكمات كالمفاىيـ: (3
 
 
 

اإلغريقي  –المصرم  –سمات الفنكف القديمة ) البدائي  يذكر. 1-أ
 االسالمي(. –القبطي  –الركماني  –
 –األنماط المميزة لمزخارؼ في الفنكف القديمة ) البدائي  .يعدد2-أ

 االسالمي(. –القبطي  –الركماني  –اإلغريقي  –المصرم 
 الميارات الذىنية : (4
 
 
 

اإلغريقي  –المصرم  –سمات الفنكف القديمة ) البدائي  يحمؿ.1-ب
 االسالمي(. –القبطي  –الركماني  –
الزخارؼ ات مناسبة تسيـ فى التكعية بدكر تصميم يبتكر.2-ب

 –اإلغريقي  –المصرم  –المقتبسو مف الفنكف القديمة ) البدائي 
 االسالمي(. –القبطي  –الركماني 

الميارات المينية الخاصة  -جػ
 بالمقرر :

 

الفنكف  المعمكمات كاإلمكانات المتاحة فى تدريس يطبؽ.1-ج
 القديمة 

 –القبطي  –الركماني  –غريقي اإل –المصرم  –) البدائي 
 االسالمي(.
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الزخارؼ  باالستفاده مف القدرة عمى التصميـ ك االبتكار ينظـ.2-ج
 –اإلغريقي  –المصرم  –المقتبسو مف الفنكف القديمة ) البدائي 

 االسالمي(. –القبطي  –الركماني 
 الميارات العامة : - س
 
 
 
 

 يمةسمات الفنكف القدر الكعى بشيساىـ فى ن . .1-د
األنماط المميزة لمزخارؼ في الفنكف  يساىـ فى تكظيؼ. 2-د

 القديمة 
 تصميمات مناسبة في مجاؿ التخصص يساىـ فى ابتكار.3-د

 محتكل المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبوع األول
 الفف البدائيسمات  مفردات المقرر النظري :
 زخارف العيد البدائي مفردات المقرر العممي:

 نياألسبوع الثا
)الدكلة  سمات الفف المصرم القديـمفردات المقرر النظري : 

 القديمة(
 الزخرفة المصرية القديمة مفردات المقرر العممي:

 األسبوع الثالث
)الدكلة  سمات الفف المصرم القديـ مفردات المقرر النظري :
 الكسطي ك الدكلة الحديثة(
المصرية الزخرفة  تصميمات مبتكره مف مفردات المقرر العممي:

 القديمة
 األسبوع الرابع
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 سمات الفف اإلغريقي مفردات المقرر النظري :
 الزخارؼ اإلغريقية مفردات المقرر العممي:

 األسبوع الخامس
 الفف الركماني مفردات المقرر النظري :
 الزخارؼ الركمانية مفردات المقرر العممي:

 األسبوع السادس
 سنو عمي ماسبؽأختبار أعماؿ  مفردات المقرر النظري :
تصميمات مبتكره مف الزخارؼ اإلغريقية ك  مفردات المقرر العممي:

 الركمانية
 األسبوع السابع

 الفف القبطي مفردات المقرر النظري :
 الزخرفة القبطية مفردات المقرر العممي:

 األسبوع الثامن
 الفف القبطي مفردات المقرر النظري :
 ره مف الزخارؼ القبطيةتصميمات مبتك مفردات المقرر العممي:

 األسبوع التاسع
 الفف اإلسالمي مفردات المقرر النظري :
 الزخارؼ اإلسالمية مفردات المقرر العممي:

 األسبوع العاشر
 الفف اإلسالمي مفردات المقرر النظري :
 تصميمات مبتكره مف الزخارؼ اإلسالمية مفردات المقرر العممي:
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 األسبوع الحادي عشر
 أختبار أعماؿ سنو عمي ماسبؽ النظري : مفردات المقرر

إعداد لكحو مكبره ألحد الكحدات الزخرفيو  مفردات المقرر العممي:
 محؿ الدرسو ك التصميـ المبتكر منيا .  

 األسبوع الثاني عشر
 مراجعو عامو عمي الطرز الفنية المختمفو مفردات المقرر النظري :
 مميو السابقةتقييـ الدراسات الع مفردات المقرر العممي:

 أساليب التعميم والتعمم -5
 
 
 
 
 

 التعمـ الذاتى التعمـ النشط التعمـ التعاكنى -
 محاضرات نظرية  
 محاضرات تطبيقية -
تطبيقات فنية تجريبية فى تنفيذ لكحات مف الفنكف القديمة  -

 المختمفة.
 بحكث كتقارير -
 المناقشة كالحكار -

أساليب التعميم والتعمم  -6
ب ذوى القدرات لمطال

 المحدودة
 
 

 الحقائب التعميمية -
 اساليب التدريس العالجى 
 محاضرات نظرية مكثفو

 محاضرات تطبيقية مكثفو -
 زيارات لممتاحؼ -
 بحكث كتقارير -
 المناقشة كالحكار -
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 تقويم الطـــالب :   -7
 

األساليب  - خ
 المستخدمة

 األنشطة خالل المحاضرات النظرية والعممية   -
تابعة تقييم تنفيذ األعمال الفنية المستوحاه من الفنون القديمة التى م -

 ينفذىا الطمبة والطالبات |.
 إمتحان أعمال السنة نظرى وتطبيقى -
التقييم النيائى لألعمال الفنية  ثم اإلمتحانات النظرية والعممية فى نياية  -

 الفصل الدراسى
بار نظرم كؿ شيرأخت -أختبارات شفكيو كؿ محاضره  التكقيت - د  

 
 تكزيع الدرجات -جػ
 
 

 –( أختبارات –  -سنو )حضكردرجو أعماؿ ال 33
  -درجو أمتحاف تطبيقي أخر العاـ   43
 درجة أمتحاف نظرم أخر العاـ. 33  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 

 مذكرات - ذ
 

 2318 ميومذكرة الفنكف القديمة الخاصة بالفرقة الثانية شعبة التربكم بالك

 ال يكجد كتب ممزمة - ر
 

 كتب مقترحة -جػ
 

كتاب مختار السكيفي "مصر القديمة دراسات في التاريخ ك اآلثار" الدار 
 ـ 2316القاىره  -المصرية المبنانية 
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 -كتاب حسني محمد نكيصر " اآلثار اإلسالمية " مكتبة زىراء الشرؽ
 ـ2315القاىره 

 
دكريات عممية أك  -د

 نشرات ... الخ
الدكريات الحديثة بكمية االثار ك التربيو الفنيو ك البفنكف التطبيقية 

 الخاصة بالفنكف القديمة
 مجمة كمية االقتصاد المنزلى

   أ.د/أمل بسيوني عابدين   : منسؽ المقرر 
 

 ا.د منى عبد الرازق ابوشنبرئيس مجمس القسم العممى : 
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 (21نموذج رقم )
 جامعة: المنكفية

 مية :االقتصاد المنزليك
 قسـ : االقتصاد المنزلي كالتربية

 
 مقرر دراسي توصيف

 
 بيانات المقرر -1

الفرقة / المستكل :  الثانية /  اسـ المقرر :  النسيج كالعناية بو H224الرمز الككدل : 
 الثاني

التخصص : االقتصاد المنزلي 
 كالتربية

 عممى                 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل         

 
 
 ىدؼ المقرر : -2

بنياية المقرر يككف الطالب 
 قادرا عمى اف

 
 
 

/يعزز الميارات العممية المطمكبة لمفرد كاالسرة   كالمرتبطة 1-12 
 بالنسيج كالعناية بو

/ يطبؽ الميارات العممية المطمكبة لمفرد كاالسرة كالمرتبطة 113
 بالنسيج  كالعناية بو

 
 كيحمميا طبيعة االلياؼ النسيجية رساف يد /1
 الخكاص الطبيعية كالكيمائية لمخامات المختمفة. يدرس .1/2

1  
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 التقسيـ العاـ لألقمشة . يدرس.1/3
 البقع المختمفة كالقكاعد العامة الزالتيا. يدرس .1/4
 التنظيؼ الجاؼ كالعناية بالمالبس. يدرس.  1/5
 

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 المقرر يككف الطالب قادرنا عمى أف:بانتياء 

المعمكمات  (5
 كالمفاىيـ:

 
 
 
 
 
 
 

  ةالمرتبط كالتكنكلكجية العممية المصطمحات يذكر. 2-1-3 (1
 بالنسيج كالعناية بو

 
يشرح اسس اختيار المالبس كالعناية بالمنتجات 2-1-27 (2

 النسيجية
 
 
 

 الميارات الذىنية : (6
 

مف االلياؼ الطبيعية يحمؿ المصادر المختمفة لالقمشة  2-2-23
 كالصناعية كعالقتيا باسمكب العناية بيا

 
الميارات المينية  -جػ

 الخاصة بالمقرر :
 

االقتصاد  في األساسية كالميارات كالمعارؼ الخبرات  يطبؽ.2-3-5
 المنزلى التربكل كالمتعمقة بالنسيج كالعناية بو

منزلى التربكل االقتصاد ال مجاؿ في األساسية الميارات يتقف. 2-3-6
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 كالمتعمقة بالنسيج كالعانايةبو
يستخدـ مبادلء تنفيذ المالبس كاسس اختيار المالبس  2-3-27

 كصيانتيا كتجديدىا المتعمقة بالنسيج كالعناية بو
 
 

 الميارات العامة : - ش
 
 
 
 
 

يشترؾ فى تكظيؼ التقنيات الالزمة لتحقيؽ نتائج جيدة 2-4-6
ا يتعمؽ ياساليب العناية المختمفة فى تعميـ االقتصاد المنزلى فيم

 المختمفةباالقمشة

 

 محتكل المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبوع األول
تقسيـ االلياؼ النسيجية المستخدمة في  مفردات المقرر النظري :
 صناعة الغزؿ كالنسيج

عمؿ بحث عممي عف البقع الشائعة كطرؽ مفردات المقرر العممي:
 ازالتيا عمميا
 نياألسبوع الثا

البقع كطرؽ ازالتيا كالعكامؿ التي تتكقؼ عمييا مفردات المقرر النظري : 
. 

عمؿ بحث عممي عف البقع الشائعة  متابعةمفردات المقرر العممي: 
 كطرؽ ازالتيا عمميا
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 األسبوع الثالث
 الخكاص الطبيعية كالكيمائية لمقطف كالكتاف مفردات المقرر النظري :
عمؿ بحث عممي عف البقع الشائعة  عةمتابمفردات المقرر العممي: 

 كطرؽ ازالتيا عمميا
 األسبوع الرابع

 اشير البقع كطرؽ ازالتيا. مفردات المقرر النظري :
عمؿ بحث عممي عف البقع الشائعة  متابعةمفردات المقرر العممي: 

 كطرؽ ازالتيا عمميا
 األسبوع الخامس

لمصكؼ  الخكاص الطبيعية كالكيمائيةمفردات المقرر النظري: 
 كالحريرالطبيعي.

عمؿ بحث عممي عف البقع الشائعة  متابعةمفردات المقرر العممي: 
 كطرؽ ازالتيا عمميا
 األسبوع السادس

التنظيؼ الجاؼ كالمكاد المستخدمة فيو كمزايا  مفردات المقرر النظري :
 كعيكب التنظيؼ الجاؼ.
شائعة عمؿ بحث عممي عف البقع ال متابعةمفردات المقرر العممي: 

 كطرؽ ازالتيا عمميا
 األسبوع السابع

 امتحاف الميدتيـر مفردات المقرر النظري :
 األسبوع الثامن



الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد ا  

      
 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة     

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

 

 
41 

 االلياؼ الصناعية ك تقسيـ االلياؼ الصناعية. مفردات المقرر النظري :
عمؿ بحث عممي عف البقع الشائعة  متابعةمفردات المقرر العممي: 

 كطرؽ ازالتيا عمميا
 األسبوع التاسع

 -االسبكعية -العناية بالممبس )اليكمية ردات المقرر النظري :مف
 مكسمية(.

عمؿ بحث عممي عف البقع الشائعة  متابعةمفردات المقرر العممي: 
 كطرؽ ازالتيا عمميا

 األسبوع العاشر
الخكاص الطبيعية كالكيمائية لمفسككز  مفردات المقرر النظري :

 كالنايمكف.
عمؿ بحث عممي عف البقع الشائعة  ةمتابعمفردات المقرر العممي: 

 كطرؽ ازالتيا عمميا
 األسبوع الحادي عشر

العالمات التي يجب االشارة الييا بالبطاقة  مفردات المقرر النظري :
 االرشادية.

عمؿ بحث عممي عف البقع الشائعة  متابعةمفردات المقرر العممي: 
 كطرؽ ازالتيا عمميا

 األسبوع الثاني عشر
غير -التريكك -تقسيـ االقمشة )المنسكجة  النظري :مفردات المقرر 

 المنسكجة(
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 متابعة البحث حكؿ البقع كطرؽ ازالتيا مفردات المقرر العممي:
 األسبوع الثالث عشر

 امتحاف اعماؿ السنة مفردات المقرر النظري :
 تقييـ البحث حكؿ البقع كطرؽ ازالتيا مفردات المقرر العممي:

 
أساليب التعميم  -5
 تعمموال
 
 
 
 

 التعمـ التعاكنى -التعمـ النشط -التعمـ 
 محاضرات نظرية 

 محاضرات تطبيقية -
 بحكث كتقارير -
 المناقشة كالحكار -
 زيارات ميدانية -
 

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة
 

 استراتيجيات التدريس العالجى لصعكبات التعممالحقائب التعميمية
 نظرية  محاضرات

 محاضرات تطبيقية -
 بحكث كتقارير -
 المناقشة كالحكار -

 تقويم الطـــالب :   -7
 
 األساليب المستخدمة - ذ
 

 واالمتحاناتاألنشطة -اعمال سنة   -
 االمتحان التطبيقى
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 االمتحان النظري - 
 التكقيت - ر
 
 

 التقيـ األكؿ            اسبكعي 
 بعالتقيـ الثاني           األسبكع السا

 التقيـ الثالث           األسبكع الثالث عشر
 االمتحاف العممي النيائئ

 االمتحاف النظرم التحريرم النيائى
 

 تكزيع الدرجات -جػ
 
 
 
 

 درجة23أعماؿ السنة          
 درجة    23التطبيقي

 درجة63أمتحاف تحريرم      -
 %133المجمكع             -
 

 مراجع :قائمة الكتب الدراسية وال -8
 مذكرات - ز

 
 

محاضرات نظرية عف االلياؼ كتقسيميا كخكاصيا الطبيعية كالكيمائية  
 2318 كاالقمشة كتقسيميا كانكاعيا كاستخداماتيا.

محاضرات نظرية عف البقع كتقسيميا كقكاعد ازالتيا كالتنظيؼ الجاؼ 
 2318كالعناية بالممبس كالبطاقة االرشادية.

 كطرؽ ازالتيا عمميا. ىكلدر النكاع البقع الشائعة
 

 كتب ممزمة - س
 

 -دار الفكر العربي-ككثر الزغبي "دراسات في النسيج" –انصاؼ نصر 
 ـ.2315
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 ا
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 كتب مقترحة -جػ
 
 

منشأة المعارؼ -"تكنكلكجيا صناعة الصكؼ"–احمد فؤاد النجعاكل 
 (.23156باالسكندرية الطبعة االكلى)

دكريات عممية أك  -د
 نشرات ... الخ

 االقتصاد المنزلى جامعة المنكفيةمجمة كمية 

 : ا.ـ.د سالي الكراقي.           د.ايريني اسحؽ شنكدة                            منسؽ المقرر
 

ا.د منى عبد الرازق ابوشنبرئيس مجمس القسم العممى :   
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 ا
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 (21نموذج رقم )

 جامعة  : المنكفية
 كمية:   االقتصاد المنزلي

 ادارة المنزؿ كالمؤسسات قسـ :   
 

 مقرر دراسي توصيف
 
 بيانات المقرر -1

الرمز الككدل : 
H225 

 الفرقة :الثانية  اسـ المقرر : إدارة منزؿ

التخصص :االقتصاد 
 المنزلي كلتربية

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                            عممى         

 
 
الميارات العممية المطمكبة لمفرد كاالسرة   كالمتعمقة  /يعزز12-1 (1 ىدؼ المقرر : -2

 بادارة المنزؿ

 /يفيـ ادارة الميزانية الجيدة لالفراد1-16 (2
 / يطبؽ الميارات العممية المطمكبة لمفرد كاالسرة فيما يتعمؽ 1-13 (3

كمراحؿ العممية  –كاتخاذ القرارات  –اإلدارة كخطكاتيا كالمكارد كتصنيفيا ب 
التطبيقات النظرية إلدارة الدخؿ كالكقت  –كات مكازنة المكارد كخط -اإلدارية

 كالجيد كتبسيط األعماؿ.

2 2 
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 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 بانتياء المقرر يككف الطالب قادرنا عمى أف:

 المعمومات  (7
 والمفاىيم :

 
 

)ادارة   ةالمرتبط كالتكنكلكجية العممية المصطمحات يذكر. 2-1-3 (1
 البشريةكالماديةالمكارد –المنزؿ 

 
 االفراد احتياجات لتمبية المتاحة المكارد ادارة اسمكب يحدد. 2-1-12 (2

  كالمجتمع كاالسرة
اساليب اتخاذ القرار الذل يحافظ عمى صحة الفرد  يمخص 2-1-18 (3

 كاالسرة
اساليب اتخاذ القرار ذات الصمة بالعالقات المتبادلة  يمخص 2-1-19 (4

 مع االخريف فى العمؿ كالمجتمع
 

 
الميارات  (8

 الذىنية :
 
 

يستنتج العكامؿ المؤثرة  قرارات الفرد كاالسرة كمستيمؾ  2-2-19 . (1
 كاالعالنات كالمكارد المالية

يستنتج العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية التى تؤثر عمى  2-2-23 (2
 قرارات الفرد كاالسرة كمستيمؾ

التى تؤثر  يستنتج عكامؿ الثقافة كاالقتصاد المحمى كاالقميمى 2-2-21 (3
 عمى قرارات الفرد كاالسرة كمستيمؾ

يستنتج عكامؿ المكارد المالية كتكمفة المنتج التى تؤثر عمى 2-2-22 (4
 قرارات الفرد كاالسرة كمستيمؾ
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الميارات  -جػ

المينية الخاصة 
 بالمقرر :

 داخؿ المسئكلية تحممو فى المتاحو الخاصة مكارده بيف ينسؽ. 2-3-2 (1
 بو المحيطيف داالفرا كتجاه عممو

االقتصاد  في األساسية كالميارات كالمعارؼ الخبرات  يطبؽ.2-3-5 (2
 المنزلى التربكل

 االقتصاد المنزلى التربكل مجاؿ في األساسية الميارات يتقف. 2-3-6 (3
 المتاحو المكارد الستخداـ السميمة االدارية المبادئ  يطبؽ. 2-3-15 (4

 فى ضكء احتياجات السكؽ
 تخدـ التي المؤسسات في االدارة السميمة ساس يستخدـ. 2-3-16 (5

  السكؽ احتياجات ضكء في كالطفكلة األسرة
 

  
 الميارات - ص

 العامة :
 
 
 
 
 

يساىـ فى استخداـ الكسائؿ السمعية كالبصريةالمناسبة  2-4-5
 كالمكارد الثانكية االخرم فيما يتعمؽ بتدريس ادارة المنزؿ بكفاءة

الزمة لتحقيؽ نتائج جيدة فى يشترؾ فى تكظيؼ التقنيات ال2-4-6
 تعميـ االقتصاد المنزلى المتعمؽ بادارة المنزؿ

يساىـ فى اساليب ادارة الكقت كالضغكط التى تكاجو  2-4-7
 المتعمقة بادارة المنزؿ المعمـ كالمتعمـ
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محتكل  -4
 المقرر :

 والثاني والثالث  األسبوع األول
 تعريؼ اإلدارة كأىميتيا  دارة المنزليةنظرة فمسفية في اإل مفردات المقرر النظري:

 نبذه عف بعض العمماء كتجاربيـ –تطكر اإلدارة 
 بعض المفاىيـ الخطأ عف إدارة المنزؿ إدارة مكارد األسرة في ضكء نظرية النظـ

 -تكضيح الخطة التطبيقية –التعريؼ بالمقرر العممي مفردات المقرر التطبيقي: 
 أمثمة عممية يقـك بيا الطالب

 ألسبوع الربع ا
خطكات اتخاذ القرار  –تعريؼ القرار  -اتخاذ القرار مفردات المقرر النظري:

 صنع القرار –أنكاع القرارات 
 تطبيؽ أمثمة ألنكاع القرارات كتماريف عمييامفردات المقرر التطبيقي: 

 الخامس والسادس األسبوع
 تخطيط  -ىداؼ تحديد األ -جكانب العممية اإلدارية مفردات المقرر النظري:

 تقييـ -تنفيذ  –تنظيـ  
 تطبيؽ أمثمة لجكانب العممية اإلدارية بمراحميا األربعةمفردات المقرر التطبيقي: 

 األسبوع السابع والثامن
 مكارد األسرة كمكازنة المكارد مع احتياجات األسرة مفردات المقرر النظري:

د ككيفية مكازنة المكارد مع تطبيؽ ألمثمة أنكاع المكار  مفردات المقرر التطبيقي:
 االحتياجات الفعمية لألسرة

 األسبوع التاسع والعاشر والحادي عشر
تبسيط  -الجيد –الكقت  -الدخؿ المالي  -إدارة المكارد مفردات المقرر النظري:

 األعماؿ
تماريف عممية إلدارة الدخؿ المالي كالكقت كالجيد مفردات المقرر التطبيقي: 

تطبيقات عممية لتنفيذ ميزانية األسرة ككيفية زيادة الدخؿ كتبسيط األعماؿ ك 
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 ا
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 األسرل 
 األسبوع الثاني عشر

 المعرض المنيجي لممقرر ضمف المؤتمر السنكم لمقسـ
 
أساليب  -5

 التعميم والتعمم
 
 
 

 التعمـ النشط  – 
    المحاضرة . -أ 
 المناقشة.-ب -
   العصؼ الذىني . -ج-
 التعميـ التعاكني . -د -
 التماريف النظرية . -ىػ  -
 .التعمـ الذاتي  -ك -
 
 

أساليب  -6
التعميم والتعمم 
لمطالب ذوى 

القدرات 
 المحدودة

 

 استراتيجيات التدريس العالجر لصعكبات التعمـ-أ-
 الحقائب التعميمية

 الحرص عمى جذب االنتباه باألسئمة المتكررة . 
عطا -ب-  ء الفرصة لطرح األسئمة .الحرص عمى عدـ التشتت أثناء المحاضرة كا 
 التحميؿ المنطقي لتفسير المعمكمات ليتمكف مف تحصيميا . -ج-
 إتاحة الفرصة لمتعبير عف رأيو فيما يعرض عميو . -د- 
 ربط الدراسة األكاديمية بالممارسات اليكمية لمطالب . --ق-

 تقويم الطـــالب :   -7
 

 االختبار التحريرم األساليب  - ز



الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد ا  
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 المستخدمة
 

 .اؿ سنة مف تقارير اعم
عرض كتاب في مجاؿ الدراسة  لقياس القدرة عمى عرض ما تـ قراءتو كالتمخيص 

. 
 التكقيت - س
 
 

   . اعماؿ سنة اختباراألسبكع الرابع :    
  األسبكع الثامف : عرض كتاب . 
تقديـ تقارير فردية أك بحث عف جزء محدد اعماؿ سنة  األسبكع التاسع :    

 مف المنيج .
 األسبكع العاشر : اختبار تحريرم .   

تكزيع  -جػ
 الدرجات

 

 درجة  23اعماؿ سنة     درجة 83نياية الفصؿ الدراسي   
   

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 2318مف القسـ العممى مذكرة التماريف النظرية مذكرات - ش
 

 كتب ممزمة - ص
ة المنكفية، الطابعة ( : إدارة المنزؿ، مطابع جامع2313ميجة محمد مسمـ ) 

الثانية، شبيف الكـك ، المنكفية. رقـ اإليداع بدار الكتب المصرية 
11146/2313. 

 كتب مقترحة -جػ
( : اقتصاديات األسرة ، مطابع جامعة المنكفية، 2313ميجة محمد مسمـ )

الطبعة الثانية، شبيف الكـك ، المنكفية. رقـ اإليداع بدار الكتب المصرية 
15146/2313. 
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دكريات عممية  -د
 أك نشرات ... الخ

أبحاث الماجستير كالدكتكراه في  –مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي 
 المجاؿ . 

 :أ.د/ ميجة محمد سماعيؿ مسمـ   منسؽ المقرر 
 ميجة مسمــ العممي : أ.د/ رئيس مجمس القس                                                   
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 (21نموذج رقم )
 جامعة / أكاديمية المنكفية
 كمية /:   االقتصاد المنزلى

 قسـ :    التغذية كعمـك األطعمة
 

 توصيف مقرر دراسي
 
 بيانات المقرر -1

الفرقة / المستكل :  )تربكل( بكتريولوجى اسـ المقرر: N226الرمز الككدل :
 الثانى/الثانية

 الدراسية :  نظرل                 عممى         عدد الكحدات  التخصص :

 ىدؼ المقرر : -2
 
 
 
 

/يعزز الميارات العممية المطمكبة لمفرد كاالسرة  المتعمقة 1-12
بالبكتريكلكجى ) مقاكمة الفساد الغذائى البكتيرم كالتمكث  الغذائى 

 البكتيرم(
 / يطبؽ الميارات العممية المطمكبة لمفرد كاالسرة مثؿ1-13

فحص  االغذية البكتيرم ك التعرؼ عمى اشكاليا كاماكف 
 تكاجدىا(

 
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -4

 بانتياء المقرر يككف الطالب قادرنا عمى أف:

2 4 
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 أػ المعمكمات كالمفاىيـ:
 

  ةالمرتبط كالتكنكلكجية العممية المصطمحات يذكر. 2-1-3 
 بالبكتريكلكجى 

ئية التى قد تحدث اثناء اعداد يئكر التغيرات البيككيميا 2-1-23
 الطعاـ بسبب البكتريا

 
 ب ػ الميارات الذىنية:

 
 

عمي اساس التفكير   لممشاكؿ المثمى الحمكؿ يحمؿ. 2-2-13
 كخاصة المشاكؿ المتعمقة بالتمكث كالفساد الغذائى التحميمي

 
الميارات المينية الخاصة  -جػ

 بالمقرر:
 
 
 

 في األساسية كالميارات ؼكالمعار  الخبرات  يطبؽ.2-3-5 .
 االقتصاد المنزلى التربكل المرتبطة ببكتريكلكجى الغذاء

االقتصاد المنزلى  مجاؿ في األساسية الميارات يتقف. 2-3-6
 التربكل المرتبطة ببكتريكلكجى الغذاء

 
 الميارات العامة : - ض
 
 
 
 
 
 
 

يشترؾ فى تكظيؼ التقنيات الالزمة لتحقيؽ نتائج 2-4-6
 المتعمؽ بالبكتريكلكجى يـ االقتصاد المنزلىجيدة فى تعم
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 ا
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 محتكل المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبوع األول
التعرؼ عمى أماكف انتشار الميكركبات مفردات المقرر النظري : 

 كاسباب تكاجدىا
اعداد البيئات الغذائية لنمك البكتيريا  مفردات المقرر العممي:

 كالفطريات   
 األسبوع الثاني

النكاحى المفيدة لمميكركبات كالنكاحى لمقرر النظري : مفردات ا
 الضارة

أنكاع الميكركسككب ػػ مككناتو ػ نظرية  مفردات المقرر العممي:
 عممو.

 األسبوع الثالث
 التعرؼ عمى اشكاؿ البكتيريامفردات المقرر النظري : 
طرؽ صبغ البكتيريا ػ الفرؽ بيف الصبغ  مفردات المقرر العممي:

 صبغ المركب البسيط كال
 األسبوع الرابع

 ػ  أجيزة التعقيـ  لطرؽ المختمفة لمتعقيـا مفردات المقرر النظري :
مككنات جياز التعقيـ ػ االكتككالؼ ػ المكاد  مفردات المقرر العممي:

 الكيماكية ػ االشعة الفكؽ بنفسجيةػ الحرارة الجافة ػ المرشحات
 األسبوع الخامس

نزيمات الميكركبية ػ تركيبيا ػ العكامؿ األمفردات المقرر النظري : 
العممية لالنزيمات  المؤثرة عمى نشط األنزيمات ػ التطبيقات



الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد ا  
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 الميكركبية
تقدير النشاط األنزيمى ػ ميكانيكية عمؿ  مفردات المقرر العممي:

 االنزيـ
 األسبوع السادس

تنفس البكتيريا ػ طرؽ التنفس اليكاءم  مفردات المقرر النظري :
 كالالىكائ

التعرؼ عمى الميكركبات كمدل احتياجيا  مفردات المقرر العممي: 
 لالكسجيف  

 األسبوع السابع
 امتحاف الميدتيـر مفردات المقرر النظري :
 زيارة ميدانية لمصانع الخميرة مفردات المقرر العممي:

 األسبوع الثامن
 العكامؿ التى تؤثر عمى نمك الميكركبات مفردات المقرر النظري :

 منحنى النمك ػ االكسجيف ػ درجة الحرارة . ات المقرر العممي:مفرد
 األسبوع التاسع

 دراسة طرؽ تغذية البكتيريا كانتاج الطاقة مفردات المقرر النظري :
 معرفة الطرؽ المختمفة لتغذية البكتيريا  مفردات المقرر العممي:

 األسبوع العاشر.
أىـ ـ  منتجاتيادراسة تمكث االلباف ك  مفردات المقرر النظري :

 الميكركبات الممكثة لمبف الخاـ كمنتجات األلباف
طرؽ الكشؼ عف الميكركبات الممكثة  مفردات المقرر العممي:
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 لاللباف.
 األسبوع الحادي عشر

 مظاىر الفساد الميكركبى لألغذية مفردات المقرر النظري :
التعرؼ عمى أنكاع الميكركبات المسببة  مفردات المقرر العممي:

 مفساد كطرؽ الكشؼ عنيا.  ل
 األسبوع الثاني عشر

 مزارع البادئات ػ األلباف المتخمرة مفردات المقرر النظري :
التعرؼ عمى البادئات ػ أىـ الميكركبات  مفردات المقرر العممي:

 المنتجة ليا ػ تأثيرىا عمى المنتج النيائ
 األسبوع الثالث عشر

 عمى الميكركبات فى األغذيةتأثير الحرارة  مفردات المقرر النظري :
 مفردات المقرر العممي:

 تقدير مظاىر فساد المعمبات كاأللباف المبسترة كالمعقمة
 األسبوع الرابع عشر

التطبيقات العممية النافعة لمميكركبات فى  مفردات المقرر النظري :
 األغذية كاأللباف

 التعرؼ عمى اشكاؿ الميركبات كخكاصيا مفردات المقرر العممي:
 فى األغذية كاأللباف

 أساليب التعميم والتعمم -5
 
 

 
 التعمـ التعاكنى-التعمـ النشط  –التعمـ الذاتى 

 محاضرات نظرية 
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 محاضرات تطبيقية - 
 زيارات ميدانية  -
 بحكث كتقارير -
 المناقشة كالحكار -

أساليب التعميم والتعمم  -6
لمطالب ذوى القدرات 

 المحدودة
 

-   
 التدريس االيجابى الفعاؿاستراتيجيات  

 استراتيجيات  التدريس العالجى 
 محاضرات نظرية 

 محاضرات تطبيقية -
 زيارات ميدانية  -
 المناقشة كالحكار -
 التعميـ التعاكني -
 

 تقويم الطـــالب :   -7
 

 األساليب المستخدمة - ش
 
 

ػ امتحاف أعماؿ السنة لمجزء النظرم   لتقييـ بعض الميارات 1
 كالذىنية التي اكتسبيا الطالب المعرفية

اعماؿ السنة  لمجزء التطبيقي   لتقييـ بعض الميارات المينية  -2
 كالعممية التي اكتسبكىا الطالب

تقييـ األبحاث كالتقارير لتقييـ بعض الميارات المينية كالعممية  -3
 التي اكتسبكىا الطالب
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عرفية كالذىنية امتحاف نياية العاـ النظرم  لتقييـ  الميارات الم -4
 التي اكتسبيا الطالب

 التكقيت - ص
 
 

 اسبكعي             اعماؿ سنة التقيـ األكؿ
 األسبكع السابع         اعماؿ سنة التقيـ الثاني  
 األسبكع الثالث عشر         اعماؿ سنة التقيـ الثالث  

 اختبار تطبيقى االسبكع الخامس عشر
 ف عشراختبار نيائى تحريرم االسبكع الثام

 تكزيع الدرجات -جػ
 
 
 

 درجة23أعماؿ السنة          
 درجة23امتحاف تطبيقى       

 درجة63أمتحاف تحريرم    -
 %133المجمكع             -

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 

 مذكرات - ض
 

 

 1828 عمم الميكروبيولوجى 
                     ىأ.د. شريف صبرى ـ أ.د. ماجدة الشاعر أ.د. عماد الخول

 1827عمم الميكروبيولوجى أ.د. عبد الوىاب عبد الحافظ  كتب ممزمة - ط
 - كتب مقترحة -جػ
دكريات عممية أك نشرات  -د

 ... الخ
 مجمة كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنكفية 

  : أ.د. شريف صبرى رجب ـ   أ.د. ماجدة كامل الشاعر                  منسق المقرر
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 منى ابوشنبرئيس مجمس القسم العممى : أ.د.  
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 (21نموذج رقم )
 جامعة: المنكفية 

 كمية:   االقتصاد المنزلى 
 قسـ :    االقتصاد المنزلي كالتربية 

 
 مقرر دراسي توصيف

 
 بيانات المقرر -1

كل : الثالثة / الفرقة / المست اسـ المقرر :  الفف الحديث  H 312الرمز الككدل :
 االكؿ

التخصص : االقتصاد المنزلي 
 كالتربية

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى

 
 
 ىدؼ المقرر : -2
 
 
 
 

 الفف الحديث المتعددة. يدرس مدارسأف  .1
أحػػدث النظريػػات الجماليػػة المرتبطػػة بيػػذه المػػدارس الفنيػػة  يػػدرسأف  .2

 الحديثة 

 يس المقرر:المستيدؼ مف تدر  -3
 بانتياء المقرر يككف الطالب قادرنا عمى أف:

1 4 
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المعمكمات  (9

 كالمفاىيـ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدارس الفف الحديث المختمفة .يعدد  -1
األساليب الفنية التي تنطكم عمييػا المػدارس الفنيػة الحديثػة يذكر  -2

 كالمعاصرة .
طػػػػرؽ التشػػػػكيؿ الفنػػػػي المختمفػػػػة لألعمػػػػاؿ الفنيػػػػة الحديثػػػػة يشػػػػرح  -3

 ةكالمعاصر 
المصػػطمحات الفنيػػة العربيػػة كاألجنبيػػة المرتبطػػة بمػػدارس  يمخػػص -4

 الفف الحديث كالتذكؽ المختمفة .
ماىيػػػة النظريػػػات الجماليػػػة المتعػػػددة المرتبطػػػة بمػػػػدارس يمخػػػص  -5

 الفف الحديث كالتذكؽ .
 مدارس الفف الحديث كنظريات التذكؽ الجمالي .يعدد أنكاع  -6

 

 الميارات الذىنية : (13
 
 
 
 
 

دراؾ العالقػػات الجماليػػة بػػيف عناصػػر القػػدر  يحمػػؿ -1 ة عمػػي التخيػػؿ كا 
 العمؿ الفني الحديث كالمعاصر .

ابتكػار عالقػات جماليػة تتمتػع باألصػالة  عمػىالقػدرة الذىنيػة يحمؿ  -2
 كالحداثة كالجدة .

القدرة عمي التحميؿ الجمالي لمقػيـ الفنيػة كالتشػكيمية المختمفػة  يحمؿ -3
 كم .كتكظيفيا في مجاؿ تخصصو الفني كالترب

الميارات المينية  -جػ
 الخاصة بالمقرر :

الفنيػػػػة فػػػػػي ربػػػػط مجػػػػاؿ تخصصػػػػو الفنػػػػػي  قدرتػػػػو  ينسػػػػؽ .1
كالتربكم بمجاؿ الفنكف الحديثػة بيػدؼ تطػكير قدرتػو عمػي 
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 ابتكار عالقات فنية جديدة في مجاؿ تخصصو .
أسػػمكبو الفنػػي فػػي مجػػاؿ تخصصػػو مػػف خػػالؿ اطالعػػو عمػػي  يػػنظـ .2

كتذكقيا بما يككف لديػو الشخصػية االبتكاريػة أحدث الفنكف التشكيمية 
 المتأصمة في أسمكبيا الفني

 
 الميارات العامة : - ط
 
 
 

 الفنكف الحديثة كالمعاصرة.تذكؽ يساىـ فى  .1
لحػػػػس الفنػػػػي كالجمػػػػالي كأف يػػػػنعكس ذلػػػػؾ عمػػػػى ا يشػػػػارؾ فػػػػى زيػػػػادة .1

 سمككو الشخصي كتخصصو الميني .
 

 محتكل المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )الحركة الكالسيكية العائدة(            األسبكع األكؿ
 )الحركة الركمانسية كالكاقعية(            األسبكع الثاني
 )الحركة التأثيرية كالكحشية(            األسبكع الثالث
)تقييـ يشمؿ امتحاف لجزء مف أعماؿ             األسبكع الرابع

 السنة(
 ة()الحركة السريالي            األسبكع الخامس
 )الحركة التجريدية( األسبكع السادس 
 )الحركة التجريدية اليندسية(           األسبكع السابع 
 )تقييـ يشمؿ جزء مف أعماؿ السنة(           األسبكع الثامف
 )حركة الخداع البصرم(           األسبكع التاسع
 )الحركة التجريدية التعبيرية(           األسبكع العاشر

 )الحركة التكعيبية( الحادم عشر األسبكع
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 الحديثة( –)الحركة التعبيرية  األسبكع الثاني عشر
 –فف اليكلكجراؼ  –)فف الجماىير  األسبكع الثالث عشر

 فف الكمبيكتر(                                
 )تقييـ نيائي ألعماؿ السنة( األسبكع الرابع عشر

 
أساليب التعميم  -5

 والتعمم
 
 
 

 رات نظريةمحاض .1
 تحميالت نظرية لألعمال الفنية .2
 تطبيقات فنية تجريبية .3
 بحوث وتقارير فنية .4
 المناقشة والحوار .5

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة
 
 
 
 

 الحقائب التعميمية  .1
 استراتيجيات التدريس العالجى لصعكبات التعمـ  .2
 ل القدرات المحدكدةسترتيجيات التدريس المباشر االيجابى لذك ا .3
 الشرح النظرم المبسط . .4
فػػتح حػػػكار مػػف األسػػػئمة النظريػػػة التػػي تتفػػػؽ كمسػػتكم ىػػػؤالء الطمبػػػة  .5

 كالطالبات .
سػػػػػـ 5×  5عػػػػػرض األعمػػػػػاؿ الفنيػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ الشػػػػػرائح الشػػػػػفافة  .6

 بالبريجكتكر كالداتاشك .
طرح أسماء عدد قميؿ مف الفنانيف الحديثيف طبقػان لقػدراتيـ المحػدكدة  .7

. 
ء بعض األسئمة الميسرة لمطمبة كالطالبات كالمشاركة الجماعية إعطا .8
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 في حميا .
 تقويم الطـــالب :   -7

األساليب  - ض
 المستخدمة

 
 

 األنشطة خالل المحاضرات8اعمال السنة  .2
 اختبار إمتحان أعمال السنة .1
 األمتحان النظرى .3
 التطبيقى لممادة االمتحان .4

    األسبكع الرابع  التكقيت - ط
  امفاألسبكع الث

 
 تكزيع الدرجات -جػ
 

 درجة33 تحريرم نياية الفصؿ الدراسي 
 درجة 43   االمتحاف العممي

 درجة 33  سنةأعماؿ 
ضــــعيف  –مقبــــول  -% 65جيــــد  -% 75% جيــــد جــــدًا 88امتيـــاز 

 % إلي صفـر .38ضعيف جدًا  -% 48
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 2318لحديث كالتذكؽ .يعدىا أستاذ كمنسؽ مقرر الفف ا مذكرات - ظ
 

الكتاب الجامعي الذم يعده أستاذ كمنسؽ مقرر الفف الحديث  كتب ممزمة - ع
 . 2318كالتذكؽ

 
الكتب المكجكدة في المكتبات التي تتعمؽ بالفف الحديث كالتذكؽ )محمكد  كتب مقترحة -جػ
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محسف محمد عطية ،النقد الفنى  –البسيكنى ، الفف فى القرف العشريف 
 اعيؿ عالـ ، الفنكف الحديثة (نعمة إسم –
 

دكريات عممية أك  -د
 نشرات ... الخ

 

كؿ النشرات كالدكريات العممية التي تيتـ بالفف الحديث كالنظريات 
الجمالية في المكتبات داخؿ الجامعات كالكميات المتخصصة في الفنكف 

 التشكيمية .
 

 : أ.د / نشأت نصر الرفاعى   منسق المقرر 
 

 د. مني عبد الرازق أبوشنب لقسم العممى : أ.رئيس مجمس ا
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 (21نموذج رقم )
 جامعة  : المنكفية

 كمية:   االقتصاد المنزلي
 قسـ :    ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 مقرر دراسي توصيف

 
 بيانات المقرر -1

الرمز الككدل : 
H314 

 الفرقة : الثالثة  منزؿ  سيساسـ المقرر : تأ

 التخصص :
قتصاد المنزلي اال

 كالتربية

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                            عممى         

 
 
  المقرر: ىدف -1
 
 

لتاسيس   يدير المكارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد كاالسر/1-1    
 باالقتصاد المنزلى كالتربيةالمرتبطة   المنزؿ

االقتصاد المنزلى ستيمكيف فى مجاالت لممجتمع كالم  /يقدـ خدمات3.1
 مرتبطة بتاسيس المنزؿ .كالتربية

/يعزز الميارات العممية المطمكبة لمفرد كاالسرة المرتبطة   بتاسيس 1-12

2 4 
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 المنزؿ
/ يطبؽ الميارات العممية المطمكبة لمفرد كاالسرة المرتبطة بتاسيس 1-13

 مثؿ 3 المنزؿ
ثـ تأثيث المنزؿ في صكرة  –ةإعادة تنظيـ المساحة المتاحة لممعيش-

جمالية كذكقية بيا كترتيب االكلكيات كالرغبات تبعا لممساحة 
 .المكجكدة

ميارة الرسـ بمقياس رسـ في كقت محدد مع ميارة التحبير بالقمـ -
 الربيدك 

ميارة االبتكػار فػي تكزيػع كتنسػيؽ قطػع األثػاث الالزمػة ليػا مػف الناحيػة -      
 الكظيفية كالجمالية 

 كااللكاف كالخامات ك ميارة اختيار األثاث الالـز ليا-    
ميػػارة اختيػػار ألػػكاف كخامػػات حػػػكائط كأرضػػيات كأسػػقؼ المسػػكف ، بحيػػػث -   

 تتناسب كتندمج مع ألكاف األثاث كالمفركشات كالمكمالت .
ميارة اختيار قطع األثاث كالمفركشات كالمكمالت كاألجيزة المنزلية في -   

 .المفركشاتألسرة كحجميا كاالحتياجات الفعمية لألسرة حدكد ميزانية ا

 المستيدف من تدريس المقرر: -3
 

 المعمومات  (11
 والمفاىيم :

يعرؼ كظائؼ المسكف كأىميتو.   -1أ.  

يعدد المقكمات األساسية لممسكف الصحي. -2أ.  
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يذكر مفيكـ تأثيث المسكف. -3أ.  

يكضح أىداؼ تأثيث المسكف. -4أ.  

يشرح العكامؿ الكاجب مراعاتيا عند تأثيث المسكف . -5أ.  

يمخص عناصر التصميـ الداخمي لممسكف .  -6أ.  

يميز بيف مناطؽ المسكف الكظيفية مف حيث األنشطة الرئيسية التي تتـ  -7أ.
 بيا .

يحدد األرضيات المناسبة لمناطؽ المسكف تبعا لخصائصيا . -8أ.  

. يميز بيف طرؽ معالجة الحكائط  -9أ.  

يفرؽ بيف استخدامات مكمالت تأثيث المسكف. -13أ.  

الطرز المختمفة لألثاث.يعدد  -11أ.  
 أ

. 
 

الميارات  (12
 الذىنية :

 
 
 
 
 
 

أساسيات تشكيؿ فراغ مناطؽ المسكف الكظيفية. يستنتج -1ب.  

تصميـ المسكف كتأثيثو . يحمؿ.2ب.  

مشركع عمى الكاقع        يخطط.3ب.  
. 
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الميارات  -جـ

ية الخاصة المين
 بالمقرر :

 كفؽالمعمكمات كاإلمكانات المتاحة في إدارة شراء أثاث المسكف يطبؽ  -1-ج
 المساحة المكجكدة فعميا.

 ث المسكف كصيانتو كاعادة تجديده التعامؿ مع أثا يتقف -2-ج
كفاءة عالية في مجاؿ التصميـ تصميمات  ذات  يرسـ -3-ج

 الداخمي لممسكف. 
ية لمناطؽ المسكف المختمفة.مساقط افق  يرسـ-4-ج  
مشركع لكنى لعناصر التصميـ الداخمي لمفراغ. يضع -5-ج  
 -   نماذج مختمفة مف مكمالت التصميـ الداخمي لممسكفيستخدـ 6ح  
االنكاع المختمفة مف طرز األثاث.ينسؽ -7-ج  
 نمكذج مثالي لمشركع تطبيقي لممسكف. يصمـ -8-ج

 الميارات - ظ
 العامة :

 

لمتكعية باختيار كشراء كاستخداـ  تربكية  رامج إرشاديةبيساىـ فى  -
 اثاث المسكف تبعا لإلمكانيات المادية كالناحية الكظيفية كالجمالية.

 

 األسبوع األولمحتوى  -4
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تعارؼ بالطالبات كتعريفيف بالمقرر كأىدافو كمكضكعاتو  مفردات المقرر النظري: المقرر :
 في حياة اإلنساف . أىمية المسكف -كاألنشطة المطمكبة 

التعرؼ عمى المقرر كاالدكات المطمكبة مفردات المقرر التطبيقي:  
 األسبوع الثاني 

 .كظائؼ المسكف -مفيـك المسكف مفردات المقرر النظري:
 تعريؼ شامؿ لمتصميـ الداخمي . 

 دراسة مقاييس الرسـ األفقية  - مفردات المقرر التطبيقي:
 ية كالخارجيةتكضيح سمؾ الحكائط الداخم  -
تكضيح مقاسات فتحات المسكف )االبكاب كالشبابيؾ ك البمككنات كاالرش  -

 كالمناكر (
رسـ مسقط افقى لحجرات فارغو  كالمناكر -  

 األسبوع الثالث
شركط يجب مراعاتيا عند  -أسس التصميـ الداخمي مفردات المقرر النظري:

 البدء في التصميـ. 
 مسقط افقى لغرفو نـك الزكجيف رسـ  مفردات المقرر التطبيقي:

عدد اثنيف ككمكد  –كمشتمالتيا مف قطع األثاث الالزمة كىى : سرير الزكجيف 
  -كرسي تسريحة  –تسريحة  –دكالب حفظ المالبس كأنكاعو المختمفة  –

عدد اثنيف كرسي فكتية لمزكجيف لمتحدث أك تناكؿ  –شيفكنيرة لمحفظ كأنكاعيا
 منضدة صغيرة . –مشركبات 

التدريب عمى رسـ غرفة نـك الزكجيف في الشقة )المشركع( بمقياس 
(53:  1رسـ)   
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 األسبوع الرابع
 الخطكات الكاجب إتباعيا عند تأثيث كتجييز المسكف. مفردات المقرر النظري:
 أىداؼ تأثيث المسكف.

 رسـ مسقط افقى لغرفو نـك االطفاؿ مفردات المقرر التطبيقي:
 ثاث الالزمة كىى: كمشتمالتيا مف قطع األ  

دكالب لحفظ المالبس كأنكاعو  –سرير فردل بمقاساتو المختمفة كسرير بدكريف 
جياز كمبيكتر  –مكتبة لحفظ الكتب –كرسي مكتب  –مكتب لممذاكرة  –المختمفة 

 كرسي فكتيو الستقباؿ أصدقاء األبناء  –
:  1سـ) التدريب عمى رسـ غرفة نـك األطفاؿ في الشقة )المشركع( بمقياس ر 

53) 
 األسبوع الخامس

 أىـ مقكمات الجماؿ في قطعة األثاث- مفردات المقرر النظري:
 أىداؼ ترتيب األثاث. -
قكاعد ترتيب األثاث.-  

 رسـ مسقط افقى لغرفو المعيشة  مفردات المقرر التطبيقي:
 –عدد مف الكراسي  –ة ركف االستقباؿ كالجمكس : كنبة فكتيو كأنكاعيا  المختمف 

 –.  لممارسة اليكايات T. Vجياز  -مكتبة لمحفظ   –منضدة ركنية أك كسط 
 ككنصكؿ قرب المدخؿ.     -حكض زىكر لمتجميؿ 

 متابعو رسـ غرفو المعيشة  -
عدد مف الكراسي  –حجرة تناكؿ الطعاـ : منضدة تناكؿ الطعاـ كأنكاعيا المختمفة 

بكفيو أفقي  –دكالب لحفظ الفضيات ) نيش (  –مختمفة لتناكؿ الطعاـ كأنكاعيا ال
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باب اكرديكف لمفصؿ بيف  –باب جرار  –حكض زىكر في األركاف أك مناضد  –
 حجرة الطعاـ كحجرة المعيشة.

التدريب عمى رسـ غرفة المعيشة في الشقة )المشركع( بمقياس  -
(53:  1رسـ)   

 األسبوع السادس
 المؤثرة عمى تأثيث كتجييز المسكف. العكامؿ مفردات المقرر النظري:

 الشركط الكاجب تكافرىا عند اختيار مكقع المسكف.
 رسـ مسقط افقى لممطبخ كالحماـ - مفردات المقرر التطبيقي:

كمشتمالتيا مف قطع األثاث الالزمة كىى : مثمث العمؿ مف حكض غسيؿ   -
دكاليب  –اكز العمؿ مناضد مغطاة بالرخاـ بيف مر  –األكاني كالثالجة كالبكتاجاز 

 سخاف مياه –غسالة مالبس  –غسالة أطباؽ  –عمكية لمتخزيف 
 رسـ مسقط افقى لمحماـ  -

حكض  –بانيك لالستحماـ  –حكض غسيؿ الكجو  –كمشتمال تو مف : ككمبنيشف 
 دكاليب لمحفظ .   -قاعدة بمدم  –قدـ 
ياس التدريب عمى رسـ المطبخ كالحماـ  في  الشقة )المشركع( بمق -

(53:  1رسـ)  
 األسبوع السابع

 أنكاع الكحدات السكنية. -مقكمات المسكف المثالي مفردات المقرر النظري:
التطكر التاريخي لتأثيث المنزؿ )الطراز -بعض طرز األثاث 

 –طراز عصر النيضة  –طراز اإلغريؽ كالركماف  –الفرعكني 
ي طراز الطراز اإلسالم –الطراز االنجميزم  -الطراز الفرنسي 
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 العصر الحديث
 دراسة مقاييس الرسـ الرأسية - مفردات المقرر التطبيقي:

 تكضيح مقاسات فتحات المسكف )االبكاب كالشبابيؾ ك االرش( الرأسية . -
 األسبوع الثامن

 اإلضاءة كالمكف كعالقتيما بالتأثيث. مفردات المقرر النظري:
قيـ شدة االستضاءة الكاجب  –أنكاع اإلضاءة  الصناعية  -أىمية اإلضاءة   -

 تكافرىا داخؿ الحيزات المختمفة داخؿ المسكف
خكاص األلكاف كتأثيراتيا   -معنى المكف في حيز العمارة الداخمية  -

خاصية التأثير المنظكرم عمى حجـ  –الفسيكلكجية كالسيككلكجية 
 الحيز الداخمي  

 اختبار دكرم  مفردات المقرر التطبيقي:
 كجانبي لمحكائط رسـ قطاع رأسي 

 باختالؼ كجكد الفتحات
 األسبوع التاسع

(. - مفردات المقرر النظري:  عناصر المسكف ككظائفيا)غرفة النـك
 عناصر المسكف ككظائفيا)غرفة المعيشة(.-
 عناصر المسكف ككظائفيا)منطقة العمؿ كالخدمات(.-
الفتحات كدىانات  الحكائط كالتشطيبات-  

 رسـ قطاع رأسي لغرفو نـك الزكجيف بمشتمالتيا  مفردات المقرر التطبيقي:
 كرسـ قطاع رأسي لغرفو نـك االطفاؿ بمشتمالتيا 

رسـ القطاع الرأسي لغرفة نـك الزكجيف كاألطفاؿ في  ميالتدريب ع -
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(53:  1الشقة )المشركع( بمقياس رسـ)  
 األسبوع العاشر

 األرضيات كأنكاعيا مفردات المقرر النظري:
 الستائر(  –الفكاصؿ–المكحات كالصكر -المنزؿ) المرايا   مكمالت تأثيث  -
 األزىار كالعناية بيا –

 رسـ قطاع رأسي لغرفة المعيشة  مفردات المقرر التطبيقي:
 التدريب ع رسـ الشقة )المشركع( -
 رسـ قطاع رأسي لممطبخ كالحماـ -

التدريب عمى رسـ  القطاع الرأسي لغرفة المعيشة في الشقة 
(53:  1ياس رسـ))المشركع( بمق  

 األسبوع الحادي عشر
طرؽ اإلخراج كالتمكيف  -دراسة المسقط األفقي لممسكف مفردات المقرر النظري:

 المختمفة لممشركع
خراج المشركع  استكماؿ العمؿ كا 

دراسة طرؽ اإلخراج كالتمكيف المختمفة  - مفردات المقرر التطبيقي:
 لممشركع

 األسبوع الثاني عشر
 منيجي لممقرر.إقامة المعرض ال

مراجعة عامة لممنيج . -  
تقييـ نيائي -  
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أساليب  -5
 التعميم والتعمم

 التعمـ الذاتى التعمـ النشط التعمـ التعاكنى -
    محاضرات نظرية .

 بياف عممي كمعمؿ كنماذج. -
   العصؼ الذىني . -
ت البحػػػث فػػػي المراجػػػع العمميػػػة كمكاقػػػع النػػػت عػػػف الجديػػػد فػػػي الخامػػػات  كاألدكا -

 األجيزة.
 عرض قراءات الطالب أك خبراتو الخاصة  .- 
 التعمـ الذاتي كالحصكؿ عمى معمكمات مف اإلنترنت . -
 إعداد الطالب لمتقارير الفردية عف شركط اختيار األثاث كاستخدامو كالعناية بو . -
 عرض المعمكمات التي حصؿ عمييا مف اإلنترنت كالمراجع . -
 ارات التأثيث.عمؿ نماذج تطبيقية لمي -
 عمؿ نماذج تطبيقية لتجميؿ المسكف. -
  .استراتيجيات التعمـ التعاكني عف طريؽ المشركع كالبحث الجماعي -

Power Point – تقدمي  استراتيجيات التعمـ االتقاني كالميارل في عرض  
حؿ المشكالت. -    

أساليب  -6
التعميم والتعمم 
لمطالب ذوى 

القدرات 
 المحدودة

 ستراتيجيات التدريس االيجابى الفعاؿ لمقدرات المحدكدةا  -أ-
 استراتيجيات التدريس العالجى لصعكبات التعمـ

 جذب انتباه الطالب بربط المعمكمات األكاديمية بمكاقؼ حياتية عامة .
 التحميؿ المنطقي لتفسير المعمكمات ليتمكف مف تحصيميا . -ب-
 عرض عميو .إتاحة الفرصة لمتعبير عف رأيو فيما ي -ج-
عطاء الفرصة لطرح األسئمة . -د-  الحرص عمى عدـ التشتت أثناء المحاضرة كا 
 عمؿ اسكتشات  -ىػ -
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 صكر تكضح مدل االستفادة -ك -
 تقويم الطـــالب :   -7
 األساليب - ظ

 المستخدمة
 

 بحث عف مكضكع المحاضرة  لقياس القدرة عمى الفيـ كاإللقاء . -
 المسكف لقياس القدرة عمى التعبير. عمؿ  تصميـ لنماذج تأثيث -
أسئمة شفيية  -  
أسئمة تحريرية . -  
التقييـ المستمر أثناء المحاضرة النظرية  كالعممية. -  
تكميؼ الطالبات بالبحث عف المعمكمة كعرضيا . -  
المتابعة المستمرة لألداء المطمكب منيف . -  
االختبار الدكرم .  -  
           العممي( . –االختبار النيائي )النظرم  -

 األسبكع الرابع : االختبار التحريرم  التكقيت - ع
  األسبكع الثامف : اختبار شفكم

 األسبكع التاسع : تقديـ المشركع التطبيقي كالمشاريع الميارية لمطالب
 األسبكع الثاني عشر : المعرض المنيجي لمقسـ بمناسبة المؤتمر السنكم لمقسـ

تكزيع  -جػ
 الدرجات

 
 

درجة 83      تحريرم ية الفصؿ الدراسي   نيا  
اعماؿ سنة 23منتصؼ الفصؿ الدراسي         

 اؿ
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 دال يكج مذكرات - غ
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 كتب  - ؼ

( : التصميـ الداخمي لممسكف ،مطبعة 2315ميجة محمد مسمـ ) - -1 ممزمة
 17955رقـ اإليداع : -الحنفي لمنشر ، شبيف الككـ ، المنكفية 

  I.S.B.N 977-6367-58-1، الترقيـ الدكلي: 2312/

كتب  -جػ
دار  -(: المسكف األسرل تأثيثو كتجميمو 2338ميجة محمد مسمـ ) -2 مقترحة

رقـ  الزىراء لمنشر كالتكزيع ،الرياض، المممكة العربية السعكدية.
-633-8335-38-8ـ ،ردمؾ:2338-ىػ2192/1429اإليداع: 

 ،الطبعة األكلى . 978

(: نظريات المكف كاإلضاءة في التصميـ 2339ميجة محمد مسمـ ) -3
الداخمي لممسكف، دار الزىراء لمنشر كالتكزيع . ،الرياض، المممكة 

ـ ، 2339-ىػ6878/1433العربية السعكدية. رقـ اإليداع: 
 ،الطبعة األكلى. 978-633-8335-29-3ردمؾ:

دار  ( : التصميـ الداخمي لممسكف ،2312ميجة محمد مسمـ ) -4
الحسيف لمطباعة كالنشر، شبيف الكـك ، المنكفية. رقـ اإليداع 

  I.S.B.N 977-6367-58-1، الترقيـ الدكلي: 2312/ 17955:

ربيح الحرستانى)ب، ت( : عناصر التصميـ كاالنشاء المعمارم ، دار  -5
 قابس ، سكريا

(: التصميـ الداخمي كالمفركشات ،دار 1994جريس خكرل كآخركف) -6
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 كتقابس ، بير 

دكريات  -د
عممية أك 

نشرات ... 
 الخ

أبحاث الماجستير كالدكتكراه في  –مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي  -
 المجاؿ .

المراجع اإللكتركنية، مكاقع اإلنترنت...الخ -  
مكاد تعميمية أخرل مثؿ البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطكانات  -

ئح التنظيمية الفنيةالمدمجة، كالمعايير /المكا  
مكقع البيت --  
مجمة البناء العالمية  -  

 :أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ        منسؽ المقرر 
                                             

 ميجة مسمـرئيس مجمس القسـ العممي : أ.د/                                                
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 (21رقم ) نموذج

 جامعة المنكفية
  كمية االقتصاد المنزلي

 قسـ االقتصاد المنزلي كالتربية 
 

 مقرر دراسي توصيف
 
 بيانات المقرر -1

الفرقة / المستكل :    الثالثة /  اختيار مالبس اسـ المقرر :  H324الرمز الككدل :
 الثاني

التخصص : االقتصاد 
 المنزلي كالتربية

 (         2(         عممي )1ة :  نظرل  )عدد الكحدات الدراسي

 
 
 ىدؼ المقرر : -2
 
 
 

  افالمقرر الحالي إلى  ييدؼ  --
اختيار كتنفيذ المكديالت لممالبس الحريمى الداخمية  يدرس   --

  كالمنزلية كالخارجية
طرؽ انتاج المالبس المنزلية كالداخمية كالخارجية طرؽ انتاج المالبس المنزلية كالداخمية كالخارجية   يدرسيدرس  --

  لمنساء بتقنيات مختمفة .لمنساء بتقنيات مختمفة .
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 تدريس المقرر: المستيدؼ مف -3
 بانتياء المقرر يككف الطالب قادرنا عمى أف:

المعمومات  (23
 والمفاىيم:

 
 
 
 
 
 

 ذكر مفيـك القياسات الجسمية.. ي1أ.

 طريقة بناء النمكذج االساسى لممالبس الحريمى يشرح . 2أ.

 أسمكب تصريؼ بنسة الصدر فى المكاضع المختمفة يكضح . 3أ.

مناسب لممالبس المنزلية كالداخمية الخامات كالتصميـ اليعدد . 4أ.
 كالخارجية

االنماط المختمفة لجسـ المرأة كما يناسبيا كما ال يناسبيا مف يعدد  5أ.
 تصميمات كمكمالت المالبس . 

االسمكب المناسب لتنفيذ التصميمات المختارة الخاصة يشرح . 6أ.
 بالمالبس الخارجية 

 ية كالداخمية كالمنزلية يذكر المفاىيـ الخاصة بالمالبس الخارج 7أ.
الميارات الذىنية  (24
: 

 
 

 التصميـ الى خطكط عمى النمكذج االساسى   يحمؿ. 1ب.

العناصر االساسية التى تساعد فى الحصكؿ عمى نمػكذج يحمؿ . 2ب.
 جيد الضبط كقطعة  ممبسية بجكدة عالية  

 حمؿ العكامؿ المؤثرة عمى اختيار المالبس . ي3ب.
ية الميارات المين -جـ

 الخاصة بالمقرر :
 
 
 

 اخذ القياسات الجسمية بطريقة سميمة يتقف.1ج.

طبؽ قكاعد كاسس بناء النماذج لممالبس الداخمية كالمنزلية . ي2ج.
 كالخارجية 

 االقمشة كالخامات المساعدة المالئمة لمتصميـ  ينسؽ. 3ج.

 تقنيات المالبس الداخمية كالمنزلية كالخارجية  يتقف. 4ج.
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 ت العامة :الميارا - ع
 
 

التقدـ العممى كالتكنكلكجى فى مجاؿ انتاج  يشارؾ فى متابعة. 1د.
 المالبس الداخمية كالمنزلية كالخارجية  

المشكالت المتعمقة بتنفيذ كضبط المالبس يشارؾ فى حمكؿ .2د.
 الداخمية كالمنزلية كالخارجية .

 محتكل المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المكضكعات األسبكع
1 
 

ة اخذ القياسات الجسمية االساسية الالزمة لعمؿ طريق
 المالبس بكجة عاـ  + اخذ القياسات الشخصية 

 الباتركف االساسى لمككرساج + التعديالت الالزمة  2
 الضبط الجيد لمنمكذج + اعداد الباتركف الشخصى 3
 تصريؼ بنسة الصدر فى اماكنيا المختمفة  4

الككرساج  اك البيجاما تصميـ باتركف قميص النكـ عمى  5
 + تشغيؿ عينات تدريبية عمى الماكينات 

 تصميـ باتركنات قميص النكـ + القص عمى القماش  6
 امتحاف نصفى . 7
 تصميـ باتركف البيجاما + القص عمى القماش  8
 تصميـ باتركف بنطمكف البيجاما اك الشكرت + القص  9

 اختيار مكديالت الركب الحريمى  13

11 
تصميـ الركب عمى الباتركف االساسى بالتعديالت 

 الالزمة 
 قص الركب عمى القماش المخصص لة  12
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13 
تصميمات مختمفة  لمنماذج مف الالنجيرم + الركب   + 

 البيجاما بدفتر النماذج  
 العرض المنيجي لممقرر ، امتحاف تطبيقى  14
  امتحاف نياية الفصؿ نظرل  15

 
 يم والتعممأساليب التعم -5
 
 
 

 محاضرة نظرية .1
 مناقشة كعصؼ ذىني .2
 تقارير كبحكث .3
 التعمـ الذاتي .4
 التعمـ النشط .5
 التعمـ التعاكنى .6

 
 

أساليب التعميم والتعمم  -6
لمطالب ذوى القدرات 

 المحدودة
 
 

 الحقائب التعميمية  .1
 استراتيجيات  التدريس العالجى لصعكبات التعمـ .2
 محاضرة نظرية .3
 مناقشة  .4
 تقارير كبحكث .5
 البياف العممى كالمعمؿ  .6
 تدريس أقراف   .7
8.  
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 تقويم الطـــالب :   -7
 

 األساليب المستخدمة - غ
 
 

  
 امتحاف نياية الفصؿ الدراسى )تطبيقى ( -1
 امتحاف نياية الفصؿ الدراسي ) نظرل (  -2
 اعماؿ سنة -3
 

 التكقيت - ؼ
 
 

 ( اسبكع الخامس1تقييـ )
 ( اسبكع السابع2تقييـ )
 شر ( اسبكع الرابع ع3تقييـ )
 تطبيقى نيائى ( اسبكع الخامس عشر 4تقييـ )

 امتحاف تحريرم نظرم
 

 تكزيع الدرجات -جػ
 
 

 23امتحاف نياية العاـ      
 33أعماؿ السنة              
 53التطبيقى                  
 133المجمكع                  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 مذكرات - ؽ
 

يقـك بكضعيا السادة أعضاء ىيئة التدريس القائميف  مذكرة كرقية
 2318 بالتدريس كالتي يقرىا القسـ.
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 ال يكجد كتب ممزمة - ؾ
 كتب مقترحة -جػ
 

–( : المكضة كفف اختيار الممبس 1998نجاة سالـ باكزير ) -
 القاىرة .  –دار الفكر العربى  – 1ط

دكريات عممية أك  -د
 نشرات ... الخ

 جامعة المنكفية–د المنزلى مجمة كمية االقتصا

              
 : د. عبد اهلل عبد المنعـ حسيف     منسؽ المقرر 

 .د. مني عبد الرازق أبوشنبرئيس مجمس القسم العممى : أ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد ا  

      
 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة     

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

 

 
85 

 
 (21نموذج رقم )

 جامعة  : المنكفية
 كمية:   االقتصاد المنزلي

 قسـ :    ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 

 دراسيمقرر  توصيف
 
 بيانات المقرر -1

 الفرقة :الثالثة  اسـ المقرر : أجيزة ك أدكات منزلية 314الرمز الككدل : 
التخصص :االقتصاد 

 المنزلي كلتربية
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                            عممى         

 
 
 ىدؼ المقرر : -2
 
 
 
 

 –جيزة كاألدكات ميارات خاصة في مجاؿ األ  اف يدرس
األساليب العممية عند شراء استخداـ كالعناية باألدكات كاألجيزة اف يدرس  

 التعرؼ عمى –المنزلية 
 المستحدثات التكنكلكجية في األجيزة كاألدكات المنزلية. اف يدرس 

 

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

2 4 
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 بانتياء المقرر يككف الطالب قادرنا عمى أف:
 المعمومات  (15
 المفاىيم :و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامات المستخدمة في األدكات كاألجيزة المنزلية .يذكر :  1 -أ
 الخامات المستخدمة في األدكات كاألجيزة المنزلية . يميز:  2 - أ
 األدكات المنزلية تبعان لكظيفتيا . يشرح:  3 -أ
 األجيزة غير الكيربية كنظرية عمميا .يذكر :  4-أ
 ية كتصنيفيا .األجيزة الكيربيعدد  -5-أ
 

 

 
الميارات  (16

 الذىنية :
 
 
 
 
 
 

 . التكظيؼ األمثؿ األدكات كاألجيزة كصيانتيا يصنؼ -1 -ب
 الخامات المستخدمة فى صناعة األدكات كاألجيزة المنزلية يصنؼ-2 - ب

 االستخداـ األمثؿ 
 برامج لمتكعية بطرؽ الشراء الرشيد لألدكات كاألجيزة المنزلية. يبتكر -3-ب
   األدكات كاألجيزة المنزلية ف بيفيقار  -4-ب
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الميارات  -جػ

المينية الخاصة 
 بالمقرر :

المعمكمات كاإلمكانات المتاحة فى إدارة شراء األدكات  يطبؽ -1-ج
 كاألجيزة المنزلية  .

 ميارة التعامؿ مع األدكات كاألجيزة المنزلية .ينظـ  -2-ج
 زلية.ترشيد استخداـ األدكات كاألجيزة المن يطبؽ  -3-ج
 شراء كاستخداـ األدكات كاألجيزة المنزلية يتقف  -4-ج

 الميارات - غ
 العامة :

 
 
 
 
 

أفكار كاتجاىات حديثة بناء عمى حصيمة المعمكمات  يساىـ فى نشر -1 -د
 فى اقتناء األدكات الحديثة .

برامج إرشادية لمتكعية باختيار كشراء كاستخداـ يساىـ فى اعداد -2 -د
 كاألجيزة المنزلية.. كالعناية باألدكات

 
 

محتكل  -4
 :المقرر

والثاني والثالث األسبوع األول   
 –: التعرؼ عمى أىمية دراسة األدكات كاألجيزة المنزلية مفردات المقرر النظري

الخامات  –تصنيؼ الخامات المستخدمة في صناعة األدكات كاألجيزة المنزلية 
الخامات غير المعدنية  –المعدنية   
 –: تطبيؽ عمى ما تـ شرحو عمى الخامات المعدنية مقرر التطبيقيمفردات ال

 الخامات غير المعدنية في مطبخ الشقة النمكذجية
 األسبوع الرابع 

طرؽ  –طرؽ إضافة األجزاء  –: طرؽ تشكيؿ األكاني مفردات المقرر النظري
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 التمميع كاإلضافة
خ الشقة النمكذجيةالتطبيؽ عمى ما تـ شرحو في مطبمفردات المقرر التطبيقي:   

 األسبوع الخامس والسادس
 –: تصنيؼ األدكات حسب كظيفتيا إلى أدكات تحضير مفردات المقرر النظري
أدكات تنظيؼ كغسؿ ككى. –أدكات تقديـ  –في الفرف  –أدكات طيى عمى النار   
: التطبيؽ عمى ما تـ شرحو في مطبخ الشقة النمكذجية مفردات المقرر التطبيقي  

السابع والثامن األسبوع   
ثالجة  –سخاف الغاز  –: أجيزة غير كيربية : البكتاجاز مفردات المقرر النظري

التدفئة المركزية. -غاز (  –كيركسيف  –المدفأة ) فحـ  –امتصاص   
التطبيؽ عمى ما تـ شرحو في مطبخ الشقة النمكذجية. مفردات المقرر التطبيقي:  

 األسبوع التاسع والعاشر والحادي عشر
: الطاقة الكيربية كالمصطمحات األجيزة الكيربية : أجيزة مفردات المقرر النظري

 صغيرة ككبيرة تعمؿ بالمكتكر أك بالعنصر الحرارل أك باألثنيف معان.
: التطبيؽ عمى ما تـ شرحو في مطبخ الشقة النمكذجية.مفردات المقرر التطبيقي  

 األسبوع الثاني عشر
 المعرض المنيجي لمقسـ

 
ساليب أ -5

 التعميم والتعمم
 
 

 التعمـ التعاكنى –التعمـ النشط  - -
    محاضرات نظرية .-
 بياف عممي كمعمؿ كنماذج. -ب -
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    - 
 

أساليب  -6
التعميم والتعمم 
لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة
 

 -أ-
 الحقائب التعميمية

 استراتيجيات التدريس العالجى لصعكبات التعمـ
 لب بربط المعمكمات األكاديمية بمكاقؼ حياتية عامة .جذب انتباه الطا 
 التحميؿ المنطقي لتفسير المعمكمات ليتمكف مف تحصيميا . -ب-
 إتاحة الفرصة لمتعبير عف رأيو فيما يعرض عميو . -ج-     

عطاء الفرصة لطرح  -د- الحرص عمى عدـ التشتت أثناء المحاضرة كا 
 األسئمة .

 تقويم الطـــالب :   -7
 

 األساليب  - ؽ
 المستخدمة

 

 تحريرم نيائى  اختبارا -
 
 اختبارات( –انشطة  3اعماؿ سنة   -
 

 التكقيت - ؾ
 
 

   األسبكع الرابع : االختبار التحريرم .   
   

األسبكع التاسع : تقديـ تقارير فردية أك بحث عف جزء محدد مف    
 المنيج (
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تكزيع  -جػ
 الدرجات

 
 
 

  درجة 23اعماؿ سنة  درجة 83نياية الفصؿ الدراسي  
  
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 نكتة محاضرات   مذكرات - ؿ
 
 كتب ممزمة -ـ 
 

( : ادارة األدكات ة األجيزة المنزلية ، دار 2315نعمة مصطفى رقباف)
 2لسماحة اسكندرية ، ط 

 كتب مقترحة -جػ
 
 
 
 

بائية  ،دار الكتب ( : األجيزة المنزلية الكير 2315جابر السيد األبيض )
 المنكفية . –العممية لمنشر 

( الصيانة المنزلية ، 2315محمد رشاد اليبيرل ك أبراىيـ نيركز إبراىيـ ) -
 مركز األىراـ لمترجمة كالنشر .

(: مكسكعة األجيزة المنزلية اإللكتركنية ، 2315فاركؽ السيد حسيف ) -
صالح األعطاؿ ، دار الراتب الجامعية ، ب  يركت .صيانة كا 

دكريات عممية  -د
 أك نشرات ... الخ

أبحاث الماجستير كالدكتكراه في  –مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي 
 المجاؿ . 

  ميجة مسمـ:أ.د/ نعمة مصطفى رقباف       رئيس مجمس القسـ العممي : أ.د/ منسؽ المقرر 
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 (21نموذج رقم )

 جامعة  : المنكفية
 لمنزليكمية : االقتصاد ا

 قسـ : االقتصاد المنزلي كالتربية
 

 مقرر دراسي توصيف
 
 بيانات المقرر -1

الفرقة / المستكل :  الثالثة /  اسـ المقرر :  تصميـ كتطريز H315الرمز الككدل :
 االكؿ

التخصص : االقتصاد المنزلي 
 كالتربية

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 
 ىدؼ المقرر : -2
 
 
 
 

عمي  مف خالؿ قدرتو عممية التصميـ كالتطريز اف يدرس. 1/
 التعرؼ عمي أنكاع األقمشة المختمفة كالقطع النسجية المختمفة

 الغرز المختمفة المستخدمة في التطريز. اف يدرس.1/2
 الخيكط المختمفة المستخدمة في التطريز . اف يدرس.1/3
 الية مختمفة.تصميمات جم اف ينفذ. 1/4
 في شكؿ منتجات تطبيقية. آللية التطريز كتطبيقاتو اف يتقف.1/5

 6 
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 رفع الكعي الممبسي لألسرة كالمجتمع. اف يشارؾ.1/6
عكامؿ مالئمة النسيج لالستخدامات كالتطبيقات  اف يدرس. 1/7

 الخاصة بمجاالت االنتاج المختمفة.
 

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 ككف الطالب قادرنا عمى أف:بانتياء المقرر ي

 
المعمكمات  (17

 كالمفاىيـ:
 
 
 
 
 
 
 

 دكر أسس كعناصر التصميـ المختمفة. يشرح -2 – أ
انكاع االلكاف كدائرة االلكاف كتككيف مجمكعات لكنيو يذكر  -1 – أ

 متناسقة كناجحة.
انكاع األقمشة المختمفة ككيفية التعامؿ معيا عند عممية شرح ي  -3 – أ

 التطريز.
 انكاع خيكط التطريز المختمفة.يميز   -4 – أ
التعامؿ مع انكاع االبر المختمفة تبعا لنكع الخامة يذكر طرؽ  -5 – أ

 كنكع خيط التطريز.
 االستخدامات المختمفة لممنسكجات.يشرح  -6-أ
 مستكيات التصميـ كاالبتكار ك االقتباس. يمخص-7-أ
 

الميارات الذىنية  (18
: 

 

 ناجح لمقطع الممبسيو كالنسجية المراد تطريزىا.تصميـ يبتكر  -1-ب
مجمكعات لكنية متناسقة مف الخيكط تتناسب مع القطع  يحمؿ -2-ب

 المراد تطريزىا.
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أنكاع األقمشة مع أنكاع الخيكط التي تتناسب يقارف بيف  -3-ب
 المستخدمة في عممية التطريز

التذكؽ بيف الذات كالشخصية كبيف  تنمية جكانب  يقارف يؤلف -4-ب
 الممبسي.

 التطكير الميني في مجاؿ التخصص. يصنؼ-5-ب
 اساليب مختمفة لمتصميـ. يحمؿ -6-ب
 

الميارات المينية  -جػ
 الخاصة بالمقرر :

 
 
 
 

 
عمؿ األنكاع المختمفة مف غرز التطريز اليدكية. يتقف -1-ج  
نقؿ التصميـ عمي األقمشة بطريقة سميمة. يتقف-2-ج  
ع المنفذة بطريقة سميمة.تشطيب القطيتقف  -3-ج  
انكاع الغرز عمي حسب نكع التصميـ. يطبؽ -4-ج  
الميارات األساسية في مجاؿ التخصص.يطبؽ  -5-ج  
مالبتكار في التصميـ.ينسق-6-ج  
 .اسس كعناصر التصميـ المناسبة يحمؿ -7-ج
 ادارة المكارد المتاحة في العمؿ. يطبؽ-8-ج

 الميارات العامة : - ؼ
 
 
 
 

أم قطع ممبسيو أك أم نسجية بكاسطة عممية  فى تجميؿيشارؾ  – 1-د
 التطريز.

مف تعمـ مادة التطريز كالتصميـ في مادة يساىـ فى االستفادة ي -2-د
 التربية العممي.

االستخداـ  لمكارد البشرية كالمادية المتاحةا يشارؾ فى تكظيؼ -3-د
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.األمثؿ    
جتماعي الممبسي.في االرتقاء بالذكؽ العاـ كالمستكل االيشارؾ  -4-د  

 محتكل المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبوع األول
 دراسة ادكات التطريز المختمفة -1
الخكاص العامو لمخيكط المستخدمة في التطريز -2  
األكتكماتيكي(  -الميكانيكي -اساليب التطريز المختمفة )اليدكم-3

 باستخداـ الكمبيكتر 
 األسبوع الثاني

لنسجية المستخدمة في التطريزدراسة الىـ الخامات ا-1   
شرح لعناصر التصميـ المختمفة -2   

 األسبوع الثالث
شرح أسس التصميـ المختمفة-1  
تعميـ غرز الفرع كالسمسمو كالفرع المركب السمسمة المفتكحو كالتطبيؽ -2

 الخاص بيا.
 األسبوع الرابع

 -كيفية تكزيع الكحدات المختمفة داخؿ التصميـ كبطرؽ مختمفة )طردم
 عكسي(

 عمؿ غرزة الحشك كالكردكف كالفستكف كتطبيقيا 
 األسبوع الخامس

التدريب عمي عمؿ تصميمات مختمفة تصمح لمختمؼ األغراض كعمؿ 
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 غرز الركككك كالبذكر 
 األسبوع السادس

التدريب عمي غرز ضمع السمكة كالعجمية كالسراجة الزخرفية كاختيار 
اللكاف المناسبو لو .المشركع كالخامات التي تصمح لتنفيذه كا  

 األسبوع السابع
 امتحاف الميدتيـر
 األسبوع الثامن

التدريب عمي عمؿ غرز الظؿ كرجؿ الغراب كاالبميؾ بالطرؽ المختمفة 
 كمتابعو المشركع 
 األسبوع التاسع

التدريب عمي غرز البطانية كطرؽ تشطيب حكاؼ المفارش كالنيايات 
 المختمفة متابعة عمؿ المشركع  

وع العاشراألسب  
التدريب عمي غرزة البكاف ستاف كغرزة المارجريت ك متابعة عمؿ 

 المشركع  
 األسبوع الحادي عشر

عمؿ تدريبات متنكعو عمي التصميمات المختمفة كتكزيع الغرز المختمفة 
 كتكزيع الغرز المختمفة كمدم تناسؽ الغرز كارتفاعاىا كتناسؽ االلكاف 

 األسبوع الثاني عشر
ييـ المشركع تسميـ ك تق  

 األسبوع الثالث عشر
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 االمتحاف العممي

أساليب التعميم  -5
 والتعمم

 
 
 
 

التعمـ التعاكنى    
 محاضرات نظرية 

محاضرات تطبيقية -  
المناقشة كالحكار -  
عرض عينات الغرز كالتصميمات المطمكب عمميا-  
عمؿ العينات كتقييميا في قاعة التدريس -  
 

 
أساليب التعميم  -6

مم لمطالب ذوى والتع
 القدرات المحدودة

 
 
 

 
 الحقائب التعميمية 
 محاضرات نظرية 

محاضرات تطبيقية -  
المناقشة كالحكار -  
عمؿ مجمكعات مف الطمبة المتميزيف كذكم القدرات المحدكدة لمتفاعؿ -

 كزيادة اكتساب الخبرة.
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 تقويم الطـــالب :   -7
 
 األساليب المستخدمة - ؿ
 
 

طة خالؿ المحاضراتاألنشاعماؿ سنة  -1  
  سنة امتحاف اعماؿ -2
تطبيقى امتحاف نياية العاـ  -3  

 التكقيت -ـ 
 
 

اسبكعي لتقيم األول            ا  
األسبكع السابعالتقيم الثاني             
راألسبكع الثالث عشالتقيم الثالث             

 تكزيع الدرجات -جػ
 
 
 
 
 

 
   درجة 73االمتحاف العممي  -3
مشركع( 23—اختبارات 13درجة ) 33سنة  اعماؿ -4  
  
%133المجمكع             -  
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 مذكرات - ف

 
 

محاضرات نظرية عف التطريز كانكاع الخامات كالخيكط المستخدمة في  
2318 التطريز كعناصر كاسس التصميـ  

 
 كتب ممزمة - ق
 

اليدكمدليمؾ المصكر الى الخياطة كالتطريز   
2315 مف فنكف التطريز اليدكم  
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 كتب مقترحة -جػ
 
 

ا2315القيـ الجمالية لمتطريز ككيفية تحقيقو  

دكريات عممية أك  -د
 نشرات ... الخ

 
 
 

تأثير بعض األساليب التطبيقية لمتطريز عمى الخكاص الكظيفية 
  كالجمالية لألقمشة الكبرية

/ طريزاليدكل فى ضكء فاعمية برنامج تدريبى لتنمية ميارات الت 
   15-2الصناعات الصغيرة كدكرىا فى التنمية

 : منسؽ المقرر 
 د.ايريني اسحؽ شنكدة  ا.ـ.د سالي الكراقي 

 
 رئيس مجمس القسم العممى : ا.د منى عبد الرازق ابوشنب
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 (21نموذج رقم )

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي

 ربيةقسـ: االقتصاد المنزلي كالت
 

 مقرر دراسي توصيف
 
 بيانات المقرر : -1

 الرمز الككدم :
H416 

 اسـ المقرر :  
 معاطؼ )أ(

 الفرقة / المستكل :
 الرابعة / األكؿ

 التخصص : 
 االقتصاد المنزلي كالتربية

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرم                عممي

  
 ىدؼ المقرر : -2
 
 

مػػػػػػؿ نمػػػػػػكذج كتنفيػػػػػػذ المعطػػػػػػؼ بنػػػػػػاء كتصػػػػػػميـ كع اف يػػػػػػدرس  -1
 الحريمي.

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 بانتياء المقرر يككف الطالب قادرنا عمى أف:

 
المعمكمات  (19

 كالمفاىيـ:
 يكضح العكامؿ المؤثرة عمى قياسات الجسـ كطرؽ أخذىا. –1–أ
المصػػػػػطمحات العمميػػػػػة المتعمقػػػػػة ببنػػػػػاء نمػػػػػكذج المعطػػػػػؼ  يشػػػػػرح -2–أ

 الحريمي.
أكػكاؿ(  -المصطمحات العممية المتعمقة ببناء نمكذج )أكمػاـ يذكر -3-أ

1 4 
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 المعطؼ الحريمي.
لألجسػػاـ  يشػػرح أشػػكاؿ كأنػػكاع المعػػاطؼ كالتصػػميمات المناسػػبة -4-أ

 المختمفة.
ألقمشػػػػة كالخامػػػػات المسػػػػتخدمة فػػػػي تنفيػػػػذ المعطػػػػؼ يمػػػػـ بػػػػأنكاع ا -5-أ

 الحريمي.
 الجكدة في المعطؼ. يمخص -6-أ
 

 قياسات الجسـ كخطكط بناء قكالب النماذج. يحمؿ  –1–ب الميارات الذىنية: (23
 يحمؿ خطكط التصميمات المختمفة لرسـ النمكذج المناسب ليا. –2–ب
الحمػػػكؿ المناسػػػبة لمكاجيػػػة الصػػػعكبات المختمفػػػة أثنػػػاء يصػػػمـ  –3 –ب

 مراحؿ تصميـ كتنفيذ المعطؼ.
األقمشػػػػػػة كالخامػػػػػػات المناسػػػػػػبة لمتصػػػػػػميمات المختمفػػػػػػة  يخطػػػػػػط -4-ب

 ؼ الحريمي.لممعط
 

الميػػػػػػػػػارات المينيػػػػػػػػػة  -جػػػػػػػػػػ
 الخاصة بالمقرر:

 ميارات أخذ قياسات أبعاد الجسـ.يطبؽ –1–جػ
 رسـ نمكذج المعطؼ الحريمي.يتقف  –2–جػ
يػػػػػتقف اعػػػػػداد كتشػػػػػكيؿ نمػػػػػكذج التصػػػػػاميـ المختمفػػػػػة لممعطػػػػػؼ  –3–جػػػػػػ

 الحريمي.
 ينفذ كافة المراحؿ اإلنتاجية المتعمقة بالمعطؼ الحريمي. –4–جػ
قكاعػػػد كمعػػػايير الجػػػكدة فػػػي كافػػػة مراحػػػؿ تصػػػميـ كتنفيػػػذ  يطبػػػؽ -5-جػػػ

 المعطؼ الحريمي.
 

 الميارات العامة : (21
 

 التقدـ العممي في تصميـ كتنفيذ المعطؼ الحريمي. يشارؾ فى–1–د
التقنيات الحديثة في تصميـ كتنفيذ المعطؼ  يساىـ فى استخداـ  –2-د

 الحريمي.
كيػػػػػر العممػػػػػي كاسػػػػػمكب حػػػػػؿ ميػػػػػارات التف سػػػػػاىـ فػػػػػى اسػػػػػتخداـيس-3–د

 المشاكؿ.
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 األسبوع األول محتكل المقرر:  -4
العكامؿ كالعناصر المختمفة  –التعريؼ بالمقرر مفردات المقرر النظري: 

 -القياسػػات الخاصػػة بػػالمعطؼ الحريمػػي -المػػؤثرة عمػػى قياسػػات الجسػػـ
 اسس بناء قكالب النماذج لممعطؼ الحريمي.

طػرؽ أخػذ القياسػات  –بػالمقرر العممػي التعريؼمفردات المقرر العممي: 
 الخاصة بالمعطؼ الحريمي.

 األسبوع الثاني
األسػػػػػس كالمصػػػػػطمحات الفنيػػػػػة الخاصػػػػػة  مفـــــردات المقـــــرر النظـــــري:

 -العكامؿ التي تتحكـ في المعطؼ الحريمي -بالمعطؼ الحريمي
 األسس الفنية لتصنيع المعطؼ. -العكامؿ المؤثرة عمى انتاج المعطؼ

 : كيفية بناء قكالب النماذج لممعطؼ الحريمي.العممي مفردات المقرر
 األسبوع الثالث

ـــرر النظـــري: اسػػػس بنػػػاء قكالػػػب نمػػػاذج األكمػػػاـ الخاصػػػة  مفـــردات المق
األسػػػػػس كالمصػػػػػطمحات الفنيػػػػػة الخاصػػػػػة بأكمػػػػػاـ  -بػػػػػالمعطؼ الحريمػػػػػي
 المعطؼ الحريمي.

بنػاء قكالػب نمػاذج األكمػاـ الخاصػة بػػالمعطؼ  مفـردات المقـرر العممـي:
 الحريمي.

 األسبوع الرابع
اسس بناء قكالب نماذج األككاؿ لممعطؼ مفردات المقرر النظري: 

األسس كالمصطمحات الفنية الخاصة باألككاؿ الخاصة  -الحريمي
 بالمعطؼ الحريمي.

تػػػابع بنػػػاء قكالػػػب نمػػػاذج األكمػػػاـ لممعطػػػػؼ مفـــردات المقـــرر العممـــي: 
 الحريمي.

 األسبوع الخامس



الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد ا  

      
 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة     

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

 

 
102 

أشكاؿ كأنكاع المعاطؼ كالتصميمات المناسبة ري: مفردات المقرر النظ
 لألجساـ المختمفة.

 بناء قكالب نماذج األككاؿ لممعطؼ الحريمي.مفردات المقرر العممي: 
 األسبوع السادس

أشكاؿ كأنػكاع المعػاطؼ كالتصػميمات المناسػبة مفردات المقرر النظري: 
 لألجساـ المختمفة.

الػػػب نمػػػاذج األكػػػكاؿ لممعطػػػؼ تػػػابع بنػػػاء قك مفـــردات المقـــرر العممـــي: 
 الحريمي.

 األسبوع السابع
األقمشة كالخامات المستخدمة في تنفيذ مفردات المقرر النظري: 

 المعطؼ الحريمي.
تحميؿ خطكط التصميمات المختمفة لرسـ كبنػاء  مفردات المقرر العممي:
 النمكذج بطريقة سميمة.

 األسبوع الثامن
ة الختيار األقمشة التي تصمح األسس العاممفردات المقرر النظري: 

الخصائص العامة الكاجب تكافرىا في تصنيع األقمشة  -لعمؿ المعاطؼ
 المنسكجة المستخدمة في المعطؼ.

تحميؿ خطكط التصميمات المختمفة لرسـ كبنػاء  مفردات المقرر العممي:
 النمكذج بطريقة سميمة.

 األسبوع التاسع
 ة نظرم.امتحاف أعماؿ سنمفردات المقرر النظري: 

زيػػػػػػػارة ميدانيػػػػػػػة لممعػػػػػػػارض كالمصػػػػػػػانع مفـــــــردات المقـــــــرر العممـــــــي: 
 المتخصصة.

 األسبوع العاشر
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ـــــرر النظـــــري:  ـــــردات المق  -المالئمػػػػػة الكظيفيػػػػػة ألقمشػػػػػة المعػػػػػاطؼمف
االرشػػػػػادات العامػػػػػة الختيػػػػػار تصػػػػػميمات المعػػػػػاطؼ المناسػػػػػبة لألجسػػػػػاـ 

 المختمفة.
ج مػكديالت مشػركع اختيار كتصميـ كبنػاء نمػاذمفردات المقرر العممي: 

 المعطؼ.
 األسبوع الحادي عشر

معايير تقييـ المظير  -معايير جكدة المعطؼمفردات المقرر النظري: 
 معايير تقييـ المظير الردمء لممعطؼ. -الجيد لممعطؼ
المراحػؿ األكليػة لتنفيػذ  -قص مشػركع المعطػؼالعممي:  مفردات المقرر

 مشركع المعطؼ.
 األسبوع الثاني عشر

مكاصفات  -تقييـ جكدة المعطؼ معاييرالمقرر النظري: مفردات 
 الجكدة في تصميـ المعطؼ.

 االنتياء مف تنفيذ مشركع المعطؼ. العممي:  مفردات المقرر
 األسبوع الثالث عشر

 امتحان نياية العام تطبيقي
 

 محاضرات نظرية. –1–5 أساليب التعميـ كالتعمـ: -5
 .محاضرات تطبيقية –5-2
عػػػػػداد الطالػػػػػب الػػػػػتعمـ  –3–5 الػػػػػذاتي مػػػػػف خػػػػػالؿ االطػػػػػالع بالمكتبػػػػػة كا 

 -البحػػث عمػػى شػػبكة المعمكمػػات الدكليػػة )االنترنػػت( -لمبحػػكث كالتقػػارير
 البحث في المجالت التصميمية كالعممية المتخصصة.

 .العصؼ الذىني -4–5
 التعمـ التعاكني. –5–5
 زيارة المعارض كالمصانع المتخصصة. -5-6
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 .E-learningالتعميـ عف بعد  -7–5
 

أسػػاليب التعمػػيـ كالػػتعمـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػالب ذكل القػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدكدة :
 

 محاضرات نظرية. –1–6
 .تطبيقية محاضرات –2 –6
 التعمـ التعاكني. –5–6
 زيارة المعارض كالمصانع المتخصصة. –6–6
 التدريس في مجمكعات صغيرة.  –7 –6
 

 تقويم الطـــالب :   -7
 األساليب المستخدمة - ف
 
 

 : (انشطةاعماؿ سنة )  –1 –أ
 امتحاف أعماؿ سنة. -2 -أ
 امتحاف نياية العاـ تطبيقي:  –3 –أ
 امتحاف نياية العاـ نظرم: ؿ –4 –أ
 

 التكقيت - ق
 
 

 أسبكعينا                           1التقييـ 
 األسبكع التاسع        امتحاف أعماؿ سنة نظرم            2التقييـ 
 األسبكع الثالث عشر  امتحاف نياية العاـ تطبيقي            3التقييـ 
 األسبكع الرابع عشر   امتحاف نياية العاـ نظرم            4التقييـ 

 
 درجة33أعماؿ سنة                   تكزيع الدرجات -جػ 

 درجة53امتحاف تطبيقي              
 درجة23امتحاف تحريرم              

 درجة133      المجمكع             
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
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 2318 مذكرة عمى شكؿ أكراؽ تكزع عمى الطالب مذكرات - ك
  - - - كتب ممزمة - م
 -(: المالبس الخارجية لممرأة2316زينب عبد الحفيظ فرغمي )  كتب مقترحة -جػ

 القاىرة. -دار الفكر العربي -1ط
 ( معاطؼ السيدات2312منى عبد الرحمف :)-  دار الصفا

 القاىرة. -لمطباعة
 ( تصميـ مالبس النساء2315سحر عمي زغمكؿ :)- دار   -1ط

 الرياض -الزىراء
دكريات عممية أك  -د

 نشرات ... الخ
 

 جامعة المنكفية. -مجمة بحكث االقتصاد المنزلي 
 .دراسات الماجستير المتخصصة في المعاطؼ 
 .دراسات الدكتكراه المتخصصة في المعاطؼ 

 
 : أ.د./ نشكه عبد الرءكؼ تكفيؽ عبد الحميـ.نسؽ المقررم 

 رئيس مجمس القسم العممى : أ..د. مني عبد الرازق أبوشنب
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 (21نموذج رقم )
 جامعة المنوفية

 كمية االقتصاد المنزلي
 قسم االقتصاد المنزلي والتربية

 
 مقرر دراسي توصيف

 
 بيانات المقرر -2

الفرقة / المستوى : الرابعة/  لمقرر :  تصميم أزياءاسم ا  H417الرمز الكودى :
 االول

التخصص : االقتصاد المنزلي 
 والتربية

 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 
 
 ىدؼ المقرر : -2
 

 عناصر تصميـ األزياءس در ب فا
 طرؽ رسـ األزياء المختمفة اف يدرس

 اءاف يدرس اسس تصميـ االزي
 

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 بانتياء المقرر يككف الطالب قادرنا عمى أف:

 

2 4 
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 :المعمومات والمفاىيم - أ
 

 .األزياء كمصادرهيذكر مفيـك تصميـ  .1
لبشرم النسائي الطكلية نسب قياس الجسـ ايذكر  .2

 كالعرضية.
دراسة  األسس الفنية لرسـ  -أنكاع التصميـ كعناصرهيشرح  .3

  -المانيكاف
 تطكر حركة المكضة بالعصر الحديث ألزياء النساء يشرح .4
تصنيؼ األساليب  -أساليب اإلعالف عف المكضة يشرح  .5

 -المتخصصة في اإلعالف عف المكضة كمكمالتيا
 

 
 الميارات الذىنية :-ب 

 
 
 
 

تصميـ األزياء  كمصادره كأسسو  أنكاع يقارف بيف  .1
 كعناصره.

 زياء.الشركط الكاجب تكافرىا في مصمـ األ حمؿي .2
 العكامؿ التي يسعى مصمـ األزياء لتحقيقيا. يخطط .3
 نسب قياس الجسـ البشرم النسائي الطكلية كالعرضية. يحمؿ .4
 أساليب اإلعالف عف مكضة أزياء النساء. يقارف .5
 صنؼ القكاعد العممية كالمبادئ الفنية لتصميـ األزياء.ي .6
األسس الفنية لرسـ المانيكاف النسائي بأنكاعو يطبؽ  .7

 .فةالمختم
 

 أقالـ التخطيط لخطكط الزم الرئيسية.يستخدـ  .1الميارات المينية  -جػ
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 بالمقرر : الخاصة
 

 ستخدـ األلكاف لتكضيح التأثيرات المختمفة لمزم كلألقمشة.ي .2
تصميمات مختمفة كزخرفتيا باستخداـ المكف األبيض يبتكر  .3

 كاألسكد. 
فة تصميمات مالبس السيرة  كالمناسبات بتأثيرات مختم ينتج .4

 لألقمشة.
تصميمات مف مصادر التصميـ المختمفة مثؿ الطبيعة   ينتج .5

 كاألزياء الشعبية كالمعمار.
نظـ مككنات الزل عمي نمكذج القياس مع مراعاة االتزاف ي .6

 كالتكازف.
 

 الميارات العامة : -د
 
 
 
 
 

في إقتباس مالبس لممساء كالسيرة لمسيدات في شكؿ يشارؾ  .1
 عي مشركع فردم أك مشركع جما

عرض مكضكعات مختمفة لممنيج ييساىـ فى عرض  .2
 باسمكب العركض التقدمية " بكر بكينت ".

عمؿ أبحاث عممية كالتعاكف في إخراجو يشارؾ فى فريؽ ل .3
 بالصكرة الجيدة 

 قامة المعارض الفنية  في إ يساعد .4
 يشارؾ فى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات  .5
 

 محتكل المقرر:  -4
 

 ينبغي تناكليا:  المكضكعات التي-1
 األسابيع قائمة المكضكعات
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 1 مقدمة عامة عف المقرر ك أىدافو. 

مفيـك تصميـ األزياء  -أنكاع التصميـ -مفيـك التصميـ
 -التقميعة  –كما يرتبط بو مف تعاريؼ )البدعة 

 الطراز(.

2 

 3 مصادر اإلقتباس في تصميـ أزياء أزياء النساء.

 4 عناصر تصميـ األزياء 

 5 سس تصميـ األزياءأ

 6 تطكر حركة المكضة بالعصر الحديث ألزياء النساء.

 7 العكامؿ المؤثرة في المكضة.

 8 تابع العكامؿ المؤثرة في المكضة.

 9 أساليب اإلعالف عف مكضة أزياء النساء.

 13 تابع أساليب اإلعالف عف مكضة أزياء النساء.

 11 ألزياء.سمات مصمـ األزياء. كمراحؿ عمؿ مصمـ ا

 12 نماذج مف مصممي أزياء النساء في العصر الحديث.

تصنيؼ مكاقع اإلنترنت المتخصصة في اإلعالف عف 
مكضة أزياء النساء كمكمالتيا كمزايا كعيكب اإلعالف 

13 
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 عف مكضة أزياء النساء مف خالؿ اإلنترنت 

استالـ األنشطة كالتكميفات التدريبية مف الطالبات. 
 ة.مراجعة عام

14 

 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناوليا: الجزء العممي-2
 األسابيع قائمة الموضوعات

 1 مقدمة عامة عف المقرر ك أىدافو. 
 2 التدريب عمي تصميـ الككرساج األساسي.

 3 التدريب تصميـ تصريؼ البنس عمي الككرساج.
التدريب عمي تصميـ الفتحات كالمردات كالسفرة في 

 ء.مالبس النسا
4 

التدريب عمي تصميـ األككاؿ ك األكماـ في مالبس 
 النساء.

5 

 6 التدريب عمي رسـ مكديالت لمبمكزات كالجاكيتات.
 7 التدريب عمي رسـ الجزء السفمي.

التدريب عمي رسـ الكسرات كالكالكنييات كالكشكشة 
 كالكمكش.

8 

 9 التدريب عمي رسـ مكديالت لمفساتيف .
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اـ أقالـ التخطيط لخطكط الزم التدريب عمى استخد
 الرئيسية.

13 

التدريب عمى استخداـ األلكاف لتكضيح التأثيرات 
 المختمفة لمزم.

11 

 12 التدريب عمى االقتباس مف المصادر المختمفة .
التدريب عمى استخداـ األلكاف لتكضيح التأثيرات 

 المختمفة لألقمشة
13 

ف الطالبات.إقامة استالـ األنشطة كالتكميفات التدريبية م
 المعرض.

14 
 

 
 أساليب التعميم والتعمم -5
 
 
 
 
 

 التعمـ الذاتى 
 .المحاضرة كعركض البكر بكينت 
   الػػػتعمـ التعػػػاكني ، كتقسػػػيـ الطالبػػػات إلػػػى مجمكعػػػات عمػػػؿ

 لمناقشة كاستخالص مفاىيـ المحاضرة
  المناقشة كالحكار  
  . التعميـ المصغر كإعداد المحاضرات كاإللقاء ليا 
  .حمقات لممناقشة 
 المفاىيـ لبعض مفاىيـ المقرر كمفيكـ .  خرائط 
 .استخداـ أسمكب العصؼ الذىني 

 
  أساليب التعميم والتعمم  -6
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لمطالب ذوى القدرات 
 المحدودة

 
 
 
 
 

 .) المحاضرة المطكرة )العركض التقديمية() باكر بكينت 
 .المناقشة كالحكار 
 الحقائب التعميمية 
  صغيرة )كرش عمؿ ػ تعمـ تعاكني(.التعمـ في مجمكعات 
  .التعمـ القائـ عمى المشاريع 
  تقسيـ الطالبات إلى مجمكعات عمؿ لمناقشة كاستخالص

 مفاىيـ المحاضرة.
 

 تقويم الطـــالب :   -7
 
 األساليب المستخدمة - و

 
 التوقيت - ي
 
 توزيع الدرجات: -جـ

ميمة التقويم )كتابة مقال،  التقويم
اختبار، مشروع جماعي، 

 ختبار نيائي...الخ(ا

األسبوع 
المحدد 

 لو

نسبتو 
من 

التقويم 
 النيائي

اختبار دوري : ويتضمن  2
أسئمة مقاليو أو موضوعية 
 لتقييم الجوانب المعرفية

7 25%  

 أنشطة وتكميفات:  1
أنشطة إجبارية : كراسة 

 -عينات تدريبية  -تدريبات 
 المشروع النيائي.

كل 
 أسبوع

25%  
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 -أنشطة اختياريو: أبحاث 
  -مطويات  -مقاالت 

معرض   -عروض متقدمة 
 منيجي

اختبار نيائي عممي: لتقييم  3
الجوانب الميارية العممية 
 لممقرر

23 58%  

اختبار نيائي نظري: و  4
يتضمن أسئمة مقاليو أو 
موضوعية لتقييم الجوانب 

 المعرفية  لممقرر

24 18% 

 
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 مذكرة جامعية بالمحتكم العممي لممقرر. راتمذك - أ أ
 كتب ممزمة - ب ب
 
 
 

  دار الفكر العربي  –فف تصميـ األزياء  -نجاة بكازير– 
 ـ القاىرة.1998

  كفاية سميماف أحمد ، سحر عمي زغمكؿ :أسس تصميـ
الطبعة –القاىرة  -عالـ الكتب -األزياء لمنساء

 ـ2337األكلى
دة كآخركف :أساسيات تصميـ المالبس ، دار عبد العزيز جك   كتب مقترحة -جـ
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 ـ.2314التكفيؽ ، القاىرة ، الطبعة األكلى ، 
  قكاعد كأسس تصميـ األزياء  –يسرم معكض عيسي– 

 ـ.2311الطبعة األكلي  –عالـ الكتب 
  سمكل ىنرم : ُطرز األزياء ، مكتبة األنجمك المصرية- 

 ـ القاىرة. 2311
  تاريخ األزياء  -د طاحكف  ثريا سيد نصر ، د / زينات أحم

 ـ القاىرة.2311 -، عالـ الكتب
   دار الفكر العربي  –فف تصميـ األزياء  -نجاة بكازير– 

 القاىرة2315
دوريات عممية أو نشرات  -د

 ... الخ
 
 
 
 
 
 

  الدراسات األكاديمية كالبحكث العممية كالدكريات العممية
 تصميـ األزياء.العالمية كالمراجع األجنبية الحديثة الخاصة ب

  .المكاقع العربية كاألجنبية المختصة بتصميـ األزياء 
  .المجالت المتخصصة في تصميـ األزياء 

http://www.fashioncampus.it/Arabian/index.asp 
http://fashion.about.com/ 
http://www.anazahra.com/Fashion 

Bx08-http://www.youtube.com/watch?v=APJvJb 
 

 : ..أ.د. ىدي محمد سامي غازي   منسق المقرر
 

 ا.د منى عبد الرازق ابوشنب:  رئيس مجمس القسم العممى
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 (21نموذج رقم )

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ : التغذية كعمـك األطعمة
 

 مقرر دراسي توصيف
 
 بيانات المقرر -1

   وغذائية تربية صحيةاسم المقرر :   H421الرمز الككدم : 
 

 الفرقة / المستوى :  الرابعة
                  

خصص : االقتصاد الت
 المنزلي  كالتربية

 

 
 عدد الوحدات الدراسية :  نظري                 عممي         

 
 
 ىدؼ المقرر : -2
 
 
 
 

مفيوم التربية الغذائية وأىدافيا وبرامج التغذية ان يعرف  .2
 التطبيقية.

الطالب بكيفية تخطيط وتنفيذ البرامج الغذائية  ، وما  ان يمم .1
 ي يشمميا البرنامج. ىى الفئات الت

 الوسائل المستخدمة في التربية الغذائية. ان يوضح  .3

2 - 
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 بمفيوم الصحة ، العدوى وعوامل عممية العدوى.يشرح ان  .4
عمى دعائم برنامج الصحة المدرسية وما ىى  ان يتعرف  .5

 األمراض المعدية في الطفولة والمدرسة.
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -2

 لب قادرنا عمى أف:بانتياء المقرر يككف الطا
المعمكمات  (22

 كالمفاىيـ:
 
 
 

مفيوم التربية الغذائية وأىدافيا وكيف تكون مادة حية . يوضح 2
 وشيقو.

الييئات الدولية الخاصة بالتغذية ، برامج التغذية التطبيقية يعدد . 1
 وأىدافيا.

 مراحل تخطيط وتنفيذ البرامج الغذائية.يشرح .3
ت التي يمكن االستعانة بيم فى البرامج األفراد والييئاوضح دور ي. 4

 الغذائية.
وسائل التربية الغذائية والفئات التي يشمميا البرنامج ، تعدد . 5

 والتدريب فى مجال الغذاء والتغذية.
 مفيوم الصحة والعوامل المؤثرة عمييا ، أنواع األمراض.عرف ي. 6
 العدوى واألمراض المعدية.يذكر مخاطر .  7
م برنامج الصحة المدرسية ، دور المدرسة فى دعائيمخص .  8

 الصحة العالجية.
  

الميارات الذىنية  (23
: 

 .أىداف التربية الغذائية  يصنف   .2
بين األفراد والييئات التي يمكن االستعانة بيم في البرامج  يقارن. 1
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 الغذائية.
بين طرق تنفيذ البرامج الغذائية في المجتمعات المتحضرة يقارن  .3

 لنامية.وا
 بين العدوى المباشرة  وغير المباشرة .يميز . 4
 مقاومة األمراض المعدية بالمدرسة. يحمل طرق. 6

الميارات المينية  -جػ
 الخاصة بالمقرر :

المعمومات المتاحة  فى  تخطيط برامج لمتثقيف الغذائى  يطبق. 2
 لمعديد من الفئات.

لمعدية في سن القدرة عمى  كيفية مقاومة األمراض ا ينسق .1
 الطفولة والمدرسة.

  الميارات العامة : - ؽ
 بالتثقيف الغذائى والصحى.الخاصة معمومات ال يشارك فى استخدام.2
 تخطيط البرامج الغذائية لمفئات المختمفة.  يساىم فى. 1
 الخبرات الغذائية والصحية  . يشارك فى نشر. 3
 

 األسبوع األول محتكل المقرر:  -4
 عالمات التغذية الصحيحة.  -الغذائية  مفيوم التربية
 األسبوع الثاني

دور األم  –أثر البيئة عمى التربية الغذائية  –أىداف التربية الغذائية 
 فى التربية الغذائية.

 األسبوع الثالث
 –مراحل تخطيط وتنفيذ البرامج الغذائية  –برامج التغذية التطبيقية 
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طرق  –بيم في البرامج الغذائية  األفراد والييئات التي يمكن االستعانة
 تنفيذ البرامج الغذائية في المجتمعات المتحضرة والنامية.

 األسبوع الرابع
 الفئات التى يشمميا البرنامج الغذائى.

 األسبوع الخامس
األفالم  –المعارض  –وسائل التربية الغذائية  ) الزيارات المنزلية 

 ........الخ(.
 األسبوع السادس

 عمم الغذاء والتغذية. التدريب فى
 األسبوع السابع  

 األفراد الذى يجب تدريبيم لمعمل فى مجال التثقيف الغذائى لمناس. 
 األسبوع الثامن والتاسع

 –العوامل التى تؤثر عمى الصحة  –مقدمة عن الصحة والمرض 
 العدوى والمناعة
 األسبوع العاشر 

مراقبة  –رسى األثاث المد  -الرعاية الصحية فى السن المدرسى 
 التغذية بالمدرسة.

 األسبوع الحادى عشر 
 مقاومة األمراض المعدية .

 األسبوع الثانى عشر
األمراض المعدية في سن  -دور المدرسة في الصحة العالجية 
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 الطفولة والمدرسة.
أساليب التعميم  -5

 والتعمم
-  

 التعمم الذاتى 
 التعمم التعاونى
 التعمم النشط

 محاضرات نظرية 
 العروض التفديمية -
 المناقشة والحوار وطرح االسئمة المتعددة . - 

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 محاضرات نظرية  -
 الحقائب التعميمية -
 التعميم التعاوني -

 تقويم الطـــالب :   -7
 

 األساليب المستخدمة - أ أ
 
 

 امتحان أعمال السنة لمجزء النظري. -2
 امتحان نياية العام النظري -1
 

 التكقيت - ب ب
 

 التقييم األول            منتصف الفصل الدراسي )االسبوع السابع(
 التقييم الثاني            نياية الفصل الدراسي  )االسبوع الرابع عشر(

 
           درجة18أعمال السنة           - تكزيع الدرجات -جػ

 درجة88امتحان تحريري     -
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 %288المجموع             -
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
كتاب جامعي يقوم بوضعو السادة أعضاء ىيئة التدريس القائمين  مذكرات - ت ت

 1828 بالتدريس
  كتب ممزمة - ث ث
 التربية الغذائية                              أ د/  عصمت رشدى كتب مقترحة -جػ

 ية                د/  عفاف صبحىالتربية الغذائية و الصح

 التغذية الصحية لإلنسان                  د/  آمال الشامى

 د/  منى خميل                                                

 د/  حياة شرارة                                                  

 د/ ايزيس عمى نوار الغذاء والتغذية                           

 األطعمة ودورىا فى التغذية              د/ مصطفى كمال مصطفى  

 
دكريات عممية أك  -د

 نشرات ... الخ
-----------مجمة كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنكفية-----

--------- 

 
د/ .يوسف : أ.د/  محمد مصطفى               رئيس مجمس القسم العممي : أ.منسق المقرر 

 الحسانين 
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 أ.م. د / نجالء الشيخ                  

 د / عزة اإلسكافى                     
 

 (21نموذج رقم )
 جامعة: المنكفية

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسـ: االقتصاد المنزلي كالتربية

 
 مقرر دراسي توصيف

 
 بيانات المقرر : -1

 الرمز الككدم :
H425 

 اسـ المقرر :  
 معاطؼ)ب(

 الفرقة / المستكل :
 الرابعة / الثاني

 التخصص : 
 االقتصاد المنزلي كالتربية

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرم                عممي

  
 ىدؼ المقرر : -2
 
 

بنػػػاء كتصػػػميـ كعمػػػؿ نمػػػكذج كتنفيػػػذ المعطػػػؼ الحريمػػػي   اف يػػػدرس
 المبطف.

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 مقرر يككف الطالب قادرنا عمى أف:بانتياء ال

المعمكمات  (24
 كالمفاىيـ:

 يكضح أسس الضبط الجيد لممعطؼ. –1–أ
 يحدد المصطمحات العممية المتعمقة ببناء نمكذج تقكية المعطؼ. -2–أ

2 4 
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األقمشػػػة كالخامػػػات المسػػػتخدمة فػػػي تنفيػػػذ تقكيػػػة المعطػػػؼ يعػػػدد  -3-أ
 الحريمي.

 ببناء نمكذج بطانة المعطؼ.يذكر المصطمحات العممية المتعمقة  -4-أ
األقمشػػػة كالخامػػػات المسػػػتخدمة فػػػي تنفيػػػذ بطانػػػة المعطػػػؼ يشػػػرح  -5-أ

 الحريمي.
 يكضح كصالت الحياكة المستخدمة في عمؿ البطانة. -6-أ
 يذكر المنظكمة اليندسية لتصميـ المالبس. -7-أ
 

ؼ المػبطف خطكط بناء قكالب النماذج الخاصة بػالمعط يصنؼ  –1–ب الميارات الذىنية: (25
 كتقكية المعطؼ كبطانة المعطؼ.

 يحمؿ خطكط التصميمات لرسـ النمكذج المناسب ليا. –2–ب
الحمكؿ المناسبة لمكاجية الصعكبات المختمفة أثناء مراحؿ يبتكر  –3 –ب

 تصميـ كتنفيذ المعطؼ المبطف.
األقمشػػة كالخامػػات المناسػػبة المسػػتخدمة لتقكيػػة كبطانػػة  يصػػنؼ -4-ب

 المعطؼ المبطف.
 

الميػػػػػػػػػارات المينيػػػػػػػػػة  -جػػػػػػػػػػ
 الخاصة بالمقرر:

 ميارات اعداد نمكذج تقكية المعطؼ المبطف. يطبؽ–1–جػ
 رسـ نمكذج بطانة المعطؼ الحريمي.يتقف  –2–جػ
 يتقف تشكيؿ نمكذج التقكية كالبطانة لممعطؼ المبطف. –3–جػ
 ينفذ كافة المراحؿ اإلنتاجية المتعمقة بالمعطؼ المبطف. –4–جػ
 ميارة اختيار المنظكمة اليندسية لتصميـ المعطؼ. ؽيطب -5-جػ
 

 الميارات العامة : (26
 

التقػػدـ العممػػي فػػي تصػػميـ كتنفيػػذ تقكيػػة كبطانػػة يسػاىـ فػػى تطبيػػؽ –1–د
 المعطؼ.

التقنيػػات الحديثػػة فػػي تصػػميـ كتنفيػػذ تقكيػػة  يشػػارؾ فػػى اسػػتخداـي –2-د
 كبطانة المعطؼ المبطف.

التفكيػػػر العممػػػي كاسػػػمكب حػػػؿ ميػػػارات  يشػػػارؾ فػػػى االسػػػتفادة مػػػف-3–د
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  المشاكؿ.

 األسبوع األول محتكل المقرر:  -4
أسس الضبط الجيد  –التعريؼ بالمقررمفردات المقرر النظري: 

 مشاكؿ الضبط. -تقكيـ الضبط -لممعطؼ
بنػاء قكالػب النمػاذج  –التعريػؼ بػالمقرر العممػيمفردات المقرر العممـي: 
 .لممعطؼ الصيفي المبطف

 نياألسبوع الثا
األسس كالمصطمحات الفنية الخاصة بتقكية  مفردات المقرر النظري:

اسس بناء قكالب نماذج تقكية المعطؼ  -)حشك( المعطؼ الحريمي
 الحريمي.

: تابع اسس بناء قكالب نماذج المعطؼ الصػيفي مفردات المقرر العممي
 المبطف.

 األسبوع الثالث
تخدمة فػي تنفيػذ تقكيػة األقمشػة كالخامػات المسػ مفردات المقرر النظـري:

 كاألسس العامة الختيارىا. -المعطؼ الحريمي
اسس بنػاء كتنفيػذ قكالػب نمػاذج تقكيػة المعطػؼ  مفردات المقرر العممي:

 الصيفي المبطف.
 األسبوع الرابع

الجكانب الكظيفية لتقكية  -أىمية الحشكمفردات المقرر النظري: 
 الجكانب الجمالية لتقكية المعطؼ. -المعطؼ

تػػػابع اسػػػس بنػػػاء كتنفيػػػذ قكالػػػب نمػػػاذج تقكيػػػة ردات المقـــرر العممـــي: مفـــ
 لممعطؼ الصيفي المبطف.



الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد ا  

      
 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة     

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

 

 
124 

 األسبوع الخامس
األسس كالمصطمحات الفنية الخاصة ببطانة مفردات المقرر النظري: 

 اسس بناء قكالب نماذج بطانة المعطؼ الحريمي. -المعطؼ الحريمي
ج بطانة المعطؼ اسس بناء قكالب نماذمفردات المقرر العممي: 

 الصيفي المبطف.
 األسبوع السادس

األقمشة كالخامػات المسػتخدمة فػي تنفيػذ بطانػة مفردات المقرر النظري: 
 كاألسس العامة الختيارىا. -المعطؼ الحريمي

تػػابع اسػػس بنػػاء كتنفيػػػذ قكالػػب نمػػاذج بطانػػػة مفــردات المقــرر العممـــي: 
 المعطؼ الصيفي المبطف.

 األسبوع السابع
الجكانب  -الجكانب الكظيفية لبطانة المعطؼلمقرر النظري: مفردات ا

 الجمالية لبطانة المعطؼ.
 تشطيب المعطؼ الصيفي المبطف. مفردات المقرر العممي:

 األسبوع الثامن
كصالت  -طرؽ تركيب بطانة المعطؼمفردات المقرر النظري: 

 الحياكة المستخدمة في عمؿ البطانة.
نػػػػاء قكالػػػػب نمػػػاذج بطانػػػػة المعطػػػػؼ اسػػػس ب مفــــردات المقــــرر العممــــي:

 الشتكم المبطف.
 األسبوع التاسع

 امتحاف أعماؿ سنة نظرم.مفردات المقرر النظري: 
زيػػػػػػػارة ميدانيػػػػػػػة لممعػػػػػػػارض كالمصػػػػػػػانع مفـــــــردات المقـــــــرر العممـــــــي: 

 المتخصصة.
 األسبوع العاشر
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كصػػالت الحياكػػة المسػػتخدمة فػػي عمػػؿ  تػػابعمفــردات المقــرر النظــري: 
 البطانة.

اسػػػس بنػػػػاء قكالػػػػب نمػػػاذج بطانػػػػة المعطػػػػؼ المقــــرر العممــــي: مفــــردات 
 الشتكم المبطف.

 األسبوع الحادي عشر
المنظكمة اليندسية لتصميـ المالبس )العالقة مفردات المقرر النظري: 

 بيف الخكاص الجمالية كالميكانيكية لكصالت الحياكة(.
ـــردات المقـــرر ـــي:  مف  -قػػػص مشػػػركع المعطػػػؼ الشػػػتكم المػػػبطف العمم

 حؿ األكلية لتنفيذ المشركع.المرا
 األسبوع الثاني عشر

 المنظكمة اليندسية لتصميـ المالبس.مفردات المقرر النظري: 
ــي:  مفــردات المقــرر االنتيػػاء مػػف تنفيػػذ مشػػركع المعطػػؼ الشػػتكم العمم

 المبطف. 
 األسبوع الثالث عشر

 امتحان نياية العام تطبيقي
 

 نظرية. محاضرات –1– أساليب التعميـ كالتعمـ: -5
 .محاضرات تطبيقية –5-2
عػػػػػداد الطالػػػػػب  –3–5 الػػػػػتعمـ الػػػػػذاتي مػػػػػف خػػػػػالؿ االطػػػػػالع بالمكتبػػػػػة كا 

 -البحػػث عمػػى شػػبكة المعمكمػػات الدكليػػة )االنترنػػت( -لمبحػػكث كالتقػػارير
 البحث في المجالت التصميمية كالعممية المتخصصة.

 .العصؼ الذىني -4–5
 التعمـ التعاكني. –5–5
 كالمصانع المتخصصة. زيارة المعارض -5-6
 .E-learningالتعميـ عف بعد  -7–5
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أسػػاليب التعمػػيـ كالػػتعمـ  -6
لمطػػػػػػػػػػػػػػالب ذكل القػػػػػػػػػػػػػػدرات 

 المحدكدة :
 

 محاضرات نظرية. –1–6
 .تطبيقية محاضرات –2 –6
عػػػػداد الطالػػػػب   –3–6 الػػػػتعمـ الػػػػذاتي مػػػػف خػػػػالؿ االطػػػػالع بالمكتبػػػػة كا 

 -الدكليػػة )االنترنػػت(البحػػث عمػػى شػػبكة المعمكمػػات  -لمبحػػكث كالتقػػارير
 البحث في المجالت التصميمية كالعممية المتخصصة.

 تدريس العالجى لصعكبات التعمـال -4–6
 التعمـ التعاكني. –5–6
 زيارة المعارض كالمصانع المتخصصة. –6–6
 التدريس في مجمكعات صغيرة. –7 –6
 

 تقويم الطـــالب :   -7
األساليب  - ت ت

 المستخدمة
 
 

 انشطة:  اعماؿ سنة –1 –أ
 امتحاف أعماؿ سنة نظرم -2 -أ 
 امتحاف نياية العاـ تطبيقي:  –3 –أ
 امتحاف نياية العاـ نظرم: –4 –أ
 

 التكقيت - ث ث
 
 

 انشطةأسبكعينا                           1التقييـ 
 األسبكع التاسع        امتحاف أعماؿ سنة نظرم            2التقييـ 
 كع الثالث عشر  امتحاف نياية العاـ تطبيقياألسب            3التقييـ 
 األسبكع الرابع عشر   امتحاف نياية العاـ نظرم            4التقييـ 

 
 درجة33أعماؿ سنة                   تكزيع الدرجات -جػ 

 درجة53امتحاف تطبيقي              
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 درجة23امتحاف تحريرم              
 درجة133المجمكع                   

 
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 2318 مذكرة عمى شكؿ أكراؽ تكزع عمى الطالب مذكرات - ج ج
  - - - كتب ممزمة - ح ح
 -(: المالبس الخارجية لممرأة2316زينب عبد الحفيظ فرغمي )  كتب مقترحة -جػ

 القاىرة. -دار الفكر العربي -1ط
 ( معاطؼ السيدات2312منى عبد الرحمف :)-  الصفا دار

 القاىرة. -لمطباعة
دكريات عممية أك  -د

 نشرات ... الخ
 

 جامعة المنكفية. -مجمة بحكث االقتصاد المنزلي 
 .دراسات الماجستير المتخصصة في المعاطؼ 
 .دراسات الدكتكراه المتخصصة في المعاطؼ 

 
 : أ.د./ نشكه عبد الرءكؼ تكفيؽ عبد الحميـ.منسؽ المقرر 

 ا.د منى عبد الرازق ابوشنبى : رئيس مجمس القسم العمم
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 (21نموذج رقم )
 جامعة: المنكفية 

 كمية:   االقتصاد المنزلى 
 قسـ :    االقتصاد المنزلي كالتربية

 
 مقرر دراسي توصيف

 
 بيانات المقرر -1

الفرقة / المستكل : الرابعة /  اسـ المقرر :  األشغاؿ الفنية H415الرمز الككدل :
 االكؿ 

: االقتصاد المنزلي  التخصص
 كالتربية  

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى

 
 
 ىدؼ المقرر : -2
 
 
 
 

 . المشغكالت الفنية كاليدكيةاف يدرس  -1
التشكيؿ الفني المجسـ لممشغكالت اليدكيػة كالفنيػة بمػا  اف يدرس -2

رؽ ينعكس عمي تطكير مجػاؿ تخصصػيـ فػي المكضػة كاألزيػاء كطػ
 . تدريس

 
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

                                            بانتياء المقرر يككف الطالب قادرنا عمى أف:

0 3 



الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد ا  

      
 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة     

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

 

 
129 

المعمكمات  (27
 كالمفاىيـ:

 
 
 

  ماىية المشغكلة الفنية كاليدكيةيذكر . 
 صػػياغة عالقػػات جماليػػة يشػػرح أىميػػة  التصػػكر اإلدراكػػي كعالقتػػو ب

 . ممشغكلة الفنية كاليدكيةمستحدثة ل
 القػػيـ الجماليػػة لممشػغكالت الفنيػػة كالجماليػػة فػي مجػػاؿ المالبػػس  يعػدد

 . كالنسيج
 

 الميارات الذىنية : (28
 
 
 
 
 

 .التصكرات الجمالية لتككيف المشغكالت اليدكية كالفنية ينفذ  -4
استخالص حمػكؿ غيػر تقميديػة مسػتمدة مػف الفنػكف التشػكيمية يتقف  -5

 .ختمفة لشكؿ المشغكلة اليدكية كالفنيةفي الحضارات الم
الميػػػػارة اليدكيػػػػة كاالسػػػػتجابة الذىنيػػػػة فػػػػي كيفيػػػػة التشػػػػكيؿ  يخطػػػػط -6

 . المجسـ لممشغكالت اليدكية كالفنية
 
 

الميارات المينية  -جػ
 الخاصة بالمقرر :

 
 
 
 

الفنػي كالتربػكم  واألساليب التنفيذية في مجاؿ تخصصػيتقف استخدام .3
 . خصية المينية المتكاممةبما يساىـ في تككيف الش

تطكيػػػع مككنػػػات المشػػػغكالت اليدكيػػػة فػػػى الميػػػارة اليدكيػػػة   يسػػػتخدـ .4
 . كالفنية في ابتكار أزياء جديدة تساىـ في الركاج االقتصادم

 

 الميارات العامة : - ؾ
 

القدرة االبتكار فػي مجػاؿ التخصػص كالمجػاالت  يساىـ فى تنمية-1
 . الفنية كالتشكيمية األخرم
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تكػػكيف أسػػمكب ميػػارم مميػػز فػػي التنفيػػذ لػػدم الطمبػػة  فػػى يسػػاىـ-2
 . كالطالبات في مجاؿ تخصصيـ

 
 

 محتكل المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )التمييد لمنيج األشغاؿ الفنية كما يتضمنو( . األسبكع األكؿ1
 )عرض بعض الصكر التي تتضمف نماذج  . األسبكع الثاني2

 ي األشغاؿ الفنية (لمشركعات ف                              
 )طرح بعض التصكرات لخامات مختمفة يمكف  .األسبكع الثالث3

 تكظيفيا في عمؿ مشغكالت فنية كيدكية(                             
 )فرز بعض التصكرات الفنية التي تتضمف  . األسبكع الرابع4

أفكار لممشركعات الفنية في األشغاؿ                             
 الفنية مف 

 قبؿ الطمبة كالطالبات (                             
 )استكماؿ فرز األفكار المختمفة لمطمبة  .األسبكع الخامس5

  كالطالبات كاختيار األفضؿ مف الناحية                               
 الكظيفية الجمالية(                              

 اء الضكء عمي العدد كاألدكات المستخدمة )إلق .األسبكع السادس6
في تنفيذ المشاريع الفنية لألشغاؿ الفنية                               

) 
 تنفيذ كحدات باستخداـ فف التطريز مف خالؿ  .األسبكع السابع7

 الغرز المختمفة                            
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 ية باستخداـ غرز )استكماؿ تنفيذ الكحدات الفن .األسبكع الثامف8
 التطريز اليدكم .                               

 )تقييـ مرحمي كجزء مف أعماؿ السنة لما تـ  .األسبكع التاسع9
تنفيذه في المشاريع الفنية لمطمبة                              

 كالطالبات( .
 األسبكع العاشر )استكماؿ تنفيذ المشركعات  .األسبكع العاشر13

الفنية في األشغاؿ الفنية لمطمبة                              
 كالطالبات(

 )استكماؿ تنفيذ المشركعات الفنية في  .األسبكع الحادم عشر11
األشغاؿ الفنية لمطمبة                                        

 كالطالبات( .
 ؿ السنة()امتحاف عممي كجزء مف أعما     .األسبكع الثاني عشر12
 )التقييـ القبؿ نيائي لممشركعات الفنية         .األسبكع الثالث عشر13

في األشغاؿ الفنية لمطمبة كالطالبات                                
بداء   كا 

المالحظات عمي األعماؿ الفنية                                
 المختمفة(

 ائي كاستالـ المشركعات الفنية في )التقييـ الني .األسبكع الرابع عشر14
األشغاؿ الفنية لدم الطمبة                                   

 كالطالبات( .
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أساليب التعميم  -5
 والتعمم

 
 
 

 محاضرات نظرية تتضمن عرض صور لممشغوالت الفنية -
 إختيار التصميمات الفنية لمطمبة -
 شغال الفنيةالتجريب لبعض القطع الفنية الصغيرة لأل -
ستكماليا -  تنفيذ المشروعات وا 
 عرض أعمال المشغوالت الفنية والتقييم النيائى -

أساليب التعميم والتعمم  -
لمطالب ذوى القدرات 

 المحدودة
 
 
 

 . الشرح النظرم المستفيض بما يتفؽ كقدراتيـ العقمية المميزة .9
تقديـ عركض تكضيحية لمشاريع مف األشغاؿ الفنية ذات  .13

عالي فيالخامة كطريقة التنفيذ مف خالؿ أجيزة العرض  مستكم
 . (المختمفة )ركجيكتكر / كمبيكتر / .. إلخ

 الحقائب التعميمية .11
 التدريس العالجى لصعكبات التعمـ .12
تكميؼ ىؤالء الطمبة كالطالبات بمشاريع فنية في األشغاؿ  .13

 .الفنية
اختبارات مرحمية عمي استخداـ األدكات المختمفة في تنفيذ  .14
 . عض المشاريع الفنية بما يتفؽ كزمف المحاضرة العمميب

 تقويم الطـــالب :   -7
األساليب  - ج ج

 المستخدمة
 
 

 ) اعماؿ سنة(خالؿ المحاضرات التطبيقية   األنشطة  .5
 اعماؿ سنة(3العممى مف قبؿ الطمبة كالطالبات ختباراال .6
 ) اعماؿ سنة(لممشركعات الفنية  لتقييـ ا .7
 لممادةثـ اإلمتحاف التطبيقى  .8

    األسبكع الرابع  التكقيت - ح ح
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  األسبكع الثامف
 تكزيع الدرجات -جػ
 

 درجة 73التطبيقى الدراسي نياية الفصؿ
 درجة 33اعماؿ سنة           

ــاز  ــد جــدًا  -% 85امتي ــد  -% 75جي ــول  -% 65جي ضــعيف  –مقب
 % إلي صفـر 38ضعيف جدًا  -% 48

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 2318المذكرات الجامعية التي عضك ىيئة التدريس لممادة . كراتمذ - خ خ

 
 الكتب التي تنطكم عمي منيج األشغاؿ الفنية )العممي( كتب ممزمة - د د

 
لمرجكع إلييا لزيادة الحصيمة الثقافية منسؽ المقرر الكتب التي يقترحيا  كتب مقترحة -جػ

 كتنمية القدرة الميارية لمادة األشغاؿ الفنية .
 

كريات عممية أك د -د
 نشرات ... الخ

 

الكتب كالدكريات العممية التي تتناكؿ شرح ماىية األشغاؿ الفنية 
كمصطمحاتيا كما يتعمؽ منيا بالفنكف المختمفة بجانب النشرات الفنية في 

 الصحؼ كالمجالت الفنية كعمي شبكات اإلنترنت .
 

 : أ.د / نشأت نصر الرفاعى    منسق المقرر
 

 ا.د منى عبد الرازق ابوشنبلقسم العممى : رئيس مجمس ا
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