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 (21رقـ )نمكذج 
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسى

 
 جامعة  : المنكفية

 كمية:   االقتصاد المنزلي
 قسـ :  ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 بيانات المقرر -2

الرمز الككدل : 
G111 

 اسـ المقرر : 
 المدخؿ في عمـك االقتصاد المنزلي

 الفرقة :
 األكلى  

التخصص :االقتصاد 
 المنزلي كالتربية

 عدد الكحدات الدراسية :           نظرل                 عممى         

 
ىدؼ  -1

 المقرر 
االقتصاد المنزلي كنشأتو كتطكره بشكؿ مبسط كعبلقة عمـ  اف يتعرؼ عمى 

االقتصاد المنزلي بالعمـك األخرل كالتعريؼ بمجاالت االقتصاد المنزلي : التغذية 
االقتصاد –إدارة المنزؿ كالمؤسسات  -كالنسيج المبلبس  -كعمـك األطعمة  

رشاد الطمبة كمعاكنتيـ في اختيار التخصص بما يتناسب مع  المنزلي كالتربية كا 
 .ميكليـ

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

4  
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 قادران عمي أف : الطالبفي نياية المقرر يككف 
المعمكما - أ

 ت 
 كالمفاىيـ :

 
 

 قديما كحديثا.يكضح مفيـك االقتصاد المنزلي  -2-أ
 يشرح تاريخ تطكر ميداف االقتصاد المنزلي. -1-أ
مراحؿ لعممية –عمـ اإلدارة –مايتـ تدريسة في قسـ إدارة المنزؿ  يمخص -3-أ

رعاية االمكمة  -اقتصاديات األسرة كترشيد االستيبلؾ-العبلقات األسرية-االدارية
 الداخمي.المسكف كالتصميـ -األدكات كاألجيزة المنزلية–كالطفكلة 

يمخص المفيـك الشمكلي كالتكاممي لممسكف كنظاـ في إطار البيئة المحيطة  -4-أ
  .بو
 يناقش التغذية السميمة، كاالحتياجات الغذائية، كالمجمكعات الغذائية -5-أ
يكضح المبلبس الخارجية كمناسباتيا، كالعكامؿ المؤثرة عمى اختير المبلبس  -6-أ

 الداخمية.
 صفات القياسية المصرية لممبلبس الجاىزة محميا كعالميا.المكا يناقش -7-أ
يناقش أىـ أىداؼ تدريس االقتصاد المنزلي كمناىج كطرؽ التدريس ككسائؿ  -8-أ

 تكنكلكجيا التعميـ .
 
الميارات  - ب

 الذىنية :
 
 

 يستنبط المكاصفات العامو لخريج االقتصاد المنزلى كمجاالت عممو-2 -ب
 المكازنة لممكارد متكافر بيا خصائص كشركط الميزانية . يصمـ -1-ب
التصرؼ المناسب في حالة عجز المكارد عف مكاجية  يقارف -3 -ب

 المتطمبات 
 استخداـ الكجبات الصحية كالسميمة.يصنؼ  -4-ب
 يحمؿ أنكاع  العكامؿ التى تؤثر عمى اختيار المبلبس -5-ب
مكاصفات معمـ االقتصاد المنزلي كأساليب إعداده  في  يطكر-6-ب 
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 .كاتجاىاتو الحديثة ضكء أىدافو
الميارات  -جػ

المينية الخاصة 
 بالمقرر :

لزيادة الدخؿ باالستفادة مف خامات البيئة في عمؿ مشركعات  ينسؽ -2-ج
 صغيرة .

 ئكلية .مكاىبيـ كتنمية قدراتيـ كتدريبيـ عمى القيادة كتحمؿ المسيجيز  -1-ج
 المعرفة كالخبرات لآلخريف كاإليماف بالعمؿ كأىميتو  يطبؽ -3-ج
 .مكاصفات الغذاء المتكازف كعبلقتو بالصحة العامة ينفذ -4-ج
مكاصفات الممبس الصحي كالعكامؿ األخرل المؤثرة  إلختيار ينكع -5-ج

 في االختيار.
كضع مكاصفات معممة االقتصاد المنزلي كأساليب يجيز  -6-ج

 .كاالتجاىات الحديثة إعدادىا في ضكء األىداؼ
 الميارات - د

 العامة :
 
 
 
 
 

يشارؾ بكضع بدائؿ التخاذ القرار كالتنبؤ بالنتائج المستقبمية بناء عمى  -2 -د
 المعطيات بأسمكب عممي منطقي

 العمؿ اليدكم كركح االبتكار.  فى دعـ يشارؾ-1 -د
في تنمية  التفكير االبتكارم كتطبيؽ ما تـ دراستو في التخطيط  يساىـ -3 -د

 لممكارد كالقياـ بمشركع مستقبمي.
 االنترنت في البحث العممي كالمعرفة. يساىـ -4 -د
 كيفية ترشيد االستيبلؾ في مجاالت االقتصاد المنزلي. يعاكف فى -5-د
دارة شؤكف األسرة يتفاعؿ في تكضيح المفاىيـ األساسية لعمـ اإلدارة ك  -6-د ا 

 كالمؤسسات .
يساىـ في أيضاح مجاالت عمؿ االقتصاد المنزلى كيستطيع تحديد  -7-د

 كاختيار احد المجاالت اك االقساـ
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محتكل  -4
 المقرر:

 األسبكع األكؿ
ات كتعريفيف بالمقرر كأىدافو الطالبمفردات المقرر النظرم : تعارؼ ب
 -            مفيـك االقتصاد المنزليدراسة  -كمكضكعاتو كاألنشطة المطمكبة

 مصطمح اقتصاد منزلي
 تعريؼ االقتصاد المنزلي -
 العبلقة بيف عمـ االقتصاد المنزلي كغيره مف العمـك األخرل -

 األسبكع الثاني
 مفردات المقرر النظرم : نشأت كتطكر تعميـ االقتصاد المنزلي

 دكؿ األجنبيةأكال : تطكر تعميـ االقتصاد المنزلي في بعض ال
 في الكاليات المتحدة األمريكية -2                     
 أكربا -1                     

 ثانيا : تطكر تعميـ االقتصاد المنزلي في بعض الدكؿ العربية 
 جميكرية مصر العربية -2                     
 في المممكة العربية السعكدية -1                     

 األسبكع الثالث 
 مفردات المقرر النظرم : 

 -المكاصفات العامة لخريج كميات االقتصاد المنزلي: -
 مكاصفات خريج برنامج إدارة المنزؿ كالمؤسسات -
 مجاالت عمؿ خريج قسـ إدارة المنزؿ كالمؤسسات -
 المكاصفات العامة لخريج برنامج التغذية كعمـك األطعمة -
 مجاالت عمؿ خريج برنامج التغذية كعمـك األطعمة - 
 مكاصفات خريج برنامج المبلبس كالنسيج -
 مجاالت عمؿ خريج قسـ المبلبس كالنسيج -
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 مكاصفات خريج برنامج االقتصاد المنزلي التربكم -
 مجاالت عمؿ خريج قسـ التربكم - 

 األسبكع الرابع
 اؼ كمية االقتصاد المنزلي  مفردات المقرر النظرم: رؤية كرسالة كأىد

 مجاؿ إدارة المنزؿ كالمؤسسات                   -
 المكاد األساسية لمجاؿ إدارة المنزؿ كالمؤسسات    -
تكصيؼ محتكل كأىداؼ بعض المكاد التي تدرس بشعبة إدارة المنزؿ  -

 الميارات العامة -كالمؤسسات 
 األسبكع الخامس

 ائد الغذاء كالعناصر الغذائيةمفردات المقرر النظرم : فك 
 كظائؼ الغذاء -
 العكامؿ التي تؤثر عمى اختبار الغذاء -
 تخطيط الكجبات الغذائية كالدليؿ اليرمى لؤلطعمة -
 أنكاع كأسباب سكء التغذية -
 أمراض سكء التغذية -
 السمنة أك اليزاؿ -
 النقرس -

 األسبكع السادس
 الطعاـسبلمة  -مفردات المقرر النظرم : 

 إعداد الطعاـ اآلمف -
 جكدة األغذية كفسادىا -
 اإلضافات الغذائية -
 فساد األغذية -
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 القيمة الغذائية لؤلغذية المعمبة كالمجمدة -
 األسبكع السابع

 مفردات المقرر النظرم : تعريؼ المبلبس
اختبلؼ  -اختبلؼ المبلبس كفقا لطبيعة العمؿ -أىمية ارتداء المبلبس

 اختبلؼ المبلبس باختبلؼ فصكؿ السنة -تبلؼ المناسباتالمبلبس باخ
 األسبكع الثامف 

مفردات المقرر النظرم : العكامؿ التي تؤثر عمى عممية اختيار الممبس: 
 العامؿ السياسي

 العامؿ االقتصادم
 العامؿ االجتماعي

 البيئة
 العامؿ الثقافي
 العامؿ النفسي
 العامؿ الديني

 العامؿ الجغرافي
 أنكاع األجساـ -األفراد نحك االتجاىات الممبسية دكافع 

 األسبكع التاسع
 كيفية التعرؼ عمى النسيج   -مفردات المقرر النظرم : تقسيـ األلياؼ

 المكاصفات القياسية المصرية لممبلبس الجاىزة
 العكامؿ المؤثرة عمى قياسات جسـ المرآة

 بيف كؿ مف المرأة كالرجؿ أكجو االختبلؼ في الييئة البنائية كالمظير الطبيعي
 طريقة أخذ المقاسات  -األجساـ المصرية كقياساتيا

 األسبكع العاشر
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مفردات المقرر النظرم : التدريس كاالقتصاد المنزلي مف حيث : )مفيكـ 
التدريس ،مبادئ كأسس التدريس ،خصائص التدريس ، مراحؿ التدريس 

 اكتسابيا ( . ،التدريس كميارة كأنكاع ميارات التدريس ككيفية
 األسبكع الحادم عشر

مفردات المقرر النظرم : معمـ االقتصاد المنزلي كالتعميـ الناجح مف حيث: 
)مبادئ التعميـ الناجح ،أدكار معمـ االقتصاد المنزلي ،جكانب إعداد معمـ 

االقتصاد المنزلي في ضكء أدكاره ،الصفات الكاجب تكافرىا في معمـ االقتصاد 
شكبلت التي تكاجو معمـ االقتصاد المنزلي ككيفية معالجتيا ، المنزلي ،الم

 بعض اإلرشادات لمعمـ اقتصاد منزلي ناجح ( .
 األسبكع الثاني عشر
 امتحاف اعماؿ السنو

أساليب  -5
 التعميـ كالتعمـ

 
 
 

    المحاضرة . -2 -5
 المناقشة.-1 -5
   العصؼ الذىني . -5-3
 التعمـ النشط -عف بعدالتعمـ -التعميـ التعاكني . -5-4
 التماريف النظرية . -ػ 5 -5
 التعمـ الذاتي كالحصكؿ عمى معمكمات مف اإلنترنت .  -6 -5
لمتقارير الفردية عف شركط اختيار األجيزة الحديثة  الطالبإعداد  -5-7

 كالعناية بيا .
 عرض المعمكمات التي حصؿ عمييا مف اإلنترنت كالمراجع . -8 -5
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أساليب  -6
التعميـ كالتعمـ 
لمطبلب ذكل 

 القدرات المحدكدة
 

 الحرص عمى جذب االنتباه باألسئمة المتكررة . -6-2
عطاء الفرصة لطرح  -6-1 الحرص عمى عدـ التشتت أثناء المحاضرة كا 

 األسئمة .
 التحميؿ المنطقي لتفسير المعمكمات ليتمكف مف تحصيميا . -6-3
 فيما يعرض عميو .إتاحة الفرصة لمتعبير عف رأيو  -4- 6
 ربط الدراسة األكاديمية بالممارسات اليكمية لمطبلب . -ػ6-5

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 األساليب  - أ

 المستخدمة
 

االختبار التحريرم :  لقياس المعرفة كالفيـ كاالستدالؿ كالقدرة عمى االستنتاج 
 السؤاؿ .االختبار  : لقياس القدرة عمى عرض المعمكمات كانتقاء ما يناسب 

عرض كتاب في مجاؿ الدراسة  لقياس القدرة عمى عرض ما تـ قراءتو 
 كالتمخيص .

 التكقيت - ب
 
 

   األسبكع الرابع : االختبار التحريرم . 
  األسبكع الثامف : عرض كتاب . 
 األسبكع التاسع : تقديـ تقارير فردية أك بحث عف جزء محدد مف المنيج . 
 األسبكع العاشر : اختبار تحريرم . 

تكزيع  -جػ
 الدرجات

درجة5منتصؼ الفصؿ الدراسي     درجة 82نياية الفصؿ الدراسي   
 درجة 22االمتحاف العممي   درجة 5االمتحاف    

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 مذكرة التماريف النظرية مذكرات

(: مدخؿ إلى عمـك االقتصاد المنزلي،  1221) ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ كتب ممزمة
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 . 29262/1221مطبعة الحنفي ، شبيف الكـك ، المنكفية ، رقـ اإليداع:  
ـ(: مدخؿ إلى االقتصاد 1223ايمف سميماف مزاىرة ، ليمى حجازيف نشيكات )  كتب مقترحة -جػ

 المنزلي ، دار المناىج لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف .
عممية دكريات -د

أك نشرات ... 
 الخ

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

 منسؽ المقرر :                                                         رئيس القسـ   
 حمد اسماعيؿ مسمـ         أ.ـ.د/ نيى عبد الستار                                    أ.د/ ميجة م

                1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )
 

 جامعة المنكفية 
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات 
 
 
 

 مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة  ( أ)
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

ات كتعريفيف بالمقرر الطالبمفردات المقرر النظرم : تعارؼ ب
دراسة مفيـك  -كأىدافو كمكضكعاتو كاألنشطة المطمكبة

 االقتصاد المنزلي
 اقتصاد منزليمصطمح  -
 تعريؼ االقتصاد المنزلي -
 العبلقة بيف عمـ االقتصاد المنزلي كغيره مف العمـك األخرل -

 -- 3-ج -- 2-أ االكؿ

 مفردات المقرر النظرم : نشأت كتطكر تعميـ االقتصاد المنزلي
 أكال : تطكر تعميـ االقتصاد المنزلي في بعض الدكؿ األجنبية

 في الكاليات المتحدة األمريكية -2                     
 -- -- -- 1-أ الثاني

المدخؿ في عمكـ  مسمى المقرر
 االقتصاد المنزلي

 ككد المقرر
 

G111 
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 أكربا -1                     
 ثانيا : تطكر تعميـ االقتصاد المنزلي في بعض الدكؿ العربية 

 جميكرية مصر العربية -2                     
 في المممكة العربية السعكدية -1                     

 مفردات المقرر النظرم : 
 -المكاصفات العامة لخريج كميات االقتصاد المنزلي: -
 مكاصفات خريج برنامج إدارة المنزؿ كالمؤسسات -
 مجاالت عمؿ خريج قسـ إدارة المنزؿ كالمؤسسات -
 المكاصفات العامة لخريج برنامج التغذية كعمـك األطعمة -
 مجاالت عمؿ خريج برنامج التغذية كعمـك األطعمة - 
 مكاصفات خريج برنامج المبلبس كالنسيج -
 مجاالت عمؿ خريج قسـ المبلبس كالنسيج -
 مكاصفات خريج برنامج االقتصاد المنزلي التربكم -
 مجاالت عمؿ خريج قسـ التربكم - 
 

 الثالث
-،أ2-أ
1 

 7-د 3-ج 2-ب

مفردات المقرر النظرم: رؤية كرسالة كأىداؼ كمية االقتصاد 
 المنزلي  

 مجاؿ إدارة المنزؿ كالمؤسسات                   -
 المكاد األساسية لمجاؿ إدارة المنزؿ كالمؤسسات    -
تكصيؼ محتكل كأىداؼ بعض المكاد التي تدرس بشعبة  -

 الميارات العامة -إدارة المنزؿ كالمؤسسات 

 بعالرا
-،أ3-أ
4 

 1-ب
 3-،ب

-ج
-،ج2
1 

-،د2-د
-،د1
-،د3
-،د4
 6-،د5

-،د1-د 4-ج 4-ب 5-أ الخامس مفردات المقرر النظرم : فكائد الغذاء كالعناصر الغذائية



 

 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

15 
 

 كظائؼ الغذاء -
 العكامؿ التي تؤثر عمى اختبار الغذاء -
 تخطيط الكجبات الغذائية كالدليؿ اليرمى لؤلطعمة -
 أنكاع كأسباب سكء التغذية -
 أمراض سكء التغذية -
 السمنة أك اليزاؿ -
 النقرس -

 5-،د4

 سبلمة الطعاـ -مفردات المقرر النظرم : 
 إعداد الطعاـ اآلمف -
 جكدة األغذية كفسادىا -
 اإلضافات الغذائية -
 فساد األغذية -
 القيمة الغذائية لؤلغذية المعمبة كالمجمدة -

-،د1-د 4-ج 4-ب 5-أ السادس
 5-،د4

 مفردات المقرر النظرم : تعريؼ المبلبس
 -اختبلؼ المبلبس كفقا لطبيعة العمؿ -أىمية ارتداء المبلبس

اختبلؼ المبلبس  -اختبلؼ المبلبس باختبلؼ المناسبات
 باختبلؼ فصكؿ السنة

 5-ج 5-ب 6-أ السابع
-،د-د
-،د3
 5-،د4

مفردات المقرر النظرم : العكامؿ التي تؤثر عمى عممية اختيار 
 الممبس: العامؿ السياسي

 العامؿ االقتصادم
 العامؿ االجتماعي

 البيئة

 الثامف
-،أ6-أ
 5-ج 5-ب 7

-،د-د
-،د3
 5-،د4
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 العامؿ الثقافي
 العامؿ النفسي
 العامؿ الديني

 العامؿ الجغرافي
 أنكاع األجساـ -دكافع األفراد نحك االتجاىات الممبسية 
كيفية التعرؼ عمى  -مفردات المقرر النظرم : تقسيـ األلياؼ

 النسيج  
 المكاصفات القياسية المصرية لممبلبس الجاىزة

 العكامؿ المؤثرة عمى قياسات جسـ المرآة
أكجو االختبلؼ في الييئة البنائية كالمظير الطبيعي بيف كؿ 

 مف المرأة كالرجؿ
 لمقاسات طريقة أخذ ا -األجساـ المصرية كقياساتيا

 التاسع
-،أ6-أ
7 

 5-ج 5-ب
-،د-د
-،د3
 5-،د4

مفردات المقرر النظرم : التدريس كاالقتصاد المنزلي مف حيث 
: )مفيـك التدريس ،مبادئ كأسس التدريس ،خصائص التدريس 

، مراحؿ التدريس ،التدريس كميارة كأنكاع ميارات التدريس 
 ككيفية اكتسابيا ( .

 6-ج 6-ب 8-أ العاشر

-،د2-د
-،د1
-،د3
 5-،د4

مفردات المقرر النظرم : معمـ االقتصاد المنزلي كالتعميـ الناجح 
مف حيث: )مبادئ التعميـ الناجح ،أدكار معمـ االقتصاد المنزلي 
،جكانب إعداد معمـ االقتصاد المنزلي في ضكء أدكاره ،الصفات 

الكاجب تكافرىا في معمـ االقتصاد المنزلي ،المشكبلت التي 
جو معمـ االقتصاد المنزلي ككيفية معالجتيا ، بعض تكا

الحادم 
 عشر

 6-ج 6-ب 8-أ

-،د2-د
-،د1
-،د3
 5-،د4
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 اإلرشادات لمعمـ اقتصاد منزلي ناجح ( .
 امتحاف اعماؿ السنو 

 
الثاني 
 عشر

-،أ2-أ
-،أ1
 -،أ3
-،أ4
-،أ5
-،أ6
 8-،أ7

-ب
-،ب2
-،ب1
-،ب3
-،ب4
-،ب5
6 

-ج
-،ج2
-،ج1
-،ج4
-،ج5
6 

-،د2-د
-،د3
-،د5
 7-،د6

 
 منسؽ المقرر :                                                         رئيس القسـ  

 أ.ـ.د/ نيى عبد الستار                                    أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ         
                                1212/1229التاريخ : 



 

 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

18 
 

 أ(22رقـ ) نمكذج
 

 جامعة المنكفية 
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات 
 
 
 

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ

 محاضرات نظرية

-،أ1-،أ2-أ
 -،أ3
-،أ6-،أ5-،أ4
 8-،أ7

-،ب2-ب
-،ب3-،ب1
 6-،ب5-،ب4

-،ج1-،ج2-ج
 6-،ج5-،ج4

-،د3-،د2-د
 7-،د6-،د5

 المناقشة كالحكار

-،أ1-،أ2-أ
 -،أ3
-،أ6-،أ5-،أ4
 8-،أ7

-،ب2-ب
 6-،ب5

-،ج1-،ج2-ج
-،ج4-،ج3
 6-،ج5

-،د1-،د2-د
-،د5-،د3
 7-،د6

المدخؿ في عمكـ  مسمى المقرر
 االقتصاد المنزلي

 ككد المقرر
 

G111 
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 ندكة/ كرشة عمؿ.

-،أ1-،أ2-أ
 -،أ3
-،أ6-،أ5-،أ4
 8-،أ7

-،ب2-ب
-،ب3-،ب1
 6-،ب5-،ب4

-،ج1-،ج2-ج
 6-،ج5-،ج4

-،د3-،د2-د
 7-،د6-،د5

 العرض مف خبلؿ
PowerPoint 

Software. 

-،أ1-،أ2-أ
 -،أ3
-،أ6-،أ5-،أ4
 8-،أ7

-،ب2-ب
-،ب3-،ب1
 6-،ب5-،ب4

-،ج1-،ج2-ج
 6-،ج5-،ج4

-،د3-،د2-د
 7-،د6-،د5

 منسؽ المقرر :                                                         رئيس القسـ 
 أ.ـ.د/ نيى عبد الستار                                    أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ         

                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )
 جامعة المنكفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 مصفكفة أساليب التقييـ  ( ج)

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
امتحاف أعماؿ 
السنة لمجزء 

 النظرم

 -،أ3-،أ1-،أ2-أ
-،أ6-،أ5-،أ4
 8-،أ7

-،ب1-،ب2-ب
-،ب4-،ب3
 6-،ب5

-،ج1-،ج2-ج
 6-،ج5-،ج4

-،د5-،د3-،د2-د
 7-،د6

 -،أ3-،أ1-،أ2-أ اعماؿ سنة 
-،أ6-،أ5-،أ4
 8-،أ7

-،ب1-،ب2-ب
-،ب4-،ب3
 6-،ب5

-،ج1-،ج2-ج
 6-،ج5-،ج4

-،د4-،د3-،د2-د
 7-،د6-،د5

االمتحاف 
 النظرم

 -،أ3-،أ1-،أ2-أ
-،أ6-،أ5-،أ4
 8-،أ7

-،ب1-،ب2-ب
-،ب4-،ب3
 6-،ب5

-،ج1-،ج2-ج
 6-،ج5-،ج4

-،د5-،د3-،د2-د
 7-،د6

 منسؽ المقرر :                                                         رئيس القسـ  
 أ.ـ.د/ نيى عبد الستار                                    أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ         

                              1212/1229التاريخ : 

المدخؿ في عمكـ  المقرر مسمى
 االقتصاد المنزلي

 G111 ككد المقرر
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 الفرقة الثانية 
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 (21نمكذج رقـ ) 
 جامعة: المنكفية

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي

 
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M211 

 اسـ المقرر :  
 أدكات كأجيزة منزلية )أ(

 الفرقة / المستكل : 
 -الثانية                      

 األكؿ
 التخصص :

 إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         
 
 ىدؼ المقرر : -1
 

لتمبية باالدكات كاالجيزة المنزلية /يدير المكارد المتاحة 2.2
احتياجات االفراد كاالسر المرتبطة  بادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة 

. 

2 2 
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كفقا  باالدكات كاالجيزة المنزلية /يستخدـ االدكات كالخامات5.2
 ةكالطفكللمتكنكلكجيا الحديثة فى مجاؿ ادارة مؤسسات االسرة 

/يمـ باسس كمبادلء االدارة كتطبيقاتيا عمى مستكل االسرة 9.2
 كالمؤسسة كايجاد الحمكؿ لبعض المشكبلت 

/يقدـ االستشارات الفنية الخاصة مف حيث اختيار كاستخداـ 22.2
 االجيزة المنزلية المؤسسية مع طرؽ الصيانة كالعناية بيا 

 
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

 قادران عمى أف: الطالببانتياء المقرر يككف 
 المعمكمات كالمفاىيـ: - ت

 
 
 
 

 
ة المرتبط. يذكر المصطمحات العممية كالتكنكلكجية 3-أ (2

اؿ ادارة مؤسسات األسرة بمج باالدكات كاالجيزة المنزلية
 كالطفكلة

. يذكر االسس السميمة الختيار كاستخداـ االدكات 15-أ (1
  كاالجيزة المنزلية

. يكضح طرؽ تشغيؿ  كالعنايو بمبلدكات كاالجيزة 16-أ (3
 المنزلية 

تركيبات كتصميمات األجيزة ، كاألسس السميمة  يشرح (4
ألدكات كاألجيزة المنزلية كطرؽ العناية بيا ، الستخداـ ا

 كالمكاد المستخدمة فى العناية.
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 يناقش المكاد المستخدمة فى صناعة االجيزة المختمفة  (5
 يشرح القكل المحركة لؤلجيزة شيكعان فى االستخداـ - (6
  يشرح الطاقة الكيربائية كخطكط القكل الكيربائية.. (7
 يذكر أنكاع القكانيف المستخدمة في قياس الكقت كالجيد .  (8

 : المينية الميارات - ث
 
 
 

. يطبؽ المبادئ العممية المناسبة لمجاؿ إدارة 3-ب (2
 مؤسسات األسرة كالطفكلة

.يستخدـ  المبادئ العممية المناسبة فى تصميـ 4-ب (1
كتطكير كتحميؿ العناصر كالنظـ كالعمميات المتعمقة بإدارة 

 األسرة كالطفكلةمؤسسات 
.يطبؽ  الخبرات كالمعارؼ كالميارات األساسية في 5-ب (3

أسس إختيار األدكات  ) إدارة مؤسسات األسرة كالطفكلة
أسس  - نكعية األجيزة كاألدكات -كاألجيزة الحديثة

حؿ المسائؿ المتعمقة بالقكل  -استخداـ األجيزة الكيربائية.
االستيبلكى مف القكل المحركة لبلجيزة ك كيفية تحديد الكـ 

 (المحركة لؤلجيزة كحساب تكاليؼ االستخداـ.
 

الميارات األساسية في مجاؿ إدارة مؤسسات  . ينظـ 6-ب (4
 األسرة كالطفكلة

. يستخدـ األدكات كاألجيزة بطريقو عمميو سميمةح 12-ب (5
 تى تحقؽ افضؿ خدمة كظيفيةكاطالو عمرىا االفتراضى
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الخاصة  الذىنية الميارات -جػ

 بالمقرر :
اسس  اختيار االدكات كاالجيزه الحديثو    يحمؿ. 25-ج (2

  فى المنزؿ كفقا لبلحتياجات
اسس   اختيار األدكات كاألجيزة الحديثة في  يحمؿ. 26-ج (1

 .مؤسسات األسرة كالطفكلة كفقا لبلحتياجات
  

  الميارات العامة : - ذ
بادارة .يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة 6-د (2

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (1

 بالتخصص 
 
 
 

 األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4
مفردات المقرر النظرم: مقدمة عف األدكات كاألجيزة المنزلية 

 كالتعريؼ بالمنيج كتحديد الكتاب الذم يتـ التدريس منو.
 ي: التعريؼ بالمقرر كبخطة العمؿ التطبيقية.مفردات المقرر العمم

 األسبكع الثاني
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مفردات المقرر النظرم: المكاد الخاـ التي تصنع منيا األدكات 
 الفضة(.-النحاس-حديد-كاألجيزة المنزلية )األلمكنيـك

مفردات المقرر العممي: عرض نماذج مف المكاد الخاـ المختمفة 
الفضة( ككيفية العناية -النحاس-حديد-)األلمكنيـككالتعرؼ عمييا 
 بيذه المعادف.
 األسبكع الثالث

مفردات المقرر النظرم: المكاد الخاـ التي تصنع منيا األدكات 
الببلستيؾ -الخشب-الصيني-الزجاج-كاألجيزة المنزلية )الزنؾ

 بأنكاعو(.
مفردات المقرر العممي: عرض نماذج مف المكاد الخاـ المختمفة 

الببلستيؾ -الخشب-الصيني-الزجاج-كالتعرؼ عمييا )الزنؾ
 بأنكاعو( ككيفية العناية بيا.

 األسبكع الرابع
مفردات المقرر النظرم:الخامات المستخدمة في تغطية المعادف 

 كالمكاد العازلة المستعممة في األجيزة المنزلية.
مفردات المقرر العممي: عرض نماذج مف المكاد التي تستخدـ في 

غطية المعادف ككيفية التعامؿ معيا، كعرض نماذج مف المكاد ت
 العازلة في األجيزة المنزلية.
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 األسبكع الخامس
مفردات المقرر النظرم: مكاصفات أكاني الشعمة كالفرف كالطرؽ 

 الصحيحة لشرائيا كاستخداميا كطرؽ اشتعاؿ الحرارة
لمختمفة مفردات المقرر العممي: تجميع معمكمات عف أكاني الشعمة ا

ختيار األنسب منيا لبلستخداـ .   كعمؿ مقارنة بينيا كا 
 األسبكع السادس

حمة  -مفردات المقرر النظرم: أدكات المستخدمة في التقطيع 
 المفاـر . -الضغط 

مفردات المقرر العممي: تجميع معمكمات عف أحدث أنكاع أدكات 
 التقطيع ككيفية استخداميا .

 األسبكع السابع
 رر النظرم: إمتحاف الميدتيـرمفردات المق

مفردات المقرر العممي:  تطبيؽ عممي عف الطريقة الصحيحة 
 الستخداـ إناءالضغط كالمفاـر كالعناية بيـ.

 األسبكع الثامف
مفردات المقرر النظرم: المصطمحات المتعمقة بالكيرباء كأسس 

 إختيار األجيزة الصغيرة التي تعمؿ بالمكتكر.
ي: التعرؼ عمى األجيزة الصغيرة التي تعمؿ مفردات المقرر العمم
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 بالمكتكر ككيفية تشغيميا كالعناية بيا.
 األسبكع التاسع

 مفردات المقرر النظرم: األجيزة الحرارية.
مفردات المقرر العممي: التعرؼ عمى األنكاع المختمفة لؤلجيزة 

 الحرارية ككيفية تشغيميا كالعناية بيا.
 األسبكع العاشر
كأجزاء الثبلجة  - الطاقة الكيربائية ر النظرم:مفردات المقر 

 الكيربائية كالديب فريزر كتركيبيـ.
 تطبيقات عمى الطاقة الكيربائية.مفردات المقرر العممي: 

 كيفية االستخداـ الصحيح لمثبلجة كالديب فريزر كالعناية بيـ. -
 تجميع معمكمات عف أحدث األنكاع في الثبلجات كالديب فريزر. -

 األسبكع الحادم عشر
 خطكط القكل الكيربائية -مفردات المقرر النظرم : 

 المكاقد بأنكاعيا المختمفة. -
 تطبيقات عمى خطكط القكل الكيربائية. -مفردات المقرر العممي: 

 كيفية االستخداـ الصحيح لممكاقد كالعناية بيا. -
 تجميع معمكمات عف أحدث األنكاع في المكاقد. -

 الثاني عشراألسبكع 
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 شدة المجاؿ الكيربائى كالقكة الكيربائية. -مفردات المقرر النظرم : 
 الجيد الكيربي. -
 المكانس كالغساالت. -

تطبيقات عمى أنكاع المجاؿ الكيربائي  -مفردات المقرر العممي: 
 كالقكة الكيربائية.

 تدريبات كمسائؿ حسابية عمى الجيد الكيربي. -
 حيح لممكانس كالغساالت كالعناية بيـ.كيفية االستخداـ الص -
تجميع معمكمات عف أحدث األنكاع في المكانس كالغساالت  -

 ككيفية إختيار النكع األمثؿ منيـ.
 األسبكع الثالث عشر

 قانكف جاكس. -مفردات المقرر النظرم : 
 السعة الكيربائية. -
 المكرككيؼ كالسخانات. -

ائؿ حسابية عمى قانكف تدريبات كمس -مفردات المقرر العممي: 
 جاكس كالسعة الكيربائية.

 كيفية االستخداـ الصحيح لمميكرككيؼ كالسخانات كالعناية بيـ. -
 إمتحاف أعماؿ سنة. -
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التعمـ –التعمـ النشط  -التعمـ الذاتى-محاضرات نظرية. -2-5 أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 التعمـ عف بعد -التعاكنى

 المناقشة كالحكار. -5-3
 ندكة/ كرشة عمؿ. -5-5
 .PowerPoint Software العرض مف خبلؿ -5-6

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 التدريس العبلجى لصعكبات التعمـ -6-2
 الحقائب التعميمية

 التدريس االيجابى لمقدرات المحدكدة
 المناقشة. -6-1
 التعميـ التعاكني. -6-3

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 
 األساليب المستخدمة - ت
 
 

  تقارير( –ة ) اختبارات أعماؿ سن  –2–أ
 امتحاف نياية العاـ نظرم     –4–أ

 التكقيت - ث
 

 التقيـ األكؿ            األسبكع السابع
 التقيـ الثاني           األسبكع الثالث عشر

 درجة12أعماؿ سنة                     تكزيع الدرجات -جػ
 



 

 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

31 
 

 درجة82امتحاف تحريرم               
 درجة222المجمكع                     

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 
 ---------------------- مذكرات - أ

  -(: إدارة األدكات كاألجيزة المنزلية 1229نعمة مصطفى رقباف ) كتب ممزمة - ب
جميكرية مصر  -االسكندرية -السماح لمطباعة  مطابع دار

 العربية.
(: األدكات كاألجيزة المنزلية،عالـ 1222ككثر ككجؾ) كتب مقترحة -جػ

 الطبعة اثامنة الكتب،القاىرة.
 -أ نكاعيا–محمد العناتى )ب.ت(: األجيزة الكيربائية  المنزلية 

 كالتكزيع ،القاىرة.صيانتيا، دار الشركؽ لمنشر  –أعطاليا  -أجزاؤىا
دكريات عممية أك نشرات  -د

 ... إلخ
 جامعة المنكفية –مجمة كمية االقتصاد المنزلى 

 
 منسؽ المقرر :                                                                  رئيس القسـ : 

 ميجة محمد مسمـأ.د / أ.د/ميجة مسمـ                                             
                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )
 جامعة المنكفية   

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات 

 
 مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة  ( ب)

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

مفردات المقرر النظرم: مقدمة عف األدكات كاألجيزة المنزلية 
 كالتعريؼ بالمنيج كتحديد الكتاب الذم يتـ التدريس منو.
مفردات المقرر العممي: التعريؼ بالمقرر كبخطة العمؿ 

 التطبيقية.

 2-د 2-ج 2-ب 2-أ االكؿ

مفردات المقرر النظرم: المكاد الخاـ التي تصنع منيا األدكات 
 الفضة(.-النحاس-حديد-كاألجيزة المنزلية )األلمكنيـك

مفردات المقرر العممي: عرض نماذج مف المكاد الخاـ المختمفة 
 1-أ الثاني

-ب
-،ب2
1 

 1-د 5-ج

 أدكات كأجيزة منزلية)أ( مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M211 
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الفضة( ككيفية -النحاس-حديد-كالتعرؼ عمييا )األلمكنيـك
 المعادف.العناية بيذه 

مفردات المقرر النظرم: المكاد الخاـ التي تصنع منيا األدكات 
الببلستيؾ -الخشب-الصيني-الزجاج-كاألجيزة المنزلية )الزنؾ

 بأنكاعو(.
مفردات المقرر العممي: عرض نماذج مف المكاد الخاـ المختمفة 

الببلستيؾ -الخشب-الصيني-الزجاج-)الزنؾكالتعرؼ عمييا 
 بأنكاعو( ككيفية العناية بيا.

 1-أ الثالث
-ب
-.ب2
1 

  1-د 5-ج

مفردات المقرر النظرم:الخامات المستخدمة في تغطية المعادف 
 كالمكاد العازلة المستعممة في األجيزة المنزلية.

مفردات المقرر العممي: عرض نماذج مف المكاد التي تستخدـ 
تغطية المعادف ككيفية التعامؿ معيا، كعرض نماذج مف في 

 المكاد العازلة في األجيزة المنزلية.
 

 1-أ الرابع
-ب
-،ب2
1 

 1-د 5-ج

مفردات المقرر النظرم: مكاصفات أكاني الشعمة كالفرف كالطرؽ 
 الصحيحة لشرائيا كاستخداميا كطرؽ اشتعاؿ الحرارة

مفردات المقرر العممي: تجميع معمكمات عف أكاني الشعمة 
ختيار األنسب منيا لبلستخداـ   المختمفة كعمؿ مقارنة بينيا كا 

 الخامس
-،أ2-أ
 2-د ،7-ج 1-ب 1
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حمة  -مفردات المقرر النظرم: أدكات المستخدمة في التقطيع 

 المفاـر . -الضغط 
مفردات المقرر العممي: تجميع معمكمات عف أحدث أنكاع 

 أدكات التقطيع ككيفية استخداميا 

 السادس
-،أ2-أ
 3-،أ1

 2-ج 1-ب
-2-د
1 

 مفردات المقرر النظرم: إمتحاف الميدتيـر
مفردات المقرر العممي:  تطبيؽ عممي عف الطريقة الصحيحة 

 الستخداـ إناءالضغط كالمفاـر كالعناية بيـ.
 1-د 5-ج 1-ب 2-أ السابع

مفردات المقرر النظرم: المصطمحات المتعمقة بالكيرباء كأسس 
 إختيار األجيزة الصغيرة التي تعمؿ بالمكتكر.

مفردات المقرر العممي: التعرؼ عمى األجيزة الصغيرة التي 
 تعمؿ بالمكتكر ككيفية تشغيميا كالعناية بيا.

 الثامف
-،أ3-أ
4 

 3-ب
-ج
-،ج2
5 

 2-د

 المقرر النظرم: األجيزة الحرارية.مفردات 
مفردات المقرر العممي: التعرؼ عمى األنكاع المختمفة لؤلجيزة 

 الحرارية ككيفية تشغيميا كالعناية بيا.
  1-د 1-ج 1-ب 2-أ التاسع

كأجزاء الثبلجة  - الطاقة الكيربائية مفردات المقرر النظرم:
 الكيربائية كالديب فريزر كتركيبيـ.

 تطبيقات عمى الطاقة الكيربائية.مفردات المقرر العممي: 
 3-ب 4-أ- العاشر

-ج
-،ج1
5 

 2-د
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 كيفية االستخداـ الصحيح لمثبلجة كالديب فريزر كالعناية بيـ. -
تجميع معمكمات عف أحدث األنكاع في الثبلجات كالديب  -

 فريزر.
 خطكط القكل الكيربائية -مفردات المقرر النظرم : 

 بأنكاعيا المختمفة. المكاقد -
تطبيقات عمى خطكط القكل  -مفردات المقرر العممي: 

 الكيربائية.
 كيفية االستخداـ الصحيح لممكاقد كالعناية بيا. -
 تجميع معمكمات عف أحدث األنكاع في المكاقد. -

الحادم 
 عشر

-،أ2-أ
1 

-ب
-،ب3
-،ب4
5 

 2-د 6-ج

كالقكة شدة المجاؿ الكيربائى  -مفردات المقرر النظرم : 
 الكيربائية.

 الجيد الكيربي. -
 المكانس كالغساالت. -

تطبيقات عمى أنكاع المجاؿ  -مفردات المقرر العممي: 
 الكيربائي كالقكة الكيربائية.

 تدريبات كمسائؿ حسابية عمى الجيد الكيربي. -
 كيفية االستخداـ الصحيح لممكانس كالغساالت كالعناية بيـ. -
أحدث األنكاع في المكانس كالغساالت تجميع معمكمات عف  -

الثاني 
 عشر

-،أ2-أ
4 

-ب
-،ب3
-،ب4
5 

-ج
-،ج3
-،ج5
-،ج6
7 

-د
 -،د1
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 ككيفية إختيار النكع األمثؿ منيـ.
 قانكف جاكس. -مفردات المقرر النظرم : 

 السعة الكيربائية. -
 المكرككيؼ كالسخانات. -

قانكف تدريبات كمسائؿ حسابية عمى  -مفردات المقرر العممي: 
 جاكس كالسعة الكيربائية.

كيفية االستخداـ الصحيح لمميكرككيؼ كالسخانات كالعناية  -
 بيـ.
 إمتحاف أعماؿ سنة. -

الثالث 
 عشر

-،أ2-أ
5 
6 
7 
8 

 3-ب
 5-ب

-ج
-،ج2
5 

 1-د

 منسؽ المقرر :                                                                  رئيس القسـ : 
 أ.د / ميجة محمد مسمـأ.ـ.د/ميجو مسمـ                                                    

                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(     22جامعة : المنكفية                                             نمكذج رقـ )
أدكات كأجيزة  مسمى المقرر

 منزلية)أ(
 M211 ككد المقرر

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 مصفكفة اساليب التعمـ  ( ت)

 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ

 2-ج 5-ب 3-،أ1-،أ2-أ محاضرات نظرية
 -1-، د 2-د

 ،  جميع الميارات

استراتيجيات تعمـ 
 نشط

-،ج5-،ج 4-ج 5-ب جميع الميارات
7 

 -1-، د 2-د
،  جميع الميارات

 د
-المناقشة كالحكار

 تعمـ ذاتى 
 5-،ب4-ب جميع الميارات

-،ج3-،ج1-ج
4 

  2-د

  2-د-، ج 1-ج 1-ب 1-أاستراتيجيات تعمـ 
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 6-،ج3 تعاكنى
 -د 2-ج 5-ب ---------- ندكة/ كرشة عمؿ.
 العرض مف خبلؿ

PowerPoint 
Software. 

 1-ج 4-،ب3-ب 1-،أ2-أ
 -1-، د 2-د

 ،  جميع الميارات

 منسؽ المقرر :                                                                  رئيس القسـ :
 أ.د / ميجة محمد مسمـأ.د/ميجة مسمـ                                             

                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )
  

أدكات  مسمى المقرر
كأجيزة 
 منزلية)أ(

 ككد المقرر
 

M211 

 جامعة: المنكفية                                                 
 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 
 

 مصفكفة أساليب التقييـ  ( ح)
 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
 -1-، د 2-د 3-،ج2-ج-،ب1-،ب2-ب 3-أامتحاف أعماؿ 
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  جميع الميارات 5 اكؿالسنة 

امتحاف أعماؿ 
 ثافالسنة 

 -1-، د 2-د 7-،ج5-ج 5-،ب2-ب 5-،أ4-،أ3-أ
،  جميع الميارات

 -د

 -1-، د 2-د 3-،ج1-ج 3-،ب1-ب 5-،أ4-،أ3-أ التقاريرتقييـ 
،  جميع الميارات

 -د

 5-،أ4-،أ3-أ االمتحاف النظرم

 جميع الميارات

 -1-، د 2-د 4-،ج3-ج 1-ب
،  جميع الميارات

 د

 منسؽ المقرر :                                                                  رئيس القسـ : 
 أ.د / ميجة محمد مسؿأ.د/ميجة مسمـ                                             
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 (21نمكذج رقـ )
 جامعة: المنكفية

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M212( 

 اسـ المقرر :
 إدارة عامةمبادلء 

 الفرقة / المستكل : 
 األكؿ –الثانية 

 التخصص :
 إدارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممي        

 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 

/يدير المكارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد كاالسر 2.2 (2
 االسرة كالطفكلة .المرتبطة  بادارة مؤسسات 

/ يستخدـ التفكيرلمكاجية مشكبلت ادارة مؤسسات 1.2 (1
االسرة كالطفكلة المرتبطة بالفرد كاالسره كالمجتمع عمي 

- 2 
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 كمككناتو الدكلة تنظيـ).المستكل المحمي كاالقميمى 
 المالية باإلدارة. العامة كاإلدارة التنظيـ بنظريات.الرئيسية

 (.لمدكلة
كالمستيمكيف فى مجاالت ادارة  /يقدـ خدمات لممجتمع3.2 (3

 مؤسسات االسرة كالطفكلة.
/يطكر بما يتناسب مع  المتطمبات الكظيفية مع 23.2 (4

 التحديث المستمر
-  

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 قادران عمى أف: الطالببانتياء المقرر يككف 

 المعمكمات كالمفاىيـ: - ج
 
 
 
 

 
المرتبط بمجاؿ  . يذكر المصطمحات العممية كالتكنكلكجية3-أ (2

 ادارة مؤسسات األسرة كالطفكلة
 

. يكضح اسس االدارة الجيدة داخؿ مؤسسات االسرة 27-أ (1
 كالطفكلة

ناجحة في مؤسسات االسرة . يرتب اكلكيات االدارة ال28-أ (3
 كالطفكلة
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 . يذكر تصنيفات مكارد االسرة ككيفية ادارتيا12-أ (4
 المتاحة فادة مف المكارد االسرية. يشرح كيفية االست11-أ (5
َيذكر أىداؼ العبلقات العامة كالعكامؿ المؤثرة  -3-أ (6

 عمييا.كالييكؿ التنظيمى 
طارىا  يتعرؼ -4-أ (7 المفاىيـ المتعمقة باإلدارة العامة كا 

 العاـ.
 المتغيرات التي تسكد بيئة اإلدارة العامة. يتعرؼ -5-أ (8
مفيـك التخطيط االستراتيجي في المنظمات  يتعرؼ -7-أ (9

 العامة.
  

 : المينية الميارات - ح
 
 
 

.يطبؽ  الخبرات كالمعارؼ كالميارات األساسية في 5-ب (2

 كتحميؿ تشخيص ميارات ) إدارة مؤسسات األسرة كالطفكلة
 أساليب. التسكيقية العامة العبلقات أسس. العامة المنظمة

 ميارات. كالمجتمع األدارة مفاىيـ   العامة العبلقات إدارة

 ( األنسانية كالعبلقات.العامة السياسة كتقييـ تحميؿ
الميارات األساسية في مجاؿ إدارة مؤسسات  . ينظـ 6-ب (1

 األسرة كالطفكلة
. يطبؽ  العكامؿ التى تؤثر فى بيئة العمؿ  المتعمقة 22-ب (3
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 بإدارة مؤسسات األسرة كالطفكلة
. يطبؽ  المبادئ االدارية السميمة الستخداـ المكارد 25-ب (4

األسرة كالطفكلة فى ضكء احتياجات المتاحو في مؤسسات 
 السكؽ

. يستخدـ اسس االدارة السميمة في المؤسسات التي 26-ب (5
تخدـ األسرة كالطفكلة في ضكء احتياجات السكؽ بمؤسسات 

 األسرة كالطفكلة
. يطبؽ اسس ادارة االنتاج  فى مؤسسات األسرة 27-ب (6

 كالطفكلة 
 
 

الخاصة الذىنية الميارات  -جػ
 بالمقرر :

 
أكلكيات بنكد الميزانية  في حالة تعرض  يخطط. 13-ج (2

 األسرة  ألزمات اقتصادية لتحقيؽ اكبر منفعة لمكاردىا
اكلكيات بنكد الميزانية فى حالة تعرض  يصنؼ . 14-ج (1

 المؤسسة الزمات اقتصادية لتحقيؽ اكبر منفعة لمكاردىا
ميارات تكصيؼ بيئة اإلدارة العامة  يصنؼ –2–ج (3

 كخصائص التكجية كالرقابة ككذلؾ التخطيط 
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يطبؽ أساليب إدارة العبلقات العامة في المجاؿ  -1-ج (4
 الميني كالييكؿ التنظيمى كبعض العبلقات األنسانية 

 
 يساىـ فى تحفيز كقيادة العامميف 2-د (2 الميارات العامة : - ر

 المعمكمات بشكؿ جيد يساىـ فى استخداـ تكنكلكجيا 1-د (1
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (3
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (4

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة 7-د (5

 اممةكفقا لمتطمبات الجكدة الش
. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (6

 بالتخصص 
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو 9-د (7

 تحقيؽ التنميو المينيو المستداموبالتخصص ل
 يتبع ميارات أخبلقيات الخدمة العامة. (8
 العمؿ مع الفريؽ.فى يساىـ بفاعمية   (9

 األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4
 مدخؿ إلى اإلدارةمفردات المقرر النظرم: 

 أكالن: مفيكـ اإلدارة.



 

 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

46 
 

كاإلدارة   Managementثانيان: الفرؽ بيف اإلدارة 
Administration. 

 ثالثان: أىمية دراسة اإلدارة.
 رابعان: كظائؼ اإلدارة.

 األسبكع الثاني
 مدخؿ إلى اإلدارة مفردات المقرر النظرم

 خامسنا: مبادلء اإلدارة كتطبيقيا. 
 سادسنا: مداخؿ اإلدارة.
 سابعنا: اإلدارة عمـ كفف.
 ثامننا: القدرات اإلدارية.

 تاسعنا: أسباب دراسة اإلدارة.
 األسبكع الثالث

 مفيـك اإلدارة العامةمفردات المقرر النظرم: 
اإلدارة العامة  –خصائص اإلدارة العامة  –ماىية اإلدارة العامة 

مكاف كمكقع اإلدارة  -أىداؼ العبلقات العامة  -)نظاميا كنمكىا( 
أساليب إدارة  -العكامؿ المؤثرة عمى العبلقات العامة   –العامة 

الفرؽ بيف اإلدارة  -العبلقات العامة التسكيقية  -العبلقات العامة
دارة األعماؿ.  العامة كا 

 األسبكع الرابع
 اإلدارمتطكر الفكر  مفردات المقرر النظرم:
مدرسة العمكـ  – مدرسة العبلقات اإلنسانية –مدرسة اإلدارة العممية 

المدخؿ  -مدرسة اتخاذ القرارات  –المدرسة الكمية –السمككية 
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 أىداؼ اإلدارة. - Zنظرية  -الشرطي في اإلدارة 
 األسبكع الخامس

 عبلقة اإلدارة بالعمـك األخرلمفردات المقرر النظرم: 
عبلقة  -عبلقة اإلدارة بعمـ االجتماع  -مـ النفس عبلقة اإلدارة بع

 –عاقة اإلدارة بعمـ اإلنساف  –اإلدارة بعمـ العبلقات اإلنسانية 
عبلقة  –عبلقة اإلدارة بعمـ العمؿ  –عبلقة اإلدارة بعمـ األخبلؽ 

عبلقة  –عبلقة اإلدارة بالعمـك السياسية  –اإلدارة بعمـ التاريخ 
عبلقة اإلدارة بعمـ المالية العامة كعمـ  –اإلدارة بعمـ القانكف 

عبلقة  –عبلقة اإلدارة بالعمـك الطبيعية كالرياضيات  –االقتصاد 
 اإلدارة بعمـ الحاسكب.

 األسبكع السادس
 مفردات المقرر النظرم: التخطيط

 أكالن: مفيكـ كأىمية التخطيط.

 ثانينا: الفترة الزمنية لمتخطيط.
 بعممية التخطيط في المنظمة ؟ ثالثنا: مف المسئكؿ عف القياـ

 رابعنا: الخطكات العممية لمتخطيط الفعاؿ.
 خامسنا: عناصر التخطيط.

 األسبكع السابع
 امتحاف أعماؿ سنةمفردات المقرر النظرم: 

 األسبكع الثامف
 مفردات المقرر النظرم: تابع التخطيط

 سادسنا: سمات كخصائص التخطيط الجيد.
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 يط كاتخاذ القرارات.سابعنا: العبلقة بيف التخط
أسباب  -ثامننا: القيكد كالمعكقات التي تحد مف فاعمية التخطيط 

 فشؿ التخطيط.
 تاسعنا: العكامؿ التي تؤدم إلى زيادة فاعمية التخطيط.

 األسبكع التاسع
 مفردات المقرر النظرم: التنظيـ

مستكيات  –عناصر التنظيـ  –أىمية التنظيـ  –تعريؼ التنظيـ 
أىـ  -تعريؼ الييكؿ التنظيمي  –الييكؿ التنظيمي  –التنظيـ 

مزايا كعيكب الييكؿ  –العكامؿ المؤثرة عمى الييكؿ التنظيمي 
 التنظيمي.

 األسبكع العاشر
 مفردات المقرر النظرم: التكجيو كالرقابة

 –التنمية اإلدارية  -التدريب  –أىمية التكجيو  –مفيـك التكجيو 
 احميا.الرقابة مفيكميا كأىميتيا كمر 

 األسبكع الحادم عشر
 نظـ رعاية العامميف -مفردات المقرر النظرم : 

 الخصائص الكاجب تكافرىا في المديريف. -
 األسبكع الثاني عشر

مفردات المقرر النظرم : العبلقات اإلنسانية كدكرىا في زيادة 
 اإلنتاجية .
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 األسبكع الثالث عشر
 تـ تدريسو.مفردات المقرر النظرم: مراجعة شاممة لما 

 إمتحاف أعماؿ سنة. -
 محاضرات نظرية. –2–5 أساليب التعميـ كالتعمـ -5

-التفاعمى -التعمـ النشط –التعمـ الذاتى  .العصؼ الذىني –5-1
  -التعمـ عف بعد

 بحكث كتقارير. –3–5
 المناقشة كالحكار. -5-4

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 محاضرات نظرية.  –2–6
 المناقشات. –4 –6
 التدريس في مجمكعات صغيرة.  –5 –6
 التعمـ التعاكني. -6–6
 حمقات المناقشة كتبادؿ اآلراء كالتفاعؿ. -6-7
 جذب االنتباه باألسئمة المتكررة. -6-8

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 األساليب المستخدمة - ج
 
 

 ) اختبارات كتقارير( أعماؿ السنة   –2–أ
 
 امتحاف نياية العاـ نظرم      –3–أ

 التكقيت - ح
 

 أسبكعينا          اختبارات             2التقييـ 
 األسبكع          السابع             1التقييـ 
 األسبكع          الثالث عشر            3التقييـ 
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 درجة12أعماؿ سنة                    تكزيع الدرجات -جػ
  - -امتحاف تطبيقي                
 درجة82امتحاف تحريرم              
 درجة222المجمكع                     

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 مذكرة عمى شكؿ أكراؽ تكزع عمى الطبلب مذكرات - ت
 ----------------------------------- كتب ممزمة - ث
( : مذكرات فى اإلدارة 1227محمكد نكفؿ )ربيع  -2 كتب مقترحة -جػ

 العامة ، 
( : الكسيط فى اإلدارة 1226إبراىيـ دركيش ) -1

العامة ) النظرية كالممارسة ( ، الطبعة الثانية ، 
 دار النيضة العربية ، القاىرة

( : 1225أحمد صقر عاشكر & عمى الشمقانى ) -3
اإلدارة )النظـ كالعمميات كالممارسة( ، دار المعرفة 

 الجامعية ، القاىرة .
( : اإلدارة 1222إيياب صبيح محمد زريؽ ) -4

)األصكؿ كالنظريات( ، سمسمة اإلدارة فى أسبكع ، 
، دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع ،  2العدد 

 القاىرة .
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( : اإلدارة العامة 1222ثابت عبد الرحمف إدريس ) -5
، الدار الجامعية لمطبع كالنشر كالتكزيع ، 

 ة .اإلسكندري
( : إدارة األعماؿ ) 1225جميؿ أحمد تكفيؽ ) -6

مدخؿ كظيفي ( ، الدار الجامعية لمطبع كالنشر 
 كالتكزيع ، اإلسكندرية  .

( : أساسيات اإلدارة ، 1226زكى محمكد ىاشـ ) -7
 ذات السبلسؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الككيت.

( : التنظيـ كاإلدارة ، 1225سعيد محمد المصرم ) -8
معية لمطبع كالنشر كالتكزيع ، اإلسكندرية الدار الجا

. 
: اإلدارة المعاصرة ، الدار  (1225عمى شريؼ )  -9

 الجامعية لمطبع كالنشر كالتكزيع ، اإلسكندرية .
: اإلدارة )أصكؿ  (1226عمر كصفى عقيمى ) -22

كأسس كمفاىيـ( ، دار زىراف لمنشر كالتكزيع ، 
 عماف ، األردف .

ة ، دار النيضة ( : اإلدار 1225محمد سكيمـ )  -22
 العربية ، القاىرة . 
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( : اإلدارة 1226محمد عثماف إسماعيؿ حميد ) -21
 العامة ، دار النيضة العربية ، القاىرة . 

( : اإلدارة ) دراسة 1225مدنى عبد القادر عبلقى ) -23
تحميمية لمكظائؼ كالقرارات اإلدارية ( ، مكتبة دار 

 جدة ، السعكدية . 
نشرات دكريات عممية أك  -د

 ... إلخ
 –مجمة كمية االقتصاد المنزلى ------------------

 -----------------جامعة المنكفية
 منسؽ المقرر:                                                    رئيس القسـ :
 أ.ـ.د/شريؼ حكريو                           أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )
 جامعة المنكفية   

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات 

 
 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة  

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 مدخؿ إلى اإلدارةمفردات المقرر النظرم: 
 أكالن: مفيكـ اإلدارة.

كاإلدارة   Managementثانيان: الفرؽ بيف اإلدارة 
Administration. 

 ثالثان: أىمية دراسة اإلدارة.
 رابعان: كظائؼ اإلدارة.

 1-د 2-ج  3-ب 2-أ االكؿ

  مفردات المقرر النظرم
 خامسنا: مبادلء اإلدارة كتطبيقيا. 

 سادسنا: مداخؿ اإلدارة.
 سابعنا: اإلدارة عمـ كفف.
 ثامننا: القدرات اإلدارية.

 تاسعنا: أسباب دراسة اإلدارة.

 3-ب 4-أ الثاني
–ج
 1-،ج2
 

، 1-د
، 3-د
 5-د
 

 مبادئ إدارة عامة مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (212) 
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 مفيـك اإلدارة العامةمفردات المقرر النظرم: 
اإلدارة العامة  –العامة  خصائص اإلدارة –ماىية اإلدارة العامة 

مكاف كمكقع  -أىداؼ العبلقات العامة  -)نظاميا كنمكىا( 
 -العكامؿ المؤثرة عمى العبلقات العامة   –اإلدارة العامة 

 -العبلقات العامة التسكيقية  -أساليب إدارة العبلقات العامة
دارة األعماؿ.  الفرؽ بيف اإلدارة العامة كا 

 الثالث
-،أ1-أ
3 

-ب
-،ب1
-،ب3
4 

-ج
 3-،ج1

، 6-د
 -د
 9-،د8

 تطكر الفكر اإلدارم مفردات المقرر النظرم:
مدرسة  – مدرسة العبلقات اإلنسانية –مدرسة اإلدارة العممية 

 -مدرسة اتخاذ القرارات  –المدرسة الكمية –العمـك السمككية 
 أىداؼ اإلدارة. - Zنظرية  -المدخؿ الشرطي في اإلدارة 

 1-أ الرابع
 1-ب
 

 1-د 2-ج

 عبلقة اإلدارة بالعمـك األخرلمفردات المقرر النظرم: 
 -عبلقة اإلدارة بعمـ االجتماع  -عبلقة اإلدارة بعمـ النفس 

عاقة اإلدارة بعمـ  –عبلقة اإلدارة بعمـ العبلقات اإلنسانية 
عبلقة اإلدارة بعمـ  –عبلقة اإلدارة بعمـ األخبلؽ  –اإلنساف 
عبلقة اإلدارة بالعمكـ  –بعمـ التاريخ  عبلقة اإلدارة –العمؿ 

عبلقة اإلدارة بعمـ  –عبلقة اإلدارة بعمـ القانكف  –السياسية 
عبلقة اإلدارة بالعمـك الطبيعية  –المالية العامة كعمـ االقتصاد 

 عبلقة اإلدارة بعمـ الحاسكب. –كالرياضيات 

  1-د 1-ج 1-ب 1-أ الخامس

 مفردات المقرر النظرم: التخطيط
 السادس أكالن: مفيكـ كأىمية التخطيط.

-،أ7-أ
 2-ب 8

 1-د 1-ج
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 ثانينا: الفترة الزمنية لمتخطيط.
 ثالثنا: مف المسئكؿ عف القياـ بعممية التخطيط في المنظمة ؟

 رابعنا: الخطكات العممية لمتخطيط الفعاؿ
 خامسنا: عناصر التخطيط.
 امتحاف أعماؿ سنةمفردات المقرر النظرم: 

 السابع
-أ’2-أ
 3-،أ1

-ب
-،ب1
3 

-د 3-ج
-،د2
 3-،د1

 مفردات المقرر النظرم: تابع التخطيط
 سادسنا: سمات كخصائص التخطيط الجيد.

 سابعنا: العبلقة بيف التخطيط كاتخاذ القرارات.
أسباب  -ثامننا: القيكد كالمعكقات التي تحد مف فاعمية التخطيط 

 فشؿ التخطيط.
 زيادة فاعمية التخطيط.تاسعنا: العكامؿ التي تؤدم إلى 

 4-ب 7-أ الثامف

-ج
 3-،ج1

 1-د

 مفردات المقرر النظرم: التنظيـ
مستكيات  –عناصر التنظيـ  –أىمية التنظيـ  –تعريؼ التنظيـ 

أىـ  -تعريؼ الييكؿ التنظيمي  –الييكؿ التنظيمي  –التنظيـ 
مزايا كعيكب الييكؿ  –العكامؿ المؤثرة عمى الييكؿ التنظيمي 

 التنظيمي.

 5-ب 3-أ التاسع

 1-د 1-ج

 2-د 1-ج 4-ب 4-أ العاشر مفردات المقرر النظرم: التكجيو كالرقابة
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 –التنمية اإلدارية  -التدريب  –أىمية التكجيو  –مفيـك التكجيو 
 الرقابة مفيكميا كأىميتيا كمراحميا.

 نظـ رعاية العامميف -مفردات المقرر النظرم : 
 تكافرىا في المديريف.الخصائص الكاجب  -

الحادم 
 8-أ عشر

 4-ب
5 
6 

 3-د 3-ج

مفردات المقرر النظرم : العبلقات اإلنسانية كدكرىا في زيادة 
 اإلنتاجية .

الثاني 
 عشر

 4-ب 9-8-أ
جميع 

 الميارات
 1-د

 مفردات المقرر النظرم: مراجعة شاممة لما تـ تدريسو.
الثالث  إمتحاف أعماؿ سنة. -

 عشر
-،أ2-أ
1  

-ب
-،ب2
1  

 1-ج
-د
-،د2
 3-،د1

 منسؽ المقرر:                                                رئيس القسـ : 
 أ.ـ.د/شريؼ حكريو                           أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )
                                              

  
 مبادئ إدارة عامة مسمى المقرر
 M (212) ككد المقرر

 جامعة : المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 عامة ميارات ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ

 محاضرات نظرية
-،أ4-،أ1-،أ2-أ
6 

، 5-،ب3-ب
 2-ج 6-ب

-، د 4-، د 1-د
 8-،د7

استراتيجيات 
 -التعمـ التعاكنى
 -التعمـ عف بعد

  النشط

 جميع الميارات جميع الميارات جميع الميارات 9-،أ6-،أ3-أ

التعمـ الذاتى  
 بحكث كتقارير

 7-د 4-ج 6-ب 8-أ



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

58 
 

 9-،د6-،د3-د 1-ج 4-ب 7-،أ5-أ المناقشة كالحكار
 منسؽ المقرر:                                                   رئيس القسـ : 

  أ.ـ.د/شريؼ حكريو                           أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ
                                 1212/1229التاريخ : 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

59 
 

  
 

 أ(     22نمكذج رقـ )
 

 جامعة: المنكفية                                                  
 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 )ج( مصفكفة أساليب التقييـ

 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
امتحاف أعماؿ 
السنة لمجزء 

 النظرم

، 4-،أ1-،أ2-أ
 8-،أ7-أ

-،ب1-،ب2-ب
3 

  6-،د5-، د 4-د 4-ج

 9-،د7-د 1-،ج2-ج 6-،ب5-ب 9-،أ4-،أ3-أ تقارير كبجكث 
-،أ4-،أ1-،أ2-أ االمتحاف النظرم

 6-،أ5
-،ب1-،ب2-ب
  4-،ب3

 6-،د5-، د 4-د 4-،ج1-،ج2-ج

 منسؽ المقرر:                                        رئيس القسـ : 
 أ.ـ.د/شريؼ حكريو                           أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

                                 1212/1229التاريخ : 
 

 مبادئ إدارة عامة مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (212) 
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 (21نمكذج رقـ )

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 التغذية كعمـك األطعمةقسـ : 
 

 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي
 
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M212 

 اسـ المقرر :  
 الكيمياء الحيكية

 الفرقة / المستكل : 
 الثانية                      

 التخصص :
 إدارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 
 

 
/يستخدـ االدكات كالخامات كفقا لمتكنكلكجيا الحديثة فى مجاؿ 5.2

 ادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة
 يشرح بمبادئ الكيمياء الحيكية.

بالمركبات الكيمكحيكية المختمفة كطرؽ  الطالب يتعرؼ. 1/1
 تحضيرىا كخكاصيا الطبيعية كالكيميائية.

2 2 
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 بميكانيكية التفاعبلت الكيميا الحيكية يتعرؼ. 1/3
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 المعمكمات كالمفاىيـ: - خ

 
 
 
 

 
 المصطمحات العممية كالتكنكلكجية  يشرح. 3-أ (2

ادارة المرتبطة بالكيمياء الحيكية بمجاؿ كالمكضكعات 

المبادلء كالقكاعد كاألسس )  مؤسسات األسرة كالطفكلة
 -كالنظريات كالمفاىيـ المتعمقة بعمـ الكيمياء الحيكية. 

أنكاع المركبات  -التفاعبلت كالنظريات الكيمكحيكية 
الكيمكحيكية المختمفة كطرؽ تحضيرىا كخكاصيا الطبيعية 

ة ببعض األمراض عبلقة المركبات الحيكي -كالكيميائية. 
اليامة داخؿ الجسـ خاصة التى تتعمؽ بمكضكع 

 (التخصص.
فى الكيمياء  . يحدد اسمكب ادارة المكارد المتاحة21-أ (1

لتمبية احتياجات االفراد كاالسرة كالمجتمع في  الحيكية
 مؤسسات األسرة كالطفكلة

الكيمياء الحيكية  . يحدد أسس تقديـ خدمات 23-أ (3
 كالطفكلةمؤسسات األسرة 

.   يعدد العمـك االنسانية كاالساسية كاالجتماعية التى 13-أ (4
 تؤىمو الداء كاجبو الكظيفى
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. يصنؼ العمـك  التخصصية التى تؤىمو الداء كاجبو 14-أ (5
 الكظيفى   في مؤسسات االسرة كالطفكلة

 
 

 الميارات الذىنية : - د
 
 
 

 
طرؽ ربط المعمكمات كتكظيفيا فى تفسير  يصنؼ .2-ب (2

العديد مف الظكاىر الخاصة بالمكاد الكيمكحيكية كتطبيقاتيا 
 المختمفة.

المفاىيـ المتعمقة بفيـ المادة الكيمكحيكية  بيف .يقارف 1-ب (1
 تطبيقاتيا(. -تفاعبلتيا -خكاصيا -)تعريفيا

. يحمؿ العديد مف التطبيقات العممية التي تخدـ مجاؿ 3-ب (3
 تخصص.ال

الميارات المينية الخاصة  -جػ
 بالمقرر :

. يستخدـ المعمكمات كاإلمكانات المتاحة فى تحميؿ 2ج/ (2
العديد مف التطبيقات العممية التى ليا عبلقة بمكضكع 

 التخصص.
العديد مف الدركس العممية التى تعينو  الطالب. ينفذ 1ج/ (1

عمى فيـ العديد مف النظريات الكيميائية اليامة المتعمقة 
 بالمكاد الكيمكحيكية ككيفية التعامؿ معيا.

المعمكمات كالتطبيقات المكجكدة بالدركس  يطبؽ. 3ج/ (3
النظرية كالعممية  فى تحضير  كدراسة العديد مف المركبات 
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 تيا .الكيمكحيكية اليامة حيا
  الميارات العامة : - ز

 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (2
. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (1

 بالتخصص 
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو 9-د (3

 بالتخصص لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو
. يساعد فى اتخاذ قرارات سميمة فى حؿ العديد مف 2-د (4

 التى ليا عبلقة بمجاؿ التخصص. المشكبلت
 

 األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4
 –تقسيميا  -كيمياء الكربكىيدرات )تعريفيامفردات المقرر النظرم : 

 التشابو الضكئى( 
 مفردات المقرر العممي: قكاعد كاعتبارات عامة خاصة بالمعمؿ.

 األسبكع الثاني
كيمياء الكربكىيدرات )التركيب الحمقى( مفردات المقرر النظرم : 

 مفردات المقرر العممي: االختبارات العامة لمكربكىيدرات
 األسبكع الثالث

كيمياء الكربكىيدرات )الخكاص التفاعبلت مفردات المقرر النظرم : 
التفاعؿ مع األحماض  -الظاىرة االينكلية -التحكيؿ الضكئى –
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 ازيف(التعاعؿ مع الفينايؿ ىيدر  -المعدنية
 أ-مفردات المقرر العممي: االختبارات االختزالية لمسكرات

 األسبكع الرابع
كيمياء الكربكىيدرات )سكرات األكليجك( مفردات المقرر النظرم : 

 ب-مفردات المقرر العممي: االختبارات االختزالية لمسكرات
 األسبكع الخامس

 العديدة(كيمياء الكربكىيدرات )السكرات مفردات المقرر النظرم : 
 مفردات المقرر العممي: اختبارات السكرات العديدة

 األسبكع السادس
خكاصيا  -كيمياء البركتينات )تعريفيامفردات المقرر النظرم : 

 العامة(
مفردات المقرر العممي: الكشؼ عف التركيب العاـ األكلى 

 لمبركتينات.
 األسبكع السابع

 مفردات المقرر النظرم : امتحاف الميدتيـر
 مفردات المقرر العممي: مراجعة التدريبات عممية

 األسبكع الثامف
 –كيمياء البركتينات )األحماض األمينية مفردات المقرر النظرم : 
 التفاعبلت الخاصة بيا(

 مفردات المقرر العممي: إختبارات التمكيف لمبركتينات
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 األسبكع التاسع
 البركتيف(كيمياء البركتينات )بناء مفردات المقرر النظرم : 

 مفردات المقرر العممي: إختبارات األحماض األمينية
 األسبكع العاشر

كيمياء البركتينات )الخكاص الطبيعية مفردات المقرر النظرم : 
 كالكيميائية لمبركتينات(

 .مفردات المقرر العممي: تعيف نقطة التعادؿ الكيربى
 األسبكع الحادم عشر

الخكاص  -ىكف )تعريفيامفردات المقرر النظرم : كيمياء الد
 البنية كالتصنيؼ( -العامة

 مفردات المقرر العممي: الخكاص العامة لمزيكت كالدىكف
 األسبكع الثاني عشر

مفردات المقرر النظرم : كيمياء الدىكف )خكاص األحماض 
 الدىنية(

مفردات المقرر العممي: خطكات الكشؼ عف مادة كيمكحيكية 
 مجيكلة

 األسبكع الثالث عشر
أىمية  -مفردات المقرر النظرم : كيمياء الدىكف )مشتقات الدىكف

 الدىكف(
 مفردات المقرر العممي: امتحاف اعماؿ السنة
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 نشط-تعاكنى–تعمـ تفاعمى -تعمـ ذاتى محاضرات نظرية  - أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 محاضرات تطبيقية -
 بحكث كتقارير -
 المناقشة كالحكار -

كالتعمـ  أساليب التعميـ -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 استراتيجيات التدريس العبلجى - محاضرات نظرية  -
 الحقائب التعميمية

 محاضرات تطبيقية -
 بحكث كتقارير -
 المناقشة كالحكار -
 التعميـ التعاكني -

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 األساليب المستخدمة - خ
 
 

امتحاف أعماؿ السنة لمجزء النظرم   لتقييـ بعض الميارات  -2
 الطالبالمعرفية كالذىنية التي اكتسبيا 

 امتحاف اعماؿ السنة  لمجزء التطبيقي    -1
 تقييـ األبحاث كالتقارير-اعماؿ سنة   -3
 امتحاف نياية العاـ النظرم   -4

 

 

 التقيـ األكؿ            اسبكعي  التكقيت - د
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 التقيـ الثاني           األسبكع السابع
 التقيـ الثالث           األسبكع الثالث عشر

 االختبارات النيائية  التحريرية كالتطبيقية نياية الفصؿ الدراسى
 
 درجة12أعماؿ السنة            تكزيع الدرجات -جػ

        درجة12امتحاف تطبيقى 
    درجة62أمتحاف تحريرم 
        درجة222     المجمكع 

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 ------------------------- مذكرات - ج
 الكيمياء الحيكية كتب ممزمة - ح

 1229 أ.د. يكسؼ عبد العزيز الحسانيف  

 شبيف الككـ  –البر الشرقى  -دار الحسيف لمطباعة كالنشر 

 الكيمياء الحيكية ا كتب مقترحة -جػ
 1229 أ.د. يكسؼ عبد العزيز الحسانيف  

 شبيف الكـك –البر الشرقى  -دار الحسيف لمطباعة كالنشر 
 
 

------------جامعة المنكفية –مجمة كمية االقتصاد المنزلى دكريات عممية أك نشرات  -د
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 ------------- ... الخ
 
 منسؽ المقرر : أ.د.سياـ عزيز  
 

 أ.د.ميجة محمد مسمـرئيس مجمس القسـ العممى : 
                                1212/1229التاريخ : 
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 أ(     22نمكذج رقـ )                                                      جامعة: المنكفية
مسمى 
 المقرر

الكيمياء 
 الحيكية

ككد 
 المقرر

M(212) 

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : التغذية كعمـك األطعمة

 
 فة المعارؼ كالميارات المستيدفة )أ(مصفك 

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

: كيمياء الكربكىيدرات مفردات المقرر النظرم 
 -التشابو الضكئى(  –تقسيميا  -)تعريفيا

 كيمياء الكربكىيدرات )التركيب الحمقى(
العممي: قكاعد كاعتبارات عامة مفردات المقرر 
 خاصة بالمعمؿ.

 االختبارات العامة لمكربكىيدرات

االكؿ 
– 

 الثانى

 2-د 2-ج 1-ب 2-أ

كيمياء الكربكىيدرات مفردات المقرر النظرم : 
 -التحكيؿ الضكئى –)الخكاص التفاعبلت 

التفاعؿ مع األحماض  -الظاىرة االينكلية
 ىيدرازيف(التعاعؿ مع الفينايؿ  -المعدنية

 كيمياء الكربكىيدرات )سكرات األكليجك(
 كيمياء الكربكىيدرات )السكرات العديدة(

الثالث 
– 

 –الرابع 
 الخامس

-، ج2-ج 1-ب 3-، أ1-ا
1 

 2-د
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مفردات المقرر العممي: االختبارات االختزالية 
 أ-لمسكرات

 ب-االختبارات االختزالية لمسكرات
 اختبارات السكرات العديدة
كيمياء البركتينات مفردات المقرر النظرم : 

 خكاصيا العامة( -)تعريفيا
مفردات المقرر العممي: الكشؼ عف التركيب 

 العاـ األكلى لمبركتينات.

-، أ1-ا  السادس 
3 

 3-د 1-ج 2-ب

 مفردات المقرر النظرم : امتحاف الميدتيـر
 عممية التدريبات مفردات المقرر العممي: مراجعة

، 3-د 1-،ج2-ج 2-ب 1-،أ2-أ السابع
 4-د

كيمياء البركتينات مفردات المقرر النظرم : 
 التفاعبلت الخاصة بيا(  –)األحماض األمينية 

 كيمياء البركتينات )بناء البركتيف(
كيمياء البركتينات )الخكاص الطبيعية كالكيميائية 

 لمبركتينات(
مفردات المقرر العممي: إختبارات التمكيف 

 لمبركتينات
 إختبارات األحماض األمينية
 .تعييف نقطة التعادؿ الكيربى

الثامف 
– 

التاسع 
– 

 العاشر

،  2-ب 3-، أ1-ا
 1-ب

 3-د 2-ج

مفردات المقرر النظرم : كيمياء الدىكف 
 البنية كالتصنيؼ( -الخكاص العامة -)تعريفيا

 كيمياء الدىكف )خكاص األحماض الدىنية(
العامة لمزيكت مفردات المقرر العممي: الخكاص 

الحادل 
 –عشر 
الثانى 
 عشر 

 4-، أ3-أ
5 

-، ب2-ب
3 

-، ج1-ج
3 

، 3-د
 4-د
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 كالدىكف
 خطكات الكشؼ عف مادة كيمكحيكية مجيكلة

مفردات المقرر النظرم : كيمياء الدىكف 
 أىمية الدىكف( -)مشتقات الدىكف

 مفردات المقرر العممي: امتحاف اعماؿ السنة

الثالث 
 عشر

، 1-د 3-ج 3-ب 4-، أ3-أ
، 3-د
 4-د

 منسؽ المقرر : أ.د.سياـ عزيز 
 رئيس مجمس القسـ العممى : أ.د.ميجة محمد مسمـ

                               1212/1229التاريخ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مسمى 
 المقرر

 الكيمياء الحيكية

 M(212)ككد 
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 أ(22نمكذج رقـ )
 

 جامعة : المنكفية                                             
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ : التغذية كعمـك األطعمة
 

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
محاضرات 

 نظرية
  4-، د 2-د 2-ج 1-، ب2-ب 1-، أ2-أ

جميع  -1-، د 2-د 3-، ج1-ج 3-ب 4-، أ3-أ تطبيقات عممية 
-، د 3-، د الميارات

4 
جميع  -1-، د 2-د  2-ج 2-ب 4-أ بحكث كتقارير

-، د 3-، د الميارات
4 

جميع  -1-، د 2-د 2-ج 3-ب 1-أ المناقشة كالحكار
-، د 3-، د الميارات

4 
 منسؽ المقرر : أ.د.سياـ عزيز 

 العممى : أ.د.ميجة محمد مسمـرئيس مجمس القسـ 
                                 1212/1229التاريخ : 

 المقرر
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 أ(     22جامعة: المنكفية                             نمكذج رقـ )
 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : التغذية كعمـك األطعمة
 فة اساليب التقييـمصفك )ج( 
المعارؼ  اساليب التقييـ

 الرئيسة
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية

األنشطة خبلؿ 
 المحاضرات

جميع  -1-، د 2-د 2-ج 2-ب 1-أ
،  3-، د الميارات

  4-د
امتحاف أعماؿ 

 السنة 
جميع  -1-، د 2-د 1-ج 1-، ب2-ب 3-، أ1-أ

،  3-، د الميارات
  4-د

جميع  -1-، د 2-د 2-ج 3-ب 2-أ النظرماالمتحاف 
،  3-، د الميارات

  4-د

 
 رئيس مجمس القسـ العممى : أ.د.ميجة محمد مسمـز        منسؽ المقرر : أ.د.سياـ عزي

 
                                 1212/1229التاريخ : 

مسمى 
 المقرر

الكيمياء 
 الحيكية

ككد 
 المقرر

M(212) 
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 (21نموذج رقم )

 1222-1212توصيف مقرر دراسى 

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 
 بيانات المقرر -2

 اسـ المقرر :   M214الرمز الككدل : 
 إدارة منزؿ

 الفرقة / المستكل : 
 األكؿ –الثانية 

 التخصص :
 إدارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممي         

 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 
 

 
/يدير المكارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد كاالسر 2.2 (2

 المرتبطة  بادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة .
/ يستخدـ التفكيرلمكاجية مشكبلت ادارة مؤسسات 1.2 (1

االسرة كالطفكلة المرتبطة بالفرد كاالسره كالمجتمع عمي 
 المستكل المحمي كاالقميمى 

 /يتكاصؿ بفعالية مع االخريف 4.2 (3
 /يقكد مف خبلؿ العمؿ فى فريؽ6.2 (4
/ينمى مياراتو كيتبنى اسمكب لمتعمـ كتنمية القدرات 7.2 (5

 ذاتيا مدل الحياة .
/يتفيـ المسؤكليات المينية كاألخبلقية كاالعتبارات 8.2 (6

 الثقافية كالمجتمعية.
/يمـ باسس كمبادلء االدارة كتطبيقاتيا عمى مستكل 9.2 (7

2 2 
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 االسرة كالمؤسسة كايجاد الحمكؿ لبعض المشكبلت 
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

 قادران عمى أف: الطالببانتياء المقرر يككف 
 المعمكمات كالمفاىيـ: - ذ

 
 

يذذذذذلر المصذذذذعلميت الللميذذذذي والتلنولو يذذذذي المذذذذرت ع . 3-أ (2
أهميذذذي ت سذذذيع   م ذذذيد ادارة ماسسذذذيت ااسذذذرة والع ولذذذي

عرق اسذتددام المذوارد ال يذريي .)ااعميد واللوامد الماثرة فيهي
أسيليب اإلدارة الللميي المديثي في دراسي المرلذي والذزم   -والميديي.

المرامذذذذد -لقرارات  أنواعهذذذذي المدتل ذذذذي.الت سذذذذيع ااعمذذذذيد المنزليذذذذي.
و الللميذذذي اتدذذذيذ القذذذرار.القيم و المسذذذتوييت.  ااهذذذداف  ينواعهذذذي 

-تنظذذذيم-مرامد اللمليذذذي ااداريذذذي ) تدعذذذيعاهميذذذي تمديذذذد الهذذذدف.
تقييم(.و م يدئ وم يهيم المرلي والزم  وملرفي م يدئ ت سيع -تن يذ

 (ااعميد.
 

اسس اتخاذ القرار السميـ في مؤسسات  يكضح. 22-أ (1
 األسرة كالطفكلة

. يحدد اسمكب ادارة المكارد المتاحة لتمبية احتياجات 21-أ (3
 مجتمع في مؤسسات األسرة كالطفكلةكاالسرة كالاالفراد 

. يشرح كيفية التكاصؿ الفعاؿ بيف أفراد األسرة ك 26-أ (4
 المؤسسات

. يكضح اسس االدارة الجيدة داخؿ مؤسسات االسرة 27-أ (5
 كالطفكلة

. يرتب اكلكيات االدارة الناجحة في مؤسسات االسرة 28-أ (2
 كالطفكلة
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 يفية ادارتيا. يذكر تصنيفات مكارد االسرة كك12-أ (1
 . يشرح كيفية االستفادة مف المكارد االسرية المتاحة11-أ (3

 
 
 
 
 

 الميارات الذىنية : - ر
 
 
 

 
. يدمج  العمميات المتعمقة بالتفكير كاالتصاؿ  بمحيط 2-ج (2

 العمؿ بمؤسسات األسرة كالطفكلة كالمجتمع 
يدمج العمميات المتعمقة بالقيادة بمحيط العمؿ   1-ج (1

 بمؤسسات األسرة كالطفكلة كالمجتمع 
العبلقات االرتباطية بيف الكقت كالجيد  يحمؿ.12-ج (3

 تحديد عمى المستكيات ك القيـ تاثير)  المستنفذ في أداء العمؿ 
 الحديثة الطرؽ -األجتماعى كالتطكر المنزؿ إدارة ككذلؾ االىداؼ
 كالمشاكؿ بالتعب الشعكر أسباب. كمشكبلتو التعب عمى لمتغمب
 أداء في المستيمكة الطاقة مقدار. المنزلية األعماؿ بأداء المتعمقة
 لتبسيط الممكنة التغيرات. بالعمؿ القائـ كطبيعة نكعو بإختبلؼ العمؿ

 العرض.الكقت مف االستفادة تعظيـ عمى المساعدة الميارات.األعماؿ
 (.المالية ميزانيتيا عمى كتؤثر تفيد التي السمع عمى كالطمب

العبلقات االرتباطية بيف الكقت كالجيد  صمـ. ي11-ج (4
  لعمؿ كالمستكم الميارم المكتسبالمستنفذ في أداء ا

الميارات المينية الخاصة  -جػ
 بالمقرر :

 
. ينسؽ بيف مكارده الخاصة المتاحو فى تحممو 1-ب (2

المحيطيف بو في  المسئكلية داخؿ عممو كتجاه االفراد
 مؤسسات األسرة كالطفكلة
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. يطبؽ المبادئ العممية المناسبة لمجاؿ إدارة 3-ب (1
 مؤسسات األسرة كالطفكلة

.يستخدـ  المبادئ العممية المناسبة فى تصميـ 4-ب (3
كتطكير كتحميؿ العناصر كالنظـ كالعمميات المتعمقة بإدارة 

 مؤسسات األسرة كالطفكلة
كالمعارؼ كالميارات األساسية في .يطبؽ  الخبرات 5-ب (4

 إدارة مؤسسات األسرة كالطفكلة
الميارات األساسية في مجاؿ إدارة مؤسسات  . ينظـ 6-ب (5

إعداد  تحديد اليدؼ الذم يسعى الى تحقيقو )األسرة كالطفكلة
الخطط كتنفيذىا كتقييميا فيما يتعمؽ بالمكاقؼ الحياتية اليكمية 

إعداد نمكذج  المختمفة ككذلؾ مكارد األسرة.القيـ كالمستكيات لؤلسرة
يكضح كيفية كضع ميزانية مالية لؤلسرة. إدارة كتحميؿ كقت أفراد 

 دراسة الكقت كالجيد المستغرؽ في أداء األعماؿ المنزلية. األسرة.
األكضاع الصحيحة كالتماريف البلزمة لمتغمب عمى أنكاع التعب 

 (المختمفة لمقائـ بالعمؿ.
 كاعد التبسيط في أداء األعماؿ المنزلية.ُيطبؽ ق -8-ج

. يطبؽ  المبادئ االدارية السميمة الستخداـ المكارد 25-ب (6
المتاحو في مؤسسات األسرة كالطفكلة فى ضكء احتياجات 

 السكؽ
. يستخدـ اسس االدارة السميمة في المؤسسات التي 26-ب (7

تخدـ األسرة كالطفكلة في ضكء احتياجات السكؽ بمؤسسات 
 كالطفكلة األسرة

. يطبؽ اسس ادارة االنتاج  فى مؤسسات األسرة 27-ب (8
 كالطفكلة 
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  الميارات العامة : - س

 يساىـ فى تحفيز كقيادة العامميف 2-د (2
 يساىـ فى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ جيد 1-د (1
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (3
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (4

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة 7-د (5

 اممةكفقا لمتطمبات الجكدة الش
 التكنكلكجيو الخاصو بالتخصص . يتابع المستحدثات 8-د (6
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو 9-د (7

 بالتخصص لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو
 في مجاؿ التخصص.  العممية المستحدثات  يتابع   (8

 األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4
 إدارة المنزؿ كاإلدارة العمميةمقدمة عف  -مفردات المقرر النظرم: 

 كالتعريؼ بالمنيج كتحديد الكتاب الذم يتـ التدريس منو.
التعريؼ بالمقرر كبخطة العمؿ  -مفردات المقرر التطبيقي: 

 التطبيقية.
 األسبكع الثاني

 تابع إدارة المنزؿ كاإلدارة العممية. -مفردات المقرر النظرم: 
 ما ىي إدارة المنزؿ. -
 .إدارة المنزؿ كالتطكر االجتماعي -

 أمثمو عممية لمعممية اإلدارية. -مفردات المقرر التطبيقي: 
 .الطالبأمثمة عممية ألعماؿ يقكـ بيا  -

يحدث عمى أشكاؿ التغير االجتماعي كعرض أمثمة لمتغير الذم 
مستكل المجتمع كعمى مستكل األسرة كمناقشتيا كعمؿ عركض 
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 باكربكينت لممشاكؿ التي تكاجو األسرة.
 األسبكع الثالث

 اتخاذ القرارات قمب اإلدارة كأساسيا.مفردات المقرر النظرم: 
األنكاع المختمفة لمقرارات ألسرية كأمثمو مفردات المقرر التطبيقي: 
 مزايا كعيكب كؿ نكع.متنكعة ليا مع تكضيح 

 تطبيقات عممية عمى كيفية كضع قرارات. -
 األسبكع الرابع

 القيـ كالمستكيات كاألىداؼ. - مفردات المقرر النظرم:
كرشة عمؿ عمى أنكاع القرارات ككيفية  -مفردات المقرر التطبيقي: 

 إتخاذىا.
 األسبكع الخامس

 لمؤثرة عمييا.مكارد األسرة كالعكامؿ ا -مفردات المقرر النظرم: 
حؿ تماريف كعرض أمثمو ألنكاع المكارد مفردات المقرر التطبيقي: 
 .كخصائص كؿ مكرد منيا

 األسبكع السادس
فكرة عامة عف مراحؿ العممية اإلدارية مع  مفردات المقرر النظرم:

 شرح تفصيمي عف األىداؼ كأنكاعيا.
كضيحو أنكاع األىداؼ مع عرض أمثمو تمفردات المقرر التطبيقي:  

لكؿ مف األىداؼ )الفردية كالجماعية كاليدؼ الشعكرم كالبلشعكرم 
 كالطكيمة المدل كالقصيرة المدل(.

 األسبكع السابع
 مفردات المقرر النظرم: إمتحاف أعماؿ سنة تحريرم.

 .التخطيط كأنكاع الخطط -
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التدريب عمى عمؿ خطط بأنكاعيا مفردات المقرر التطبيقي:  
الذىنية كالمكتكبة كقصيرة المدل كطكيمة المدل( المختمفة )الخطط 

 كعمؿ كرش في الخطط كأنكاعيا.
 األسبكع الثامف

 شرح جانب التنظيـ.مفردات المقرر النظرم: 
 التنفيذ مع مراقبة أساسيات الخطة. -

عرض أمثمة لمستكيات التنظيـ مع مفردات المقرر التطبيقي: 
مكجكدة بكراسة التمريف عمى حؿ بعض التماريف المبسطة كال

 .التطبيقات
حؿ التدريبات المتعمقة بالتنفيذ كجكانبو كعرض أمثمة تكضيحية  -

 لئلرشاد كالتكحيو المباشر كغير المباشر.
 األسبكع التاسع

 التقييـ.مفردات المقرر النظرم: 
عرض لطرؽ التقييـ كشرح مفصؿ لكؿ مفردات المقرر التطبيقي: 

يح أىمية المراجعة طريقة مع عرض أمثمو تكضيحيو كتكض
 المستمرة.

مراجعة التطبيقات العممية كالتأكد مف أف كؿ الطبلب استكعبكا  -
 كؿ المفاىيـ كالمدركات الرئيسية المتعمقة بالمقرر.

 عمؿ خطة متكاممة العناصر اإلدارية. -
 األسبكع العاشر

الظركؼ الفيزيقية لبيئة العمؿ المنزلي  -مفردات المقرر النظرم: 
 األنشطة في حدكد الكقت.كتنظيـ 

 طبيعة كنكع العمؿ(. -أبعاد العمؿ المنزلي )القائـ بالعمؿ  -
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تدريبات عمى كيفية تنظيـ كتداخؿ  -مفردات المقرر التطبيقي: 
 األنشطة.

تطبيقات عممية عمى أبعاد العمؿ مف خبلؿ أعماؿ منزلية  -
 مختمفة.

 األسبكع الحادم عشر
 مفردات المقرر النظرم :

ب كاإلجياد )أنكاعو كأسبابو كأساليب التغمب عميو كاألكضاع التع -
 الصحيحة كالتماريف البلزمة لمتغمب عمى التعب(.

تدريبات عمى األكضاع الصحيحة  - مفردات المقرر التطبيقي:
 كالتماريف البلزمة لمتغمب عمى التعب.

 األسبكع الثاني عشر
إدارة الكقت كالجيد مفردات المقرر النظرم : مفيكـ تبسيط األعماؿ 

 كأىدافو كأىميتو.
 أىمية إدارة مكردم الكقت كالجيد. -

تطبيقات عمى طرؽ إدارة الكقت  -مفردات المقرر التطبيقي: 
 كالجيد.

 األسبكع الثالث عشر
 .التحديات التي تكاجو إدارة المنزؿمفردات المقرر النظرم : 

 مفردات المقرر التطبيقي: إمتحاف أعماؿ سنة.
التعمـ  -التعمـ الذاتى 2التعمـ النشط -محاضرات نظرية. -2-5 أساليب التعميـ كالتعمـ -5

 التعمـ عف بعد-التعاكنى
 تطبيقات عممية . -5-1
 المناقشة كالحكار. -5-3
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 ندكة / كرشة عمؿ. -5-4
 .PowerPoint Software العرض مف خبلؿ -5-5
 التدريبات كالتطبيقات العممية. -5-6

التعميـ كالتعمـ أساليب  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

قراءات مكضكعات متعمقة بالمادة عف طريؽ المكتبات  -6-2
يا، ك تدخؿ المكجكدة في مصر كعبر شبكة اإلنترنت ثـ مناقشت

 ضمف محتكيات المادة 
 المناقشة. -6-1
 التعميـ التعاكني. -6-3

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 األساليب المستخدمة - ذ
 
 

 امتحاف أعماؿ سنة لمجزء النظرم    –2–أ
 امتحاف أعماؿ سنة لمجزء التطبيقي  –1–أ
 امتحاف نياية العاـ نظرم     –3–أ

 التكقيت - ر
 

 التقيـ األكؿ            األسبكع السابع
 التقيـ الثاني           األسبكع الثالث عشر

 درجة12أعماؿ سنة                     تكزيع الدرجات -جػ
 درجة12امتحاف تطبيقي                
 درجة62امتحاف تحريرم               
 درجة222المجمكع                     

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
( : محاضرات في مكارد األسرة ، 1228ربيع محمكد نكفؿ ) مذكرات - خ

 المنكفية.مذكرات غير منشكرة ،كمية االقتصاد المنزلي ، جامعة 
(: اإلدارة المنزلية الحديثة، الطبعة 1227ربيع محمكد نكفؿ ) كتب ممزمة - د

 األكلى، دار الناشر الدكلي، الرياض، السعكدية.
( : اإلدارة كمتغيرات العصر بيف 1222.زينب محمد حقي )2 كتب مقترحة -جػ
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 النظرية كالتطبيؽ ، مكتبة عيف شمس ، القاىرة .
نشرات دكريات عممية أك  -د

 ... إلخ
Periodicals, web sites.. etc. 

 
 منسؽ المقرر :                                             رئيس القسـ :

أ.ـ.د/أميرة حساف دكاـ                            أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ
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 أ(22نمكذج رقـ )
 جامعة المنكفية   

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات 

 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

إدارة المنزؿ كاإلدارة مقدمة عف  -مفردات المقرر النظرم: 
كالتعريؼ بالمنيج كتحديد الكتاب الذم يتـ التدريس  العممية
 منو.

التعريؼ بالمقرر كبخطة العمؿ  -مفردات المقرر التطبيقي: 
 التطبيقية.

 2-ج 2-ب 2-أ األكؿ
-د
 6-،د5

تابع إدارة المنزؿ كاإلدارة  -مفردات المقرر النظرم: 
 العممية.

 ما ىي إدارة المنزؿ. -
 .إدارة المنزؿ كالتطكر االجتماعي -

 أمثمو عممية لمعممية اإلدارية. -مفردات المقرر التطبيقي: 
 .الطالبأمثمة عممية ألعماؿ يقكـ بيا  -

التغير االجتماعي كعرض أمثمة لمتغير الذم يحدث أشكاؿ 
عمى مستكل المجتمع كعمى مستكل األسرة كمناقشتيا كعمؿ 

 عركض باكربكينت لممشاكؿ التي تكاجو األسرة.

 5-د 2-ج 1-ب 2-أ الثاني

اتخاذ القرارات قمب اإلدارة مفردات المقرر النظرم: 
 كأساسيا.

 الثالث
-،أ6-أ
7 

 2-د 1-ج 2-ب

 إدارة منزؿ مسمى المقرر
 M(213)(5) ككد المقرر
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المختمفة لمقرارات ألسرية األنكاع مفردات المقرر التطبيقي: 
 كأمثمو متنكعة ليا مع تكضيح مزايا كعيكب كؿ نكع.

 تطبيقات عممية عمى كيفية كضع قرارات. -
 القيـ كالمستكيات كاألىداؼ. - مفردات المقرر النظرم:

كرشة عمؿ عمى أنكاع القرارات  -مفردات المقرر التطبيقي: 
 إتخاذىا.ككيفية 

 3-ج 1-ب 8-أ الرابع
-د
-،د5
 8-،د6

مكارد األسرة كالعكامؿ المؤثرة  -مفردات المقرر النظرم: 
 عمييا.

حؿ تماريف كعرض أمثمو ألنكاع مفردات المقرر التطبيقي: 
 .المكارد كخصائص كؿ مكرد منيا

 الخامس
-،أ1-أ
4 

 7-ب
 

 8-د 3-ج

فكرة عامة عف مراحؿ العممية  مفردات المقرر النظرم:
 اإلدارية مع شرح تفصيمي عف األىداؼ كأنكاعيا.

أنكاع األىداؼ مع عرض أمثمو مفردات المقرر التطبيقي:  
تكضيحو لكؿ مف األىداؼ )الفردية كالجماعية كاليدؼ 
 الشعكرم كالبلشعكرم كالطكيمة المدل كالقصيرة المدل(.

 السادس
-،أ5-أ
8 

-ب
-،ب1
8 

-ج
-،ج2
1 
7 

 1-د

 مفردات المقرر النظرم: إمتحاف أعماؿ سنة تحريرم.
 .التخطيط كأنكاع الخطط -

التدريب عمى عمؿ خطط مفردات المقرر التطبيقي:  
بأنكاعيا المختمفة )الخطط الذىنية كالمكتكبة كقصيرة المدل 

 كطكيمة المدل( كعمؿ كرش في الخطط كأنكاعيا.

 8-ب 8-أ السابع

-ج
-،ج1
3 
8 

 1-د

 شرح جانب التنظيـ.مفردات المقرر النظرم: 
 التنفيذ مع مراقبة أساسيات الخطة. -

عرض أمثمة لمستكيات التنظيـ مفردات المقرر التطبيقي: 
 1-ج 8-ب 22-أ الثامف

-د
-،د5
 7-،د6
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مع التمريف عمى حؿ بعض التماريف المبسطة كالمكجكدة 
 .بكراسة التطبيقات

حؿ التدريبات المتعمقة بالتنفيذ كجكانبو كعرض أمثمة  -
 لئلرشاد كالتكحيو المباشر كغير المباشر.تكضيحية 

 التقييـ.مفردات المقرر النظرم: 
عرض لطرؽ التقييـ كشرح مفردات المقرر التطبيقي: 

مفصؿ لكؿ طريقة مع عرض أمثمو تكضيحيو كتكضيح 
 أىمية المراجعة المستمرة.

ف كؿ الطبلب مراجعة التطبيقات العممية كالتأكد مف أ -
 استكعبكا كؿ المفاىيـ كالمدركات الرئيسية المتعمقة بالمقرر.

 عمؿ خطة متكاممة العناصر اإلدارية. -

 8-ب 7-أ التاسع

 1-ج
 

 

6 

 6-د

الظركؼ الفيزيقية لبيئة العمؿ  -مفردات المقرر النظرم: 
 المنزلي كتنظيـ األنشطة في حدكد الكقت.

طبيعة كنكع  -بالعمؿ أبعاد العمؿ المنزلي )القائـ  -
 العمؿ(.

تدريبات عمى كيفية تنظيـ  -مفردات المقرر التطبيقي: 
 كتداخؿ األنشطة.

تطبيقات عممية عمى أبعاد العمؿ مف خبلؿ أعماؿ منزلية  -
 مختمفة.

 7,8-أ العاشر
-ب
-،ب5
7 

-ج
-،ج5
-،ج6
7 

 3-د

 مفردات المقرر النظرم :
التغمب عميو  التعب كاإلجياد )أنكاعو كأسبابو كأساليب -

 كاألكضاع الصحيحة كالتماريف البلزمة لمتغمب عمى التعب(.
تدريبات عمى األكضاع  - مفردات المقرر التطبيقي:

الحادم 
 عشر

 8-أ
-ب
-،ب3
4 

 4-د 7-ج
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 كالتماريف البلزمة لمتغمب عمى التعب.الصحيحة 
مفردات المقرر النظرم : مفيكـ تبسيط األعماؿ إدارة الكقت 

 كأىدافو كأىميتو.كالجيد 
 أىمية إدارة مكردم الكقت كالجيد. -

تطبيقات عمى طرؽ إدارة  -مفردات المقرر التطبيقي: 
 الكقت كالجيد.

الثاني 
 عشر

-،أ3-أ
5، 

-ب
-،ب6
7 

-ج
-،ج5
-،ج6
8 

 3-د

 .التحديات التي تكاجو إدارة المنزؿمفردات المقرر النظرم : 
 مفردات المقرر التطبيقي: إمتحاف أعماؿ سنة.

الثالث 
 8-د 7-ج 7-ب 7,8-أ عشر

 منسؽ المقرر :                                             رئيس القسـ :
 أ.ـ.د/أميرة حساف دكاـ                            أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ 

                                 1212/1229التاريخ : 
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           جامعة : المنكفية                           

 أ(     22نمكذج رقـ )
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ

 محاضرات نظرية
-،أ5-،أ1-،أ2-أ
 22-،أ7

-،ب2-ب
 4-،ب3-،ب1

-،ج1-،ج2-ج
 6-،ج5

-،د1-،د2-د
 6-،د5

 تطبيقات عممية
-،أ9-،،أ3-أ

 23-،أ22
-،ب1-ب
 6-،ب5-،ب3

-،ج3-،ج1-ج
 8-،ج7-،ج4

-،د5-،د-4د
 7-،د6

 7-،أ5-أ المناقشة كالحكار
-،ب2-ب
 8-،ب4

 4-،د1-،د2-د 

 8-د 4-،ج3-ج 5-،ب4-ب 5-أ بياف عممي/ معمؿ
 8-د 2-ج           9-ب 2-أ كرشة عمؿندكة/ 

 العرض مف خبلؿ
PowerPoint 

Software 

-،أ8-،أ7-،أ4-أ
 6-،أ7

-،ب4-ب
 1-د 2-ج 8-،ب7

التدريبات 
 كالتطبيقات العممية

-،أ5-،أ3-،أ1-أ
6 

-،ب2-ب
 9-،ب7-،ب6

 4-،ج3-ج

 2-د
 
 
 
 

 إدارة منزؿ مسمى المقرر
 M(213) ككد المقرر



 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

89 
 

 2-د 5-،ج4-،ج3-ج 8-ب 7-أ الكاجبات
 2-د 7-ج 7-،ب8ب 8-،أ8-،أ7-أ التقارير األسبكعية

 منسؽ المقرر :                                             رئيس القسـ :
 أ.ـ.د/أميرة حساف دكاـ                            أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

                                 1212/1229التاريخ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

91 
 

 
 
 
 

 أ(     22جامعة: المنكفية                                    نمكذج رقـ )
 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 
 

 )ج( مصفكفة أساليب التقييـ
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
امتحاف أعماؿ 

 السنة 
-،ب2-ب ،7-،أ3-،أ1،أ2-أ

 4-،ب3-،ب1
-،ج1-،ج2-ج
 6-،ج5

-،د1-،د2-د
 6-،د5

نياية  امتحاف
لمجزء العاـ 

 التطبيقي 
  8-،أ3-أ

-،ب1-ب
 6-،ب5-،ب3

-،ج3-،ج1-ج
 8-،ج7-،ج4

-،د5-،د-4د
 7-،د6

تقييـ انشطة  
 9-ج 9-،ب8ب 8-،أ7-،أ5-أ التقارير

 -1-، د 2-د
،  جميع الميارات

 4-، د 3-د
االمتحاف 
-،أ3--،أ1-،أ2-أ النظرم

 22-،أ7-،أ5
-،ب2-ب
 4-،ب3-،ب1

-،ج1-،ج2-ج
-،ج7-،ج6-،ج5
8 

-،د1-،د2-د
 7-،ج6-،د5

 منزؿإدارة  مسمى المقرر
 M(213)       ككد المقرر
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 منسؽ المقرر :                                             رئيس القسـ :
 اسماعيؿ مسمـأ.ـ.د/أميرة حساف دكاـ                            أ.د/ ميجة محمد 

 
                                 1212/1229التاريخ : 
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 (21نمكذج رقـ )
 جامعة  :المنكفية

 كمية :  االقتصاد المنزلي
 المبلبس ك النسيج -ادارة المنزؿ  قسـ :  

 
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي

 
 بيانات المقرر -2

الفرقة / المستكل : الثانية /  المقرر :  عمـ النسيج اسـ M215(6)الرمز الككدل : 
 االكؿ

ادارة المنزؿ  التخصص :
 كالمؤسسات

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 
 ىدؼ المقرر : -1
 

لتمبية  المرتبطة بالنسيج /يدير المكارد المتاحة2.2 (2
احتياجات االفراد كاالسر المرتبطة  بادارة مؤسسات االسرة 

 كالطفكلة .
المرتبطة بالنسيج  /يقدـ خدمات لممجتمع كالمستيمكيف 3.2 (1

 فى مجاالت ادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة.
كفقا  المرتبطة بالنسيج /يستخدـ االدكات كالخامات5.2 (3

ت االسرة لمتكنكلكجيا الحديثة فى مجاؿ ادارة مؤسسا
 كالطفكلة

أنكاع الخامات كتصنيفيا كعمميات الحمج  يدرس  (4

4 2 
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 كالتحضيرات كالنسيج كأنكاع التراكيب النسجية
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

 المعمكمات كالمفاىيـ: - أ
 
 

 
 يحدد انكاع الخامات النسجيو كخصائصيا -
 يذكر مراحؿ تصنيع النسيج -
 يشرح معنى النسيج كالتركيبات النسيجيو -

 الميارات الذىنية : - ب
 

 
 أنكاع الخامو النسجيو كيدرؾ خصائصيا. يحمؿ -
 يبتكر فى التراكيب النسجيو بما يتناسب مع االداء -

الميارات المينية الخاصة  -جػ
 بالمقرر :

 ينفذ تراكيب نسجيو اساسيو عمى النكؿ -
 يصمـ التركيب النسجى العطاء تصميمات جديده -

 الميارات العامة : - د
 
 

 
  يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص. 8-د
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص 9-د

 لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو
-  

 محتكل المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 

 المقرر النظرم:
 

 عرض ألنكاع الخامات النسجية. -األسبكع األكؿ:
 تاريخية عف الخامات النسجية .لمحو -األسبكع الثاني:
 تصنيؼ الخامات النسجية كعرض الخصائص.-األسبكع الثالث:
 اختبار شفيي.-األسبكع الرابع:

 عمميو الحمج كأىميتيا.-األسبكع الخامس:
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 عمميو الغزؿ كمراحميا.-األسبكع السادس:
 تصنيؼ الخيكط كفقا لمستكل الجكدة.-األسبكع السابع:
 العمميات التحضيرية. تكضيح-األسبكع الثامف:
(.-األسبكع التاسع:  المكاصفات الدقيقة )لمتمشيط كالكرد كالبـر
 اختبار تحر يرل. -األسبكع العاشر:

 التراكيب النسجية. -األسبكع الحادم عشر:
 األسبكع الثاني عشر: تصنيؼ التراكيب النسجية

 تطبيقات عمى التراكيب.-األسبكع الثالث عشر:
 اختبار.-األسبكع الرابع عشر:

 
 المقرر العممي:

 
 التعرؼ عمى الخامات النسجية. -األسبكع األكؿ:
 الترؼ عمى الخامات الطبيعية .-األسبكع الثاني:
 التعرؼ عمى الخامات الصناعية كالمخمكطة.-األسبكع الثالث:
 شرح التراكيب النسجية.-األسبكع الرابع:

 النسجية.تسديو نكؿ البركاز كعمؿ التراكيب -األسبكع الخامس:
عمؿ التراكيب النسجية االساسيو عمى نكؿ -األسبكع السادس:
 البركاز السادة.
عمؿ التراكيب النسجية المبرديو عمى نكؿ  -األسبكع السابع:

 البركاز.
عمؿ التراكيب النسجية االطمسيو عمى نكؿ  -األسبكع الثامف:

 البركاز.
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 -األسبكع التاسع:
 اختبار عممي. -األسبكع العاشر:

 عمؿ تطبيقات عمى نكؿ البركاز. -سبكع الحادم عشر:األ
 األسبكع الثاني عشر: عمؿ دمج بيف التراكيب النسجية عمى النكؿ.

 عمؿ تصميمات متداخمة عمى النكؿ.-األسبكع الثالث عشر:
 اختبار.-األسبكع الرابع عشر:

 أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 
 

 التعمـ عف بعد -التعاكنىالتعمـ  -التعمـ النشط -التعمـ الذاتى
 المحاضرات النظرم -
 المحاضرات العممية -
 الزيارات الميدانية -

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 اسمكب المشاركة -
 اسمكب التفاعؿ -

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 
األساليب  - أ

 المستخدمة
 
 

 اختبارات           لقياس المعرفة كالفيـ -
 اختبارات تحريرية        لقياس  اإلدراؾ كالتركيز -
 اختبارات عممية -

 التكقيت - ب
 
 

 األسبكع .العاشر           اختبار تحريرم كعممى -
 األسبكع الرابع عشر       اختبار تحريرم كعممى -

 درجة تحريرم 62 - تكزيع الدرجات -جػ
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 درجة تطبيقي 12 -
 درجة اعماؿ سنة 12 -

 الدراسية كالمراجع :قائمة الكتب  -8
 
 المحاضرات النظرية مذكرات - أ

 كتب ممزمة - ب
 

دار  –انصاؼ نصر، ككثر الزغبي  –دراسات في النسيج  -
 2993 –الطبعة االكلي  –الفكر العربي 

 كتب مقترحة -جػ
 
 

معجـ مصطمحات الصناعات النسيجية، ـ.عبد المنعـ صبرم،  -
 ـ.رضاء صالح شرؼ، دار األىراـ لمنشر،

منشأة المعارؼ  –محمد احكد سمطاف  –االلياؼ النسجية  -
 االسكندرية  

دكريات عممية أك  -د
 نشرات ... الخ

 

 

 منسؽ المقرر :                                         رئيس المجمس العممى:                                        
 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ         د/ نيى عبده                               

                                 1212/1229التاريخ : 
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جامعة : المنكفية                                               
 أ(     22نمكذج رقـ )

 االقتصاد المنزليكمية : 
 قسـ : المبلبس كالنسيج

 
 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة مف المقرر الدراسي

 ادارة المنزؿ كالمؤسسات –عمـ النسيج  مسمى المقرر
 M215 ككد المقرر
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 المحتكيات لممقرر
أسبكع 
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 عرض ألنكاع الخامات النسجية.
 3-أ   االكؿ

-،ب2-ب
1  

 2-د 1-،ج-2ج 

  2-د 1-ج  7-،ب1-ب  3-أ الثاني  تاريخية عف الخامات النسجية .لمحو 
-،ب4-ب  1-،أ2-أ الثالث  تصنيؼ الخامات النسجية كعرض الخصائص.

6  
 2-د 1-ج

 اختبار 
 الرابع 

-،أ2-أ
-،أ3-،أ1
4 

 7-،ب1-ب

 6-،ب4-ب

 2-د 5-،ج4-ج

 عمميو الحمج كأىميتيا.
 الخامس 

-،أ6-أ 
8  

-،ب3-ب
  1-د 1-ج  7

 عمميو الغزؿ كمراحميا.
  7-،أ5-أ السادس 

-،ب7-ب
8  

  3-د  1ج،

 1-د 1-ج 7-،ب3-ب  3-أ السابع  تصنيؼ الخيكط كفقا لمستكل الجكدة.
  2-د  1 4-،ب2-ب 4-،أ2-أ الثامف  تكضيح العمميات التحضيرية.

.)  2-د  2,1 3,8  2,3,9 التاسع  المكاصفات الدقيقة )لمتمشيط كالكرد كالبـر
 اختبار تحر يرل.

 العاشر

-،أ2-أ
-،أ3-،أ1
4 

 2-د       1-،ج1-ج 1-،ب2-ب

الحادم  التراكيب النسجية.
 عشر

 2-د 1-ج 8-،ب4-ب 8-،أ5-أ
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 منسؽ المقرر :                                         رئيس المجمس العممى:                                       

 د/ نيى عبده                           أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ
                                 1212/1229التاريخ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الثاني  تصنيؼ التراكيب النسجية
 عشر

 1-د 1-ج 3-ب 6-،أ3-أ
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 أ(22جامعة المنكفية                                        نمكذج رقـ ) 

 كمية : االقتصاد المنزلي 
 قسـ : المبلبس كالنسيج

 
 

 )ب(مصفكفة أساليب التعميـ كالتعمـ 

 
 منسؽ المقرر :                                         رئيس المجمس العممى:                                       

 د/نيى عبده                                         أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ
                                1212/1229التاريخ : 

 ادارة المنزؿ كالمؤسسات –عمـ النسيج  المقررمسمى 
 M215 ككد المقرر

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة المحتكيات لممقرر
-،ب2-ب 9-،أ4-،أ2-أ المحاضرات النظرم -

 8-،ب5
 1-د 1-،ج2-ج

 1-د 2-،ج-،ج1-ج 6-،ب3-ب 8-،أ5-أ تطبيقات عممية    -
 2-د 1-،ج2-ج 9-،ب7-ب 7-،أ5-أ الزيارات الميدانية -
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 أ(22نمكذج رقـ )

 
 

 جامعة المنكفية                                                 
 كمية : االقتصاد المنزلي 
 قسـ : المبلبس كالنسيج

 
 
 

 مصفكفة أساليب التقييـ  ( ج)

 

ادارة  –عمـ النسيج  مسمى المقرر
 المنزؿ كالمؤسسات

 M215 ككد المقرر

 ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة المحتكيات لممقرر
ميارات 

 عامة
اختبارات   اعماؿ     .2

 السنة
-،د2-د 5-،ج2-ج 4-،ب1-،ب2-ب 7-،أ3-،أ2-أ

3 

 اإلختبارات التحريرية .1
 2,1-د 1-2-ج جميع الميارات جميع الميارات

االختبارات العممية جميع  .  3
  الميارات

جميع  جميع الميارات 3-ب 5,8-أ
 الميارات
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 منسؽ المقرر :                                         رئيس المجمس العممى:                                       

 د/ نيى عبده                                      أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ
                                 1212/1229التاريخ : 
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 21نمكذج
 

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي

 بيانات المقرر -2
 الرمز الككدل : 

 M (216)(7) 
 اسـ المقرر :

 اقتصاد
 الفرقة / المستكل : 

 األكؿ –الثانية 
 التخصص :

 إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممي         
 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 
 

المتاحة لتمبية احتياجات  االقتصادية /يدير المكارد2.2 (2
 االفراد كاالسر المرتبطة  بادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة .

 االقتصادية فى مشكبلتال/ يستخدـ التفكيرلمكاجية 1.2 (1
ادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة المرتبطة بالفرد كاالسره 

المشاكؿ االقتصادية   )كالمجتمع عمي المستكل المحمي كاالقميمى 
 -القتصادية مف قبؿ الفرد كالمجتمعفي المجتمع.كيفية التعامؿ مع المشاكؿ ا

 (العرض كالطمب
لممجتمع كالمستيمكيف فى  االقتصادية  خدماتال/يقدـ 3.2 (3

 ادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة. مجاالت
/يتفيـ المسؤكليات المينية كاألخبلقية كاالعتبارات 8.2 (4

 الثقافية كالمجتمعية.
االقتصادية  /يمـ باسس كمبادلء االدارة كتطبيقاتيا 9.2 (5

عمى مستكل االسرة كالمؤسسة كايجاد الحمكؿ لبعض 
 المشكبلت 

/يضع المكاصفات القياسية لممنتجات لحماية 21.2 (6

- 2 
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المستيمؾ كترشيد االستيبلؾ في كؿ مجاالت الحياة 
 اليكمية.

بما  التخصص باستخداـ الجكانب االقتصادية /يطكر23.2 (7
 يتناسب مع  المتطمبات الكظيفية مع التحديث المستمر

- . 
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

 قادران عمى أف: الطالببانتياء المقرر يككف 
 المعمكمات كالمفاىيـ: - ت

 
 
 
 

 
. يذكر المصطمحات العممية كالتكنكلكجية المرتبط 3-أ (2

ر مفيـك االقتصاد.  )بمجاؿ ادارة مؤسسات األسرة كالطفكلة
الحاجات اإلنسانية كالسمات المميزة ليا  مفيـك المنفعة كالخدمات السمعية 
كخصائصيا مفيـك االستيبلؾ كالسمع كالخدمات. أنكاع االستيبلؾ كأنكاع 

المؤثرة عمى سمكؾ المستيمؾ. العكامؿ المؤثرة عمى  المستيمكيف.العكامؿ
العرض كالطمب لمسمع كالخدمات. أركاف المشكمة االقتصادية ك كيفية 

 (التعامؿ مع المشاكؿ االقتصادية.
. يعدد المسئكليات المينية كاالخبلقية كاالعتبارات 5-أ (1

 الثقافية كالمجتمعية المرتبطة بإدرة مؤسسات األسرة كالطفكلة
يشرح القيـ كاالعتبارات الثقافية التي تقـك عمي  .6-أ (3

 أساسيا األسرة ك مؤسسات الطفكلة.
 

. يختار اسس اتخاذ القرار السميـ في مؤسسات 22-أ (4
 األسرة كالطفكلة

. يحدد اسمكب ادارة المكارد المتاحة لتمبية احتياجات 21-أ (5
 االفراد كاالسرة كالمجتمع في مؤسسات األسرة كالطفكلة

رح االساليب المختمفة لتكعية كحماية المستيمؾ . يش32-أ (6
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 في مجاالت االسرة كمؤسسات الطفكلة
 
 

 
 الميارات الذىنية : - ث
 
 
 

 
 العكامؿ ذات الصمة بصنع القرار  يحمؿ. 5-ج (2
الحمكؿ المثمى لممشاكؿ المرتبطة بإدارة يخطط . 23-ج (1

 مؤسسات األسرة كالطفكلة عمي اساس التفكير التحميمي
الحمكؿ المثمى لممشاكؿ مع االخذ فى  يصمـ. 24-ج (3

دارة  االعتبار إمكانية التطبيؽ، كاالقتصاد كاألخبلؽ كا 
 طفكلةالمخاطر في مجاؿ إدارة مؤسسات األسرة كال

أكلكيات بنكد الميزانية  في حالة تعرض  يصنؼ. 13-ج (4
 األسرة  ألزمات اقتصادية لتحقيؽ اكبر منفعة لمكاردىا

اكلكيات بنكد الميزانية فى حالة تعرض  خطط. ي14-ج (5
 المؤسسة الزمات اقتصادية لتحقيؽ اكبر منفعة لمكاردىا

االحتياجات المعيشية بما يتكافؽ مع   يخطط. 15-ج (6
 متطمبات العصر

االحتياجات المعيشيو في ضكء   يصنؼ . 16-ج (7
 اإلمكانيات االقتصادية كالمستكم االجتماعي.

أنماط المستيمكيف  ك.يحمؿ سمكؾ المستيمؾ كأنكاعو (8
 كخصائص كؿ نمط ككيفية التعامؿ معو.

  
الميارات المينية الخاصة  -جػ

 بالمقرر :
 . يطبؽ أسس المكاطنة السميمو 2-ب (2
. ينسؽ بيف مكارده الخاصة المتاحو فى تحممو 1-ب (1

المسئكلية داخؿ عممو كتجاه االفراد المحيطيف بو في 
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 مؤسسات األسرة كالطفكلة
المبادئ العممية المناسبة لمجاؿ إدارة . يطبؽ 3-ب (3

 مؤسسات األسرة كالطفكلة
.يستخدـ  المبادئ العممية المناسبة فى تصميـ 4-ب (4

كتطكير كتحميؿ العناصر كالنظـ كالعمميات المتعمقة بإدارة 
 مؤسسات األسرة كالطفكلة

.يطبؽ  الخبرات كالمعارؼ كالميارات األساسية في 5-ب (5
 طفكلةإدارة مؤسسات األسرة كال

دراسات الجدكل لممشركعات اإلنتاجية  يطبؽ. 23-ب (6
 الصغيرة لخدمة مؤسسات األسرة كالطفكلة

. يطبؽ أسس إعداد  دراسات الجدكل لممشركعات 24-ب (7
 اإلنتاجية الصغيرة في مؤسسات األسرة كالطفكلة.

. يطبؽ  المبادئ االدارية السميمة الستخداـ المكارد 25-ب (8
ة كالطفكلة فى ضكء احتياجات المتاحو في مؤسسات األسر 

 السكؽ
. يستخدـ اسس االدارة السميمة في المؤسسات التي 26-ب (9

تخدـ األسرة كالطفكلة في ضكء احتياجات السكؽ بمؤسسات 
 األسرة كالطفكلة

. يطبؽ اسس ادارة االنتاج  فى مؤسسات 27-ب (22
 األسرة كالطفكلة 

. يضع البدائؿ المختمفة لتحسيف المستكم 28-ب (22
 دم كاالجتماعي لمؤسسات األسرة كالطفكلة االقتصا
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.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (2 الميارات العامة : - ذ
 مؤسسات االسرة كالطفكلة..

. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة 7-د (1
 كفقا لمتطمبات الجكدة الش

. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (3
 بالتخصص 

. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو 9-د (4
 بالتخصص لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو

 
 

 األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4
 مدلكؿ عمـ االقتصاد مفردات المقرر النظرم: 

 - عمـ االقتصاد كعبلقتو بالعمـك االجتماعية –نشأة عمـ االقتصاد 
االقتصاد الكمي أقساـ عمـ االقتصاد ) -تعريؼ عمـ االقتصاد 

 (.كاالقتصاد الجزئي
 األسبكع الثاني

 مفردات المقرر النظرم: أىـ المكضكعات المرتبطة بعمـ االقتصاد.
 الحاجات اإلنسانية - 

 –أنكاع الحاجات  – السمات المميزة لمحاجات -مفيـك الحاجات 
 الحاجات األساسية العشرة لئلنساف. -خصائص الحاجات 

 األسبكع الثالث
 السمع كالخدمات االقتصاديةمفردات المقرر النظرم: 

السمع كالخدمات خصائص  –السمع كالخدمات االقتصادية مفيـك 
 .السمع كالخدمات االقتصادية أنكاع - االقتصادية

 األسبكع الرابع
 المنفعة االقتصادية المقرر النظرم:مفردات 
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 –كيفية قياس المنفعة االقتصادية  -مفيـك المنفعة االقتصادية 
 أنكاع المنفعة االقتصادية.  –خصائص المنفعة االقتصادية 

 األسبكع الخامس
 مفردات المقرر النظرم: الحدية

ية القكانيف التي تحكـ المنفعة الحد –المنفعة الكمية  -المنفعة الحدية 
 اإلنتاج الحدم(.  –)التحميؿ الحدم 
 األسبكع السادس

 العرض كالطمبمفردات المقرر النظرم: 
 محددات العرض. –قكانيف العرض  –مفيـك العرض 
 األسبكع السابع

 امتحاف أعماؿ سنة تحريرممفردات المقرر النظرم: 
 األسبكع الثامف

 تابع العرض كالطمبمفردات المقرر النظرم: 
 محددات الطمب. –قكانيف الطمب  –الطمب مفيـك 

 األسبكع التاسع
 المشكمة االقتصادية )طبيعتيا كأركانيا(.مفردات المقرر النظرم: 

 األسبكع العاشر
كيفية التعامؿ مع المشاكؿ االقتصادية مف مفردات المقرر النظرم: 

 قبؿ الفرد كالمجتمع
 األسبكع الحادم عشر

بلؾ كيدؼ رئيسي لجميع األعماؿ االستيمفردات المقرر النظرم : 
أنكاع  –أنكاع االستيبلؾ  -ترشيد االستيبلؾ  -االقتصادية 
أنماط المستيمكيف كخصائص كؿ نمط ككيفية  –المستيمكيف 



 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

119 
 

 التعامؿ معو.
 األسبكع الثاني عشر

سمكؾ  –سمكؾ المستيمؾ كأنكاعو مفردات المقرر النظرم : 
دكافع  –سمكؾ المستيمؾ  العكامؿ المؤثرة عمى -المستيمؾ الرشيد 

صفات المستيمؾ  –السمكؾ الرشيد  –المستيمؾ تعريفيا كأنكاعيا 
 الكاعي.

 األسبكع الثالث عشر
 مفردات المقرر النظرم: مراجعة شاممة لما تـ تدريسو

 إمتحاف أعماؿ سنة. -
التعمـ  – محاضرات نظرية. –2–5 أساليب التعميـ كالتعمـ -5

 -التعمـ التعاكنى -التعمـ النشط -الذاتى
 التعمـ عف بعد

 .العصؼ الذىني –5-1
 بحكث كتقارير. –3–5
 المناقشة كالحكار. -5-4

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 محاضرات نظرية.  –2–6
 بحكث كتقارير.  –3–6
 التعمـ التعاكني. –4 –6
 التدريس في مجمكعات صغيرة.  –5 –6
 المناقشة كتبادؿ اآلراء كالتفاعؿ.حمقات  -6-7
 

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 األساليب المستخدمة - ت
 

 امتحاف أعماؿ السنة نظرم     –2–أ
 تقارير -اعماؿ سنة   –1–أ
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 امتحاف نياية العاـ نظرم    –3–أ 
 التكقيت - ث
 

 أسبكعينا          اختبارات             2التقييـ 
 األسبكع          السابع             1التقييـ 
 األسبكع          الثالث عشر            3التقييـ 

 درجة12أعماؿ سنة                    تكزيع الدرجات -جػ
  - -امتحاف تطبيقي                
 درجة82امتحاف تحريرم              
 درجة222المجمكع                     

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 1229مذكرة عمى شكؿ أكراؽ تكزع عمى الطبلب مذكرات - ت
 ----------------------------------- كتب ممزمة - ث
(: 1227حمدية زىراف ، سمير طكبار ، محمد رضا العدؿ ) كتب مقترحة -جػ

 مبادلء عمـ االقتصاد، مكتبة عيف شمس، القاىرة، مصر.
عممية أك نشرات دكريات  -د

 ... إلخ
----------------------------------- 

 
 

 منسؽ المقرر:                                        رئيس القسـ :
 د/ريياـ جبلؿ حجاج                            أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

                                 1212/1229التاريخ : 
 

 
 



 

 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا
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 أ(22نمكذج رقـ )
 جامعة المنكفية   

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات 

 
 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 مدلكؿ عمـ االقتصاد مفردات المقرر النظرم: 
عمـ االقتصاد كعبلقتو بالعمكـ  –نشأة عمـ االقتصاد 

أقساـ عمـ  -تعريؼ عمـ االقتصاد  - االجتماعية
 (.االقتصاد الكمي كاالقتصاد الجزئياالقتصاد )

 2-د 5-ج 5-ب 2-أ االكؿ

مفردات المقرر النظرم: أىـ المكضكعات المرتبطة 
 بعمـ االقتصاد.

 الحاجات اإلنسانية - 
أنكاع  – لمحاجاتالسمات المميزة  -مفيـك الحاجات 

الحاجات األساسية  -خصائص الحاجات  –الحاجات 
 العشرة لئلنساف.

-3-ج 4-ب 1-أ الثاني
 5-ج

 3-د

-،د2-د 4-ج 2-ب 4-، أ3-أ الثالث السمع كالخدمات االقتصاديةمفردات المقرر النظرم: 

 اقتصاد مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (216) 



 

 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا
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السمع خصائص  –السمع كالخدمات االقتصادية مفيـك 
السمع كالخدمات  أنكاع - كالخدمات االقتصادية

 .االقتصادية

3 

 المنفعة االقتصادية مفردات المقرر النظرم:
كيفية قياس المنفعة  -مفيـك المنفعة االقتصادية 

أنكاع  –خصائص المنفعة االقتصادية  –االقتصادية 
 المنفعة االقتصادية.

 جميع البنكد الرابع
-ب
 4-،ب2

-ج
 4-،ج3

 1-د

 مفردات المقرر النظرم: الحدية
القكانيف التي تحكـ  –المنفعة الكمية  -المنفعة الحدية 

 اإلنتاج الحدم(.  –المنفعة الحدية )التحميؿ الحدم 
 5-ج 5-ب 3-أ الخامس

-،د1-د
4 

 العرض كالطمبمفردات المقرر النظرم: 
 4-ب جميع البنكد السادس محددات العرض. –قكانيف العرض  –مفيـك العرض 

-ج
 4د 4-،ج1

 امتحاف أعماؿ سنة تحريرممفردات المقرر النظرم: 
 السابع

-أ
2,1,3,4,5 

-ب
2,1,3,4 

-ج-
2,1,3,4 

-د
2,1,3,4 

 تابع العرض كالطمبمفردات المقرر النظرم: 
 محددات الطمب. –قكانيف الطمب  –مفيـك الطمب 

-ج 4-ب 6-أ الثامف
 4-،ج1

 4-د

)طبيعتيا المشكمة االقتصادية مفردات المقرر النظرم: 
 كأركانيا(.

-ج 5-ب 7-أ التاسع
 5-،ج3

-،د3-د
4 
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كيفية التعامؿ مع المشاكؿ مفردات المقرر النظرم: 
 االقتصادية مف قبؿ الفرد كالمجتمع

 5-ب 8-أ العاشر
-ج
 4-،ج3

-،د2-د
 4-،د3

االستيبلؾ كيدؼ رئيسي مفردات المقرر النظرم : 
 -ترشيد االستيبلؾ  -لجميع األعماؿ االقتصادية 

أنماط  –أنكاع المستيمكيف  –أنكاع االستيبلؾ 
 المستيمكيف كخصائص كؿ نمط ككيفية التعامؿ معو.

الحادم 
 عشر

 5-،أ4-أ
-ب
-،ب2
 3-،ب1

 2-ج
22-
22-9 

 4-د

 –سمكؾ المستيمؾ كأنكاعو مفردات المقرر النظرم : 
العكامؿ المؤثرة عمى سمكؾ  -سمكؾ المستيمؾ الرشيد 

 –المستيمؾ تعريفيا كأنكاعيا دكافع  –المستيمؾ 
 صفات المستيمؾ الكاعي. –السمكؾ الرشيد 

الثاني 
 عشر

 5-،أ4-أ
-ب
 1-،ب2

-ج
 4-،ج2
8-7-6 

-،د1-د
4 

 مفردات المقرر النظرم: مراجعة شاممة لما تـ تدريسو
 إمتحاف أعماؿ سنة. -

الثالث 
 2-د 2-ج 1-ب 2-أ عشر

 منسؽ المقرر:                                        رئيس القسـ : 
 د/ريياـ جبلؿ حجاج                            أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(     22جامعة : المنكفية                                             نمكذج رقـ )
 

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة مينيةميارات  ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ

 3-،أ1-،أ2-أ محاضرات نظرية
-،ب1-،ب2-ب
3 

 1-،ج2-ج
 -1-، د 2-د

  جميع الميارات
 جميع الميارات  ميع المياراتج 3-ب 6-،أ5-،أ4-أ العصؼ الذىني
  جميع الميارات 1-، ج 2-ج 5-،ب4-ب 1-أ بحكث كتقارير

  جميع الميارات 5-ج 5-ب 6-أ المناقشة كالحكار
 منسؽ المقرر:                                        رئيس القسـ : 

 د/ريياـ جبلؿ حجاج                            أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ
                                 1212/1229التاريخ : 

 

مسمى 
 المقرر

 اقتصاد

ككد 
 المقرر

 

M (216) 
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 أ(     22جامعة: المنكفية                                   نمكذج رقـ )
 

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 )ج( مصفكفة أساليب التقييـ
 

 عامة ميارات ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
امتحاف أعماؿ 
السنة لمجزء 

 النظرم

، 3-،ب2-ب 1-،أ2-أ
 4-ب

  جميع الميارات جميع الميارات

 جميع الميارات 1،ج2ج 5-،ب2-ب 6-،أ5-أ تقارير كبحكث
االمتحاف 
 النظرم

 1-،د2-د 5-ج جميع الميارات جميع المياراتأ

 القسـ :منسؽ المقرر:                                        رئيس 
 د/ريياـ جبلؿ حجاج                            أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

                               1212/1229التاريخ : 

مسمى 
 المقرر

 اقتصاد

ككد 
 المقرر

 

M 
(216) 
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 (21نمكذج رقـ )
 جامعة: المنكفية

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي

 
 المقرربيانات  -2

 الرمز الككدل : 
M (221)( 

 اسـ المقرر :  
 أجيزة كأدكات منزلية ب

 الفرقة / المستكل : 
 الثانية                     

 التخصص :
 ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 

2 2 
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 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 
 

المكارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد كاالسر المرتبطة  بادارة مؤسسات يدير /1.1 -2-2
 . االسرة كالطفكلة

يستخدـ التفكيرلمكاجية مشكبلت ادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة المرتبطة بالفرد  /2.1 -2-1
  كاالسره كالمجتمع عمي المستكل المحمي كاالقميمى

2-3-   
لكجيا الحديثة فى مجاؿ ادارة مؤسسات يستخدـ االدكات كالخامات كفقا لمتكنك /5.1 -2-4

 االسرة كالطفكلة
يقدـ االستشارات الفنية الخاصة مف حيث اختيار كاستخداـ االجيزة المنزلية /10.1 -2-5

  المؤسسية مع طرؽ الصيانة كالعناية بيا
2-6-  

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
المعمكمات  - ج

 كالمفاىيـ:
 

المرتبط المتعمقة باالجيزة المنزلية ك  يذكر المصطمحات العممية كالتكنكلكجية  (2
 :بمجاؿ ادارة مؤسسات األسرة 

 المنزلية كطرؽ كاألجيزة األدكات الستخداـ السميمة كاألسس ، األجيزة كتصميمات تركيبات )
 .المختمفة االجيزة صناعة فى المستخدمة المكاد.العناية فى المستخدمة كالمكاد ، بيا العناية
 .االستخداـ فى شيكعان  لبلجيزة المحركة القكل أكثر
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لتمبية احتياجات االفراد  الخاصة باالجيزة  يحدد اسمكب ادارة المكارد المتاحة  (1
 كاالسرة كالمجتمع في مؤسسات األسرة كالطفكلة

 يذكر االسس السميمة الختيار كاستخداـ االدكات كاالجيزة المنزلية (3
 زلية يكضح طرؽ تشغيؿ  كالعنايو بمبلدكات كاالجيزة المن (4
 يكضح احتياطات االمف كالسبلمة لمؤسسات االسرة كالطفكلة (5

 

الميارات الذىنية  - ح
: 

 
 

 العممية األسس عمي الحديثة كاألجيزة األدكات إختيار أسس يحمؿ. 2.ب (2
 . المطمكبة لئلحتياجات كفقان  السميمة

 كقت عمي يؤثر بما األسرة تخدـ التي كاألدكات األجيزة نكعية يقارف بيف . 1.ب (1
 .بالعمؿ القائـ كجيد

 الكـ تحديد كيفية ك لبلجيزة المحركة بالقكل المتعمقة المسائؿ يحمؿ. 3.ب (3
 . االستخداـ تكاليؼ كحساب لبلجيزة المحركة القكل مف االستيبلكى

اسس  اختيار االدكات كاالجيزه الحديثو  فى المنزؿ كفقا  يحمؿ. 25-ج (4
 لبلحتياجات 
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لمؤسسات األسرة الخاصة باالجيزة  االحتياجات المعيشية يحمؿ . 12-ج (5
كالطفكلة لتحسيف مستكم األداء فى المؤسسات المختمفة مثؿ ) دكر الحضانة ، 

 دكرالمسنيف ، المبلجئ كدكر األيتاـ ( .
 العبلقات االرتباطية بيف الكقت كالجيد المستنفذ في أداء العمؿ   يحمؿ.12-ج (6
باطية بيف الكقت كالجيد المستنفذ في أداء العمؿ العبلقات االرت يحمؿ.11-ج (7

 كالمستكم 

 
الميارات المينية  -جػ

 الخاصة بالمقرر :
 

 العناية بالعديد مف االجيزة المستخدمة  فى المنزؿ . ميارات يطبؽ.2ج.
 
 كيفية التعرؼ عمى بعض االعطاؿ فى االجيزة ككيفية اصبلحيا. ميارات  يستخدـ1ج.
  فؾ كتركيب االجيزة كالتعرؼ عمى االجزاء الداخمية المككنة ليا. ميارات  يطبؽ .3ج.

 .يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة..6-د الميارات العامة : - ر
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 . يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا لمتطمبات الجكدة الش7-د

 . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص 8-د

 
 االسبكع األكؿ كالثانى : محتكل المقرر:  -4

 -المنيج النظرل:
 الغاز( -القكل المحركة لؤلجيزة    )الكيرباء 

 -المنيج التطبيقى:
األجيزة التى يتـ   جيزة المنزلية التى يتـ تشغيميا بالكيرباء كأم ل اؿ يتـ التعرؼ ع

 تشغيميا بالكيرباء.
 االسبكع الثالث كالرابع  : 

 :لمنيج النظرل ا
فتاحة العمب  -السكيف الكيربى  -المضرب  -أجيزة إعداد كطيى كحفظ االطعمة )الخبلط 

جياز االرز  -جياز عمؿ الزبادل  -المقبلة الكيربية  -الشكاية الكيربية   -الكيربية 
 المجمدات( . -الثبلجات  –المكاقد  -الكيربى التكستر
 -المنيج التطبيقى:

يتـ التعرؼ عمى األجيزة السابؽ ذكرىا كمعرفة كيؼ يمكف العناية بيذه األجيزة كاطالة 
 عمرىا االستيبلكى؟
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 االسبكع الخامس كالسادس :
 المنيج النظرل : 

 أجيزة التدفئة ك التيكية. اجيزة التنظيؼ لبلرضيات. 
 الشخصية أجيزة الحماية الشخصيةأجيزة العناية 

 المنيج التطبيقى
 يتـ تدريب الطبلب عمى استخداـ األجيزة السابقة كالعناية بيا ككيفية الحفاظ عمييا.

 االسبكع السابع كالثامف :
 المبادئ كالميارات االساسية فى صيانة االجيزة المنزلية

 -المنيج التطبيقى :
  المنزلية المختمفة.  يانة األجيز الطبلب عمى  يتـ تدريب

أساليب التعميـ  -5
 كالتعمـ

 التعمـ التعاكنى -التعممعف بعد -التعمـ النشط -التعمـ الذاتى -المحاضرات النظرية
 المناقشة.
 التقارير.

  البياف العممى.
أساليب التعميـ  -6

كالتعمـ لمطبلب ذكل 
 القدرات المحدكدة

 المحاضرات النظرية -
 المناقشة.
 التقارير.

 البياف العممى.
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 التعميـ التعاكني -
 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
األساليب  - ج

 المستخدمة
 
 

امتحاف أعماؿ السنة لمجزء النظرم   لتقييـ بعض الميارات المعرفية كالذىنية التي  -2
 الطالباكتسبيا 

 اعماؿ سنة  تقييـ األبحاث كالتقارير    -3
 امتحاف نياية العاـ  -4
 
 
 

 التكقيت - ح
 

 التقيـ األكؿ            اسبكعي 
 التقيـ الثاني           األسبكع السابع

 التقيـ الثالث           األسبكع الثالث عشر
 االختبار النظرم النيائى  االسبكع االخير

 
تكزيع  -جػ

 الدرجات
 درجة 82نياية الفصؿ الدراسي         

   درجة -1            أعماؿ فصمية      
 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
( : المرشد فى اجيزة المنزؿ كالمؤسسات، دار 1226.سمحاء سمير ابراىيـ محمد ) - مذكرات - ج
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 -الحسيف لمطباعة كالنشر. ج.ـ.ع. 
  كتب ممزمة - ح
كتب  -جػ

 مقترحة
 (: األدكات كاألجيزة المنزلية،عالـ الكتب،القاىرة.1226ككثر ككجؾ) -
 –أعطاليا  -أجزاؤىا -أنكاعيا–العناتى )ب.ت(: األجيزة الكيربائية  المنزلية محمد  -1

 صيانتيا،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
دكريات  -د

عممية أك 
 نشرات ... الخ

 ----------جامعة المنكفية–مجمة كمية االقتصاد المنزلى ---------------

 
 

 منسؽ المقرر : د. رباب مشعؿ           رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ      
                                 1212/1229التاريخ :  
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 أ(     22نمكذج رقـ )                                                      جامعة: المنكفية
 
 كمية: االقتصاد المنزلي .   

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .
 

 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

 ميارات عامة

إدارة االدكات كاالجيزة  مسمى المقرر
 النزلية

 M (221) ككد المقرر
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 -المنيج النظرل:
 الكحدة األكلى :

 الغاز( -القكل المحركة لؤلجيزة    )الكيرباء 
 -الدرس العممى:

يتـ التعرؼ عمى األجيزة المنزلية التى يتـ تشغيميا 
بالكيرباء كأيضا األجيزة التى يتـ تشغيميا 

 بالكيرباء.

 –األكؿ 
 الثالث

 2-د 1-ج 2-ب 3-أ

 الكحدة الثانية : 
 -أجيزة إعداد كطيى كحفظ االطعمة )الخبلط 

فتاحة العمب  -السكيف الكيربى  -المضرب 
 -المقبلة الكيربية  -الشكاية الكيربية   -الكيربية 

جياز االرز الكيربى  -جياز عمؿ الزبادل 
 المجمدات( . -الثبلجات  –المكاقد  -التكستر

 -الدرس العممى:
يتـ التعرؼ عمى األجيزة السابؽ ذكرىا كمعرفة 
كيؼ يمكف العناية بيذه األجيزة كاطالة عمرىا 

 االستيبلكى

-الرابع
 التاسع

 1-د 2-ج 1-ب 2-أ

 1-د 2-ج 3-ب 2-أ-العاشر الكحدة الثالثة : 
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أجيزة التدفئة ك التيكية. اجيزة التنظيؼ  
 لبلرضيات.

 الحماية الشخصيةأجيزة العناية الشخصية أجيزة 
 -الدرس العممى:

يتـ تدريب الطبلب عمى استخداـ األجيزة السابقة 
 كالعناية بيا ككيفية الحفاظ عمييا.

الثالث 
 عشر

 الكحدة الرابعة:
المبادئ كالميارات االساسية فى صيانة االجيزة 

 المنزلية
 -الدرس العممى:

األجيزة المنزلية يتـ تدريب الطبلب عمى صيانة 
 المختمفة.

الرابع 
 عشر

 -------- ------ 1-ب 2-أ

مفردات المقرر النظرم تابع المبادئ األساسية 
 الستخدامات األجيزة كاألدكات المنزلية 

 مفردات المقرر العممي: 

 2-د 2-ج 3-ب 2-أ الثامف

 منسؽ المقرر : د. رباب مشعؿ         رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ      
                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(     22جامعة : المنكفية                      نمكذج رقـ )
 

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 

 
 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 

 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
محاضرات 

 نظرية
،  4-، د 2-د 2-ج 1-ب 1-أ

 5-د
 -1-، د 2-د 2-ج 2-ب 4-أ  انشطة

،  جميع الميارات
،  4-، د 3-د
 5-د

 -1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 2-ب 4-أ زيارات ميدانية
،  جميع الميارات

إدارة االجيزة كاالدكات  مسمى المقرر
 المنزلية ب

 M (221) ككد المقرر



 

 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

129 
 

،  4-، د 3-د
 5-د

 -1-، د 2-د 1-، ج 2-ج ----------- 3-أ بحكث كتقارير
،  جميع الميارات

،  4-، د 3-د
 5-د

 -1-، د 2-د 2-ج 1-ب 1-أ المناقشة كالحكار
،  جميع الميارات

،  4-، د 3-د
 5-د

 منسؽ المقرر : د. رباب مشعؿ              رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ       
                                 1212/1229التاريخ :  
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جامعة: المنكفية                                    نمكذج رقـ 
 أ(     22)
 

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 )ج( مصفكفة اساليب التقييـ

 
المعارؼ  اساليب التقييـ

 الرئيسة
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية

األنشطة خبلؿ 
 المحاضرات

جميع  -1-، د 2-د 1-ج 2-ب 1-أ
،  4-، د 3-، د الميارات

 5-د
امتحاف أعماؿ 

 السنة 
 1-د-2د، 2-ج 2-ب 1-أ

االمتحاف 
 النظرم

 ---------------- 2-ج 1-ب 2-أ

 منسؽ المقرر : د. رباب مشعؿ                 رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ       

ادارة االدكات  مسمى المقرر
كاالجيزة المنزلية 

 ب
 M (221) ككد المقرر
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                                 1212/1229التاريخ : 
 (21نمكذج رقـ )
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسى 

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M (222) 

 اسـ المقرر :  
 مكارد أسرة

 الفرقة / المستكل : 
 الثانية                     

 التخصص :
 ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 

2 2 
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ىدؼ  -1
 المقرر :

 
 
 
 

المتاحة لتمبية احتياجات االفراد كاالسر المرتبطة  بادارة مؤسسات  مكارد االسرة/يدير 2.2 (2
 االسرة كالطفكلة .

سة كتطبيقاتيا عمى مستكل االسرة كالمؤس لمكارد االسرة /يمـ باسس كمبادلء االدارة9.2 (1
 كايجاد الحمكؿ لبعض المشكبلت 

 .  مكارد االسرةالمتاحةالتفكير العممي السميـ في اتخاذ القرارات الخاصة باستخداـ  يستخدـ  (3
 

 يناقش  العبلقة بيف مكارد األسرة كطرؽ استخداميا عمى اقتصاديات المجتمع .  (4
يشرح دراسة تنمية مكارد األسرة عمي حسف تصرؼ ربة األسرة في مكاجية نقص المكارد  (5

 عمي المستكم األسرل كمكاجية المشكمة االقتصادية عمي المستكم القكمي
 

 2لمكصكؿ لحياة أسرية افضؿ لممكارداستخداـ األسرة  يرشد (6
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 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
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المعمكمات  - خ
 كالمفاىيـ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المتاحة لتمبية احتياجات االفراد كاالسرة  مكارد االسرة. يحدد اسمكب ادارة21-أ (2
 كالمجتمع في مؤسسات األسرة كالطفكلة

 داخؿ لمكارد االسرة الجيدة. يكضح اسس االدارة 27-أ (1
 مؤسسات االسرة كالطفكلة 

 في مؤسسات االسرة كالطفكلة لممكارد ناجحة. يرتب اكلكيات االدارة ال28-أ (3
 . يشرح كيفية االستفادة مف المكارد االسرية المتاحة11-أ (4
. يصنؼ العمـك  التخصصية التى تؤىمو الداء كاجبو الكظيفى   في 14-أ (5

  لةكالطفك مؤسسات االسرة 
 . يذكر التشريعات الخاصة بحماية المستيمؾ كترشيد االستيبلؾ19-أ (6
. يشرح االساليب المختمفة لتكعية كحماية المستيمؾ في مجاالت االسرة 32-أ (7

    كمؤسسات الطفكلة
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  - د
الميارات  - ذ

 الذىنية :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 العبلقات االرتباطية بيف الكقت كالجيد المستنفذ في أداء العمؿ  يحمؿ.12-ج

العبلقات االرتباطية بيف الكقت كالجيد المستنفذ في أداء العمؿ كالمستكم الميارم  يحمؿ. 11-ج
 المكتسب .

 االحتياجات المعيشية بما يتكافؽ مع متطمبات العصر  يخطط.15-ج

 اإلمكانيات االقتصادية كالمستكم االجتماعي. االحتياجات المعيشيو في ضكء  يصمـ.16-ج
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الميارات  -جػ
المينية الخاصة 

 بالمقرر :

 . يطبؽ أسس المكاطنة السميمو 2-ب (2
. ينسػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػكارده الخاصػػػػػػػػػػػة المتاحػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػى تحممػػػػػػػػػػػو 1-ب (1

المسػػػػػػػػػػئكلية داخػػػػػػػػػػؿ عممػػػػػػػػػػو كتجػػػػػػػػػػاه االفػػػػػػػػػػراد المحيطػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي 
 مؤسسات األسرة كالطفكلة

العمميػػػػػػػة المناسػػػػػػػبة لمجػػػػػػػاؿ إدارة مؤسسػػػػػػػات األسػػػػػػػرة . يطبػػػػػػػؽ المبػػػػػػػادئ 3-ب (3
 كالطفكلة

.يسػػػػػػػػتخدـ  المبػػػػػػػػادئ العمميػػػػػػػػة المناسػػػػػػػػبة فػػػػػػػػى تصػػػػػػػػميـ كتطػػػػػػػػكير 4-ب (4
كتحميػػػػػػػػػؿ العناصػػػػػػػػػر كالػػػػػػػػػنظـ كالعمميػػػػػػػػػات المتعمقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػإدارة مؤسسػػػػػػػػػات 

 األسرة كالطفكلة
.يطبػػػػػػػػػػػػػؽ  الخبػػػػػػػػػػػػػرات كالمعػػػػػػػػػػػػػارؼ كالميػػػػػػػػػػػػػارات األساسػػػػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػػػػي إدارة 5-ب (5

 مؤسسات األسرة كالطفكلة
الميػػػػػػػػػارات األساسػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ إدارة مؤسسػػػػػػػػػات األسػػػػػػػػػرة  . يػػػػػػػػػنظـ 6-ب (6

 كالطفكلة
. يطبػػػػػؽ  المبػػػػػادئ االداريػػػػػة السػػػػػميمة السػػػػػتخداـ المػػػػػكارد المتاحػػػػػو فػػػػػي 25-ب (7

 مؤسسات األسرة كالطفكلة فى ضكء احتياجات السكؽ
. يسػػػػػػػتخدـ اسػػػػػػػس االدارة السػػػػػػػميمة فػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػات التػػػػػػػي 26-ب (8

تياجػػػػػات السػػػػػكؽ بمؤسسػػػػػات تخػػػػػدـ األسػػػػػرة كالطفكلػػػػػة فػػػػػي ضػػػػػكء اح
 األسرة كالطفكلة

. يطبػػػػػػػػػؽ اسػػػػػػػػػس ادارة االنتػػػػػػػػػاج  فػػػػػػػػػى مؤسسػػػػػػػػػات األسػػػػػػػػػرة 27-ب (9
 كالطفكلة 

. يبسػػػػػػػػػػػػط االعمػػػػػػػػػػػػاؿ  فػػػػػػػػػػػػى مؤسسػػػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػػػره 29-ب (22
 كالطفكلو
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الميارات  - ز
 العامة :

  
 يشارؾ فى اتخاذ قرارات سميمة لحؿ المشكبلت التي يكاجييا  (2
 يبادر بالتعاكف مع فريؽ العمؿ  (1
 بشكؿ فعاؿ مع اآلخريفيتكاصؿ  (3
 يتجاكب بالتفكير المنظـ بطريقة منظمة تكاكب التقدـ العممى في مجاؿ التخصص (4

 
 

محتكل  -4
 المقرر: 

  
التعرؼ بالطبلب كعرض محتكيات المقرر كأسمكب التدريس كالمراجع التي يمكف  (2

 االستفادة منيا
 لممكارد مفيـك مكارد األسرة ػتصنيؼ مكارد األسرة  ػ الخصائص العامة (1
 ػ خصائص المكارد غير البشرية ػ خصائص المكارد البشرية  ػ  (3

 خصائص مكرد الكقت  
 القكاعد التي تساعد عمى حسف استخداـ المكارد (4
 العكامؿ التي تؤثر عمى استخداـ مكارد األسرة (5
إدارة الدخؿ المالي لؤلسرة )مككنات دخؿ األسرة ػ مفيـك الميزانية ػ القكاعد  (6

مراعاتيا لنجاح الميزانية ػ تخطيط الدخؿ المالي )الميزانية التي يجب 
 المالية لؤلسرة (
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خطكات عمؿ الخطة أك الميزانية المالية ػ كسائؿ زيادة الدخؿ ػ كسائؿ ضغط  (7
المصركفات ػ تصكر تطبيقي لمقياـ بكضع ميزانية ألسرة ما ػ االدخار ػ طرؽ استثمار 

 المدخرات ػ أىمية االدخار بالنسبة لؤلسرة 
ة الكقت إدارة الكقت )عكامؿ تؤثر في استعماؿ الكقت ػ العكامؿ التي تؤثر عمى كمي (8

المستيمكة في أداء األعماؿ المنزليةػ تخطيط الكقت ػ أنكاع خطط الكقتػ خطكات 
 تخطيط الكقت ػ

إرشادات لتخطيط الكقت ػ تنفيذ كمراقبة الخطة ػ تقييـ الخطةػ نقاط يجب مراعاتيا  
  لتكفير الكقت

إدارة الطاقة البشرية )الطاقة البلزمة لمقياـ باألعماؿ المنزلية ػ العكامؿ التي تحدد  (9
 كمية الطاقة المستخدمة في األعماؿ المنزلية ػ التعب كاإلجياد ػ أعراض التعب 

أنكاع التعب ػ التعب الفسيكلكجي )الجسمي( أك اإلجياد ػ التعب السيككلكجي  (22
يط الستعماؿ الطاقات البشرية في األسرة ػ مرحمة )النفسي( ػ عبلج التعب ػ التخط
 التنفيذ كالمراقبة ػمرحمة التقييـ

 اختبار أعماؿ السنة (22
التخطيط االستيبلكي ) تخطيط الكجبات الغذائية ػ أىداؼ تخطيط الكجبات  (21

الغذائية ػ التخطيط الممبسي ػ التخطيط لممسكف بما يحتكيو مف أثاث كأجيزة كأدكات ػ 
اجب إتباعيا عند التخطيط لشراء أثاث المسكف ػ العكامؿ التي يجب الخطكات الك 

مراعاتيا عند شراء أثاث المسكف ػ النقاط الكاجب مراعاتيا عند شراء األدكات 
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 كاألجيزة المنزلية 
االتجاىات الحديثة في اإلدارة المنزلية )تعريؼ إدارة المنزؿ ػ العممية اإلدارية  (23

كمراحميا ػ مشكبلت ممارسة السمكؾ اإلدارم ػ دكر األسرة في تنمية السمكؾ اإلدارم 
 لؤلبناء ػ االتجاىات الحديثة في اإلدارة المنزلية 

ية اتخاذ القرارات االتجاىات الحديثة في صنع كاتخاذ القرارات األسرية)عمم (24
األسرية ػ أنكاع القرارات في األسرة ػ مراحؿ اتخاذ القرارات األسرية ػ دكر ربة األسرة 

في اتخاذ القرارات األسرية ػ الدراسات السابقة المرتبطة باتخاذ القرارات األسرية ػ 
  االتجاىات الحديثة في اتخاذ القرارات األسرية 

  
 التكقيت - خ

 
 التقيـ األكؿ            اسبكعي 

 التقيـ الثاني           األسبكع السابع
 التقيـ الثالث           األسبكع الثالث عشر
 االختبار التطبيقى النيائى  االسبكع االخير

 االختبار التحريرم النيائى االسبكع الخامس عشر
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تكزيع  -جػ
 الدرجات

 درجة 62نياية الفصؿ الدراسي         تحريرم 
 درجة 12اعماؿ سنة                          
 درجة12تطبيقى                               

  

 

 
 رئيس مجمس القسـ           منسؽ المقرر)أستاذ المادة( 

 أ.د/ ربيع محمكد نكفؿ                            أ . د/ ميجة محمد مسمـ                     
                                 1212/1229التاريخ : 

 Courseالمذكرات 
notes          

          Course notesالمذكرات 

منشكرة ،كمية ( : محاضرات في مكارد األسرة ، مذكرات غير 1228ربيع محمكد نكفؿ )   
 االقتصاد المنزلي ، جامعة المنكفية

 الكتب الممزمة :     
(: اإلدارة المنزلية الحديثة، الطبعة األكلى، دار الناشر الدكلي، 1227ربيع محمكد نكفؿ ) 

 الرياض، السعكدية
 جامعة المنكفية –مجمة كمية االقتصاد المنزلى   الدكريات 
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 أ(22نمكذج رقـ )
 جامعة المنكفية   

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات 

 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

التعرؼ بالطبلب كعرض محتكيات المقرر كأسمكب 
 كالمراجع التي يمكف االستفادة منياالتدريس 

 2-ج 1-ب 2-أ األكؿ
 2-د

مفيـك مكارد األسرة ػتصنيؼ مكارد األسرة  ػ الخصائص 
 2-ج 1- 2-أ الثاني العامة لممكارد

 2-د

ػ خصائص المكارد غير البشرية ػ خصائص المكارد 
 1-ج 1-ب 1-أ الثالث البشرية  ػ  خصائص مكرد الكقت 

 2-د

 2-د 2-ج 1-ب 2-أ الرابع تساعد عمى حسف استخداـ المكاردالقكاعد التي 

 8-د 1-ج 3-ب 2-أ الخامس العكامؿ التي تؤثر عمى استخداـ مكارد األسرة

 مكارد اسرة مسمى المقرر
 )M(222) ككد المقرر
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إدارة الدخؿ المالي لؤلسرة )مككنات دخؿ األسرة ػ مفيكـ 
الميزانية ػ القكاعد التي يجب مراعاتيا لنجاح الميزانية ػ 

 )الميزانية المالية لؤلسرة (تخطيط الدخؿ المالي 
 3-أ السادس

-ب
-،ب1
3 

-ج
-،ج2
1 

 2-د

خطكات عمؿ الخطة أك الميزانية المالية ػ كسائؿ زيادة 
الدخؿ ػ كسائؿ ضغط المصركفات ػ تصكر تطبيقي لمقياـ 

بكضع ميزانية ألسرة ما ػ االدخار ػ طرؽ استثمار 
 المدخرات ػ أىمية االدخار بالنسبة لؤلسرة 

 3-ب ------- السابع
-ج
-،ج1
3 

 2-د

إدارة الكقت )عكامؿ تؤثر في استعماؿ الكقت ػ العكامؿ 
التي تؤثر عمى كمية الكقت المستيمكة في أداء األعماؿ 

المنزليةػ تخطيط الكقت ػ أنكاع خطط الكقتػ خطكات 
تخطيط الكقت ػ إرشادات لتخطيط الكقت ػ تنفيذ كمراقبة 

  راعاتيا لتكفير الكقتالخطة ػ تقييـ الخطةػ نقاط يجب م

 1-ج 1-ب 2-أ الثامف

 2-د

إدارة الطاقة البشرية )الطاقة البلزمة لمقياـ باألعماؿ 
المنزلية ػ العكامؿ التي تحدد كمية الطاقة المستخدمة في 

 األعماؿ المنزلية ػ التعب كاإلجياد ػ أعراض التعب 
 التاسع

 1-أ
 1-ج 2-ب

 2-د

)الجسمي( أك اإلجياد ػ  أنكاع التعب ػ التعب الفسيكلكجي
التعب السيككلكجي )النفسي( ػ عبلج التعب ػ التخطيط 
الستعماؿ الطاقات البشرية في األسرة ػ مرحمة التنفيذ 

 العاشر
 2-أ

 1-ج 2-ب
 2-د
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 كالمراقبة ػمرحمة التقييـ
الحادم  اختبار أعماؿ السنة

 عشر
 2-د 3-ج 1-ب -------

التخطيط االستيبلكي ) تخطيط الكجبات الغذائية ػ 
أىداؼ تخطيط الكجبات الغذائية ػ التخطيط الممبسي ػ 

التخطيط لممسكف بما يحتكيو مف أثاث كأجيزة كأدكات ػ 
الخطكات الكاجب إتباعيا عند التخطيط لشراء أثاث 

المسكف ػ العكامؿ التي يجب مراعاتيا عند شراء أثاث 
الكاجب مراعاتيا عند شراء األدكات المسكف ػ النقاط 
 كاألجيزة المنزلية 

الثاني 
 عشر

 ،5-،أ3-أ
-ب
-،ب6
7 

 5-ج

 2-د

االتجاىات الحديثة في اإلدارة المنزلية )تعريؼ إدارة 
المنزؿ ػ العممية اإلدارية كمراحميا ػ مشكبلت ممارسة 

السمكؾ اإلدارم ػ دكر األسرة في تنمية السمكؾ اإلدارم 
 لؤلبناء ػ االتجاىات الحديثة في اإلدارة المنزلية 

الثالث 
 عشر

 2-ج 3-ب جميع

 2-د

االتجاىات الحديثة في صنع كاتخاذ القرارات 
األسرية)عممية اتخاذ القرارات األسرية ػ أنكاع القرارات في 
األسرة ػ مراحؿ اتخاذ القرارات األسرية ػ دكر ربة األسرة 
في اتخاذ القرارات األسرية ػ الدراسات السابقة المرتبطة 

 2-د 3-ج 1-ب 1-أ 
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خاذ باتخاذ القرارات األسرية ػ االتجاىات الحديثة في ات
 القرارات األسرية 

 منسؽ المقرر :                                             رئيس القسـ :
 أ.د. ربيع محمكد نكفؿ                             أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ 

                                 1212/1229التاريخ : 
  



 

 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

145 
 

 
 أ(     22نمكذج رقـ )                            جامعة : المنكفية     

 
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ

 ،3-،ب1-،ب2-ب 1-،أ2-أ نظرية محاضرات
-،ج1-،ج2-ج
 6-،ج5

-،د1-،د2-د
3 

 3-،ب1-ب 3-أ تطبيقات عممية
-،ج3-،ج1-ج
4 

 3-،د1-د

 3-،ج1-ج 4-،ب2-ب 2-أ المناقشة كالحكار
-،د1-،د2-د
4 

 4-د 4-،ج3-ج 5-،ب4-ب 5-أ بياف عممي/ معمؿ
 1-د 3-ج 9-ب 1-أ ندكة/ كرشة عمؿ
 العرض مف خبلؿ

PowerPoint 
Software 

 1-د 1-ج 4-ب 1-أ

 مكارد اسره مسمى المقرر
 M(222) ككد المقرر
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التدريبات 
 كالتطبيقات العممية

 4-،ج3-ج 2-ب 3-،أ1-أ
 2-د

 2-د 4-،ج3-ج 1-ب 1-أ الكاجبات

 2-د 4-،ج3-ج ------------ 1-أ التقارير األسبكعية

 منسؽ المقرر :                                             رئيس القسـ : 
 محمكد نكفؿ                             أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـأ.د. ربيع 
                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(     22نمكذج رقـ )                        جامعة: المنكفية    

 االقتصاد المنزليكمية : 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 

 )ج( مصفكفة أساليب التقييـ
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
امتحاف أعماؿ 
السنة لمجزء 

 النظرم

 1-،أ2-أ
-،ب2-ب
 1-،د2-د 5-،ج1-،ج2-ج 4-،ب3-،ب1

امتحاف أعماؿ 
السنة لمجزء 
 التطبيقي 

 4-،ج3-،ج1-ج 1-ب  2-أ
 2-د

 1-د 9-ج 9-،ب8ب 8-،أ7-،أ5-أ تقييـ التقارير

 1-د 1-،ج2-ج 1-،ب2-ب 1-،أ2-أاالمتحاف 

 مكارد اسرة مسمى المقرر
 M(222)       ككد المقرر
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 النظرم
 منسؽ المقرر :                                             رئيس القسـ :

 اسماعيؿ مسمـأ.د. ربيع محمكد نكفؿ                             أ.د/ ميجة محمد 
                              1212/1229التاريخ : 
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 (21نمكذج رقـ )
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسى 

 جامعة : جامعة المنكفية
 

 كمية :   االقتصاد المنزلي
 قسـ :    ادارة المنزؿ ك المؤسسات

 
 بيانات المقرر : -2

 الرمز الككدم :
M (223)( 

 اسـ المقرر :  
 اقتصاديات أسرة

 الفرقة / المستكل :
 الثانية / الثاني

 التخصص : 
 إدارة المنزؿ كالمؤسسات

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرم                عممي

  
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 

 
 يشرح حقكؽ ككاجبات المستيمؾ. -
بمعمكمات أساسية عف مؤسسات حماية  الطالب يتعرؼ -

 المستيمؾ.
 يشرح لمطالب خطكات القرارات اإلنتاجية كالنظريات المتعمقة بيا. -

3 - 
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 بأساليب إدارة العممية اإلنتاجية. الطالب يتعرؼ -
 باستراتيجيات التسعير كالتكزيع كالتركيج . الطالب يتعرؼ -

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 قادرنا عمى أف: طالبالبانتياء المقرر يككف 

المعمكمات  - ر
 كالمفاىيـ:

 يشرح مفيـك اقتصاديات األسرة،  -2-أ
 يحدد مفاىيـ سمكؾ المستيمؾ  -1-أ
 المنتج  عرؼي -3-أ
 نبذة تاريخية عف النقكد. يكضح-4-أ
 النقكد ككظائفيا. يشرح-5-أ
 عمى جكانب العممية اإلنتاجية. يتعرؼ -6-أ
 عمميات السمكؾ الشرائي كالتسكيؽ. الطالبيفيـ  -7-أ

مفيكـ فى ضكء حقكؽ ككاجبات حماية المستيمؾ   يخطط –2–ب الميارات الذىنية : - ز
 المستيمؾ كاألستيبلؾ

يحمؿ المؤشرات التي تؤدل إلى مشاكؿ اقتصادية مدخؿ  –1–ب
 األستيبلؾ السمعى  كالحاجات ككخصائصيا 

مما تبثو مف معمكمات العكامؿ المؤثرة  اإلعبلنات يصنؼ  -3-ب
 عمى السمكؾ األستيبلكى مدخؿ األستيبلؾ السمعى 

 يحمؿ العبلقة بيف سمكؾ المستيمؾ كاقتصاديات األسرة  -4-ب
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 العكامؿ األجتماعية المؤثرة عمى السمكؾ األستيبلكى  5-ب
 الشرائية القرارات انكاع يحمؿ4
   

الميارات المينية  - س
 : الخاصة بالمقرر

  بانكاعيا الشرائية القرارات  أنكاع يستخدـ5-ج
   االستيبلكى السمكؾ أنماط ينظـ-ج
 العبلقة  بمؤسسات حماية المستيمؾ  يتقف استخداـ  –2–جػ
 مشاكؿ المجتمع ل كالحم بنفذ  -1-جػ
 يطبؽ ميارات الربط بيف مشاكؿ المجتمع كاقتصاديات األسرة  -3-ج
 انكاع القرارات الشرائية  يطبؽ4-ج
 أنكاع  القرارات الشرائية بانكاعيا  ينظـ  5-ج
 أنماط السمكؾ االستيبلكى   يستخدـ6-ج

 الميارات العامة : - ش
 

 
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة مؤسسات 6-د

 االسرة كالطفكلة..
الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا . يشارؾ فى  تنفيذ 7-د

 لمتطمبات الجكدة الش
 . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص 8-د
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 . يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص لتحقيؽ9-د
. 

 األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4
التدريس التعارؼ مع الطبلب كعرض محتكيات المقرر كأسمكب 

 كالمراجع التي يمكف االستفادة منيا.
 األسبكع الثاني

 -الحاجات كخصائصيا  -مدخؿ إلى استيبلؾ السمع كأنكاعيا 
 -القكانيف التي تحكـ المنفعة  -خصائص المنفعة  -المنفعة 
 أشكاؿ مركنة العرض. -الػعػػرض 

 األسبكع الثالث
أشكاؿ  -ف الطمب قانك  -دالة الطمب السعرية لسمعة معينة  -الطمب 

العبلقة  -العكامؿ المؤثرة في مركنة الطمب السعرية  -مركنة الطمب 
دالة الطمب التبادلية  -مركنة الطمب الدخمية   -بيف الطمب كالدخؿ 

 السعر التكازني.  -
 األسبكع الرابع

 -أنكاع االستيبلؾ  -السمكؾ االستيبلكي لؤلسرة )تعريؼ االستيبلؾ 
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 السمكؾ االستيبلكي( -بلؾ أىمية دراسة االستي
 األسبكع الخامس

العكامؿ المؤثرة عمى السمكؾ االستيبلكي )العكامؿ االقتصادية المؤثرة 
العكامؿ االجتماعية كالطبيعية المؤثرة  -عمى األنماط االستيبلكية 

 عمى األنماط االستيبلكية (.
 األسبكع السادس

الشرائي لممستيمؾ القرار  -أسباب عدـ كجكد الكعي االستيبلكي 
 -عممية اتخاذ القرار الشرائي لممستيمؾ  -)تعريؼ السمكؾ الشرائي 

 مراحؿ اتخاذ القرار الشرائي لممستيمؾ(.
 األسبكع السابع

 أدكار الشراء. -أنكاع القرارات الشرائية 
 األسبكع الثامف

 أنماط السمكؾ الشرائي -متى يشترل المستيمؾ ؟ 
 األسبكع التاسع

 اؿ السنةاختبار أعم
 األسبكع العاشر

 -العكامؿ المؤثرة في القرار الشرائي لممستيمؾ ) العكامؿ الديمكجرافية 
 المتغيرات التسكيقية(
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 األسبكع الحادم عشر
 -العكامؿ النفسية )الداخمية( التي تؤثر في السمكؾ الشرائي )الدكافع( 

 -إلدراؾ العكامؿ النفسية )الداخمية( التي تؤثر في السمكؾ الشرائي )ا
 الشخصية(. –االتجاىات  -التعمـ 

 األسبكع الثاني عشر
العكامؿ االجتماعية )الخارجية( التي تؤثر في القرار الشرائي 

األسرة أك  -الجماعات المرجعية  -الطبقات االجتماعية  -)الحضارة 
العكامؿ المكقفية التي تؤثر في القرار الشرائي ) البيئة  -العائمة( 

المؤثرات الزمنية  -الظركؼ االجتماعية المحيطة  -رد المحيطة بالف
 الحالة المسبقة لمفرد(. -غرض الشراء  -

أساليب التعميـ  -5
 كالتعمـ:

التعمـ -التعمـ النشط–التعمـ الذاتى -محاضرات نظرية. –2–5
 التعمـ عف بعد -التعاكنى

 بحكث كتقارير. –5-1
 تقارير أسبكعية. –3–5
 كاجبات. -5-4

أساليب التعميـ  -6
كالتعمـ لمطبلب ذكل 
 القدرات المحدكدة :

 محاضرات نظرية.  –2–
 بحكث كتقارير.  –1–6
 تقارير أسبكعية.  –3 –6



 

 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

155 
 

 كاجبات.  –4 –6 
 حمقات المناقشة كتبادؿ اآلراء كالتفاعؿ. -6-5
 التدريس في مجمكعات صغيرة. -6-6
 التعمـ التعاكني. -6-7

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
األساليب  - د

 المستخدمة
 
 

 امتحاف أعماؿ السنة نظرم    –2–أ
 تكميؼ الطبلب بكاجبات كتقارير أسبكعية اعماؿ سنة  –1–أ
 امتحاف نياية العاـ نظرم      -3-أ
 

 التكقيت - ذ
 
 

 أسبكعينا          اختبارات             2التقييـ 
 أسبكعينا          تقارير             1التقييـ 
 األسبكع          التاسع            3التقييـ 
 األسبكع          الثاني عشر            4التقييـ 

 اختبار نياية الفصؿ الدراسى التحريرم
 درجة12أعماؿ سنة                   تكزيع الدرجات -جػ 

 درجة82امتحاف تحريرم              
 درجة222المجمكع                   

 الكتب الدراسية كالمراجع :قائمة  -8
  مذكرة عمى شكؿ أكراؽ تكزع عمى الطبلب:  مذكرات - خ
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( : محاضرات في اقتصاديات األسرة ، 1222ربيع محمكد نكفؿ )
مذكرات غير منشكرة ،كمية االقتصاد المنزلي ، جامعة المنكفية ، 

 مصر.
األكلى، ، الطبعة اقتصاديات األسرة (: 1227ربيع محمكد نكفؿ ) كتب ممزمة - د

 دار الناشر الدكلي، الرياض، السعكدية.
: االقتصاد األسرم ، الييئة العامة 1226أماؿ السيد السمرم ) ػ2 كتب مقترحة -جػ

لمكتب الجامعية كالكسائؿ التعميمية ، 
 مطبعة المدني ، القاىرة ، مصر.

( : االقتصاد االستيبلكي 1224إيزيس عازر نكار كآخركف ) ػ1
الجامعية ،  األسرم ، دار المعرفة

 اإلسكندرية.
( : اقتصاديات السكؽ ، دار الكتاب الحديث، 1225حسيف عمر ) ػ3

 القاىرة ، مصر.
(: سمكؾ المستيمؾ دراسة تحميمية لمقرارات 1224خالد الجريسي ) ػ4

الشرائية لؤلسرة السعكدية ، الطبعة األكلى، 
 الرياض ، المممكة العربية السعكدية.

 كيؽ ، دار المريخ ، الرياض.(: مبادئ التس1222نسيـ حنا ) ػ5
دكريات عممية أك  -د

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

 

 

 منسؽ المقرر :أ.دسمكل زغمكؿ طو                              رئيس القسـ:أ.د/ميجة مسمـ
 

                                 1212/1229التاريخ : 
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                                                     جامعة: المنكفية
 أ(22نمكذج رقـ )

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 
 

 مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة  ( أ)
 

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

ميارات  
 ذىنية

ميارات  جميع
 عامة

 األسبكع األكؿ مفردات المقرر النظرم :
التعارؼ مع الطبلب كعرض محتكيات المقرر 
كأسمكب التدريس كالمراجع التي يمكف االستفادة 

 2-د 2-ج 2-ب 2-أ االكؿ

 إقتصاديات األسرة  مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (223)(22) 
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  منيا.
 مفردات المقرر 

 األسبكع الثاني النظرم :
الحاجات  -مدخؿ إلى استيبلؾ السمع كأنكاعيا 

 -خصائص المنفعة  المنفعة -كخصائصيا 
أشكاؿ  -الػعػػرض  -القكانيف التي تحكـ المنفعة 

 مركنة العرض.
 األسبكع الثالث

 -دالة الطمب السعرية لسمعة معينة  -الطمب 
العكامؿ  -الطمب  أشكاؿ مركنة -قانكف الطمب 

العبلقة بيف  -المؤثرة في مركنة الطمب السعرية 
دالة  -مركنة الطمب الدخمية   -الطمب كالدخؿ 
 السعر التكازني.  -الطمب التبادلية 
 األسبكع الرابع

 -السمكؾ االستيبلكي لؤلسرة )تعريؼ االستيبلؾ 
 -أىمية دراسة االستيبلؾ  -أنكاع االستيبلؾ 

 االستيبلكي(السمكؾ 
 

 –الثاني 
الثالث 

 الرابع -

-،أ1-أ
7 

 1-د 2-ج 2-ب
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 األسبكع الخامس
العكامؿ المؤثرة عمى السمكؾ االستيبلكي )العكامؿ 

 -االقتصادية المؤثرة عمى األنماط االستيبلكية 
العكامؿ االجتماعية كالطبيعية المؤثرة عمى األنماط 

 االستيبلكية
 األسبكع السادس
القرار  -الكعي االستيبلكي  أسباب عدـ كجكد

 -الشرائي لممستيمؾ )تعريؼ السمكؾ الشرائي 
مراحؿ  -عممية اتخاذ القرار الشرائي لممستيمؾ 

 اتخاذ القرار الشرائي لممستيمؾ(.
 

الخامس 
- 

 السادس

 2-أ
 

-ب
 1-،ب2

 1-د 1-ج

 األسبكع السابع
 -أنكاع القرارات الشرائية مفردات المقرر النظرم : 

 الشراءأدكار 

 1-د 5-ج 5-ب 7-أ السابع

 األسبكع الثامف
متى يشترل المستيمؾ ؟ مفردات المقرر النظرم : 

 أنماط السمكؾ الشرائي -
  

 23-د 6-ج 4-ب 7-أ الثامف
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 األسبكع التاسع
 مفردات المقرر النظرم : 

 اختبار أعماؿ السنة

-،أ2-أ التاسع
1 

-ب
 1-،ب2

-ج
 1-،ج2

  2 -د
 

 األسبكع العاشر
العكامؿ المؤثرة في القرار الشرائي لممستيمؾ ) 

 المتغيرات التسكيقية -العكامؿ الديمكجرافية 
العكامؿ النفسية )الداخمية( التي تؤثر في السمكؾ 

العكامؿ النفسية )الداخمية(  -الشرائي )الدكافع( 
 -التعمـ  -التي تؤثر في السمكؾ الشرائي )اإلدراؾ 

 الشخصية(. –االتجاىات 

شر العا
– 

الحادم 
 عشر

-،أ1-أ
7 

-ج 5-ب
 6-،ج5

 2-د

 األسبكع الثاني عشر
العكامؿ االجتماعية مفردات المقرر النظرم 

)الخارجية( التي تؤثر في القرار الشرائي )الحضارة 
 -الجماعات المرجعية  -الطبقات االجتماعية  -

العكامؿ المكقفية التي تؤثر  -األسرة أك العائمة( 
 -) البيئة المحيطة بالفرد  في القرار الشرائي

المؤثرات الزمنية  -الظركؼ االجتماعية المحيطة 
 الحالة المسبقة لمفرد(. -غرض الشراء  -

الثاني 
 –عشر 
الثالث 
 –عشر 
الرابع 
 عشر

-ب 7-أ 
 6-،ب5

-ج
 6-،ج5

 2-د
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 منسؽ المقرر :أ.دسمكل زغمكؿ طو                              
 رئيس القسـ:أ.د/ميجة مسمـ 
 

                                 1212/1229التاريخ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسرةاقتصاديات  مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (223)(22) 
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 أ(22جامعة : المنكفية                                             نمكذج رقـ )
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 
 

 مصفكفة اساليب التعمـ  ( ب)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
 -1-، د 2-د 1-ج 1-ب 2-أ محاضرات نظرية

 جميع الميارات
  1-،د2-د 1-ج 1-ب 7-أ تطبيقات عممية 
 3-،د1-د 3-ج 3-،ب1-ب 4-،أ3-،أ1-أ زيارات ميدانية
  2-د 1-، ج 2-ج 4-،ب3-ب 3-أ بحكث كتقارير

 2-د 1-ج 1-ب 2-أ المناقشة كالحكار
 منسؽ المقرر : 

 أ.دسمكل زغمكؿ طو                              
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 رئيس القسـ:أ.د/ميجة مسمـ
                                 1212/1229التاريخ : 

 
 
 

 أ(     22جامعة: المنكفية                  نمكذج رقـ )
 اقتصاديات األسرة  المقررمسمى 

 ككد المقرر
 

M (223)(22) 

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 

 مصفكفة اساليب التقييـ  ( ج)
 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ

األنشطة خبلؿ 
 المحاضرات

 -1-، د 2-د 2-،ج1-ج 2-ب 1-،أ2-أ
  جميع الميارات
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امتحاف أعماؿ 
 السنة 

 1-،د2-د 2-ج 2-ب 1-أ

 1-،د2-د 2-ج 1-ب 2-أ االمتحاف النظرم
 منسؽ المقرر :أ.د سمكل زغمكؿ طو                              رئيس القسـ:أ.د/ميجة مسمـ 

                                 1212/1229التاريخ : 
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 (21رقـ )نمكذج 
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسى 

 جامعة : جامعة المنكفية
 كمية :   االقتصاد المنزلي

 قسـ :    ادارة المنزؿ ك المؤسسات
 
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل :
           M (224) 

 :  الفرقة/ المستكم اسـ المقرر :  رعاية اـ
 -الثانية                     

 الثاني
 التخصص :

 ادارة المنزؿ كالمؤسسات     
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 

التغيرات مثؿ أىـ تغيرات كتطكرات الجنيف كالطفؿ  يدرس  (2
الفسيكلكجية  لبلـ اثناء الحمؿ كمراحؿ الكالدة كالنفاس كالمشكبلت 

 قبؿ البلـز كالنفسية المصاحبة ليـ كطرؽ الكقاية كالعبلجالصحية 

2  
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   طبي مركز ألقرب الكصكؿ
كيفية رعاية الطفؿ الرضيع كالطفؿ في  يمـ بميارات  (1

 مرحمة الطفكلة المبكرة .
 خدمات رعاية األمكمة كالطفكلة في مصريمـ ب (3

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 Intended Learning Outcomes المخرجات التعميمية المستيدفة مف تدريس المقرر   

المعمكمات  - ص
 كالمفاىيـ:

 
 
 

 أىمية دراسة األمكمة كالطفكلة. عمى  عرؼ  تػ ي (2
 معمكمات عف المقكمات األساسية لرعاية األمكمة كالطفكلة. يشرح  (1
 عبلمات البمكغ كىرمكنات التناسؿ.   يحددػ  (3
 اىـ مشكبلت النمك كالبمكغ ككيفية مكاجيتيا. شرحػػ ي (4
عبلمات الحمؿ ككيفية الرعاية الصحية كالنفسية كالغذائية  يشرحػ  (5

 لؤلـ أثناء الحمؿ.
الميارات  - ض

 الذىنية :
 
 

 كيفية العناية اليكمية لمطفؿ الكليد.  ميارات  يحمؿ  (2
 تغذية األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة طرؽ يصنؼ ػ  (1
 مكاجية المشاكؿ الحمؿ كالكالدة كالنفاس.ل يخطط ػ  (3
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الميارات المينية  -جػ
 الخاصة بالمقرر :

 
 معمكمات كميارات لرعاية األـ أثناء الحمؿيطبؽ   -2ػ
التعرؼ عمى عبلمات الحمؿ ككيفية الرعاية ميارات فى كيفية   يطبؽ . 1 

 .الصحية كالنفسية كالغذائية لؤلـ أثناء الحمؿ
مشكبلت النمك كالبمكغ ككيفية ميارات فى التعرؼ عمي  يطبؽ . ي3

 مكاجيتيا. 
الميارات  - س

 العامة :
 
 
 

 
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (2
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (1

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا 7-د (3

 الجكدة الشلمتطمبات 
 . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص 8-د (4
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص 9-د (5

 لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو
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اكؿ ىذا المقرر دراسة أىـ التغيرات كالتطكرات الجنيف كالطفؿ كيشمؿ ذلؾ نيت محتكل المقرر: -4
 التغيرات الفسيكلكجيةدراسة 

 األسبكع االكؿ
 محتكم المقرر النظرم

 الكحدة االكلي
 مقكمات رعاية األمكمة كالطفكلة. -

 المعدالت الحيكية )معدالت المكاليد كالكفيات لؤلطفاؿ كاألميات(.
 األسبكع الثاني كالثالث
 محتكم المقرر النظرم

 الكحدة الثانية
 األنثكم. التركيب التشريحي لمجياز التناسمي -
 ىرمكنات البمكغ. -
 مشكبلت الدكرة الشيرية. -

 الرعاية الصحية كالنفسية أثناء الدكرة
 األسبكع الرابع

 كالخامس
 محتكم المقرر النظرم

 الكحدة الثالثة
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 التركيب التشريحي لمجياز التناسمي األنثكم.-
 ىرمكنات البمكغ.-
 مشكبلت الدكرة الشيرية.-
 أثناء الدكرة. . الرعاية الصحية كالنفسية-

 األسبكع السادس  كالسابع كالثامف
 محتكم المقرر النظرم

 الكحدة الرابعة
 مفيـك االخصاب كمراحؿ نمك الجنيف

 تشخيص الحمؿ كعبلماتو.
 الرعاية الصحية كالنفسية كالغذائية أثناء الحمؿ.

 دراسة بعض مشكبلت الحمؿ.
 األسبكع التاسع  كحتى الثاني عشر

 نظرممحتكم المقرر ال
 الكحدة الخامسة

 ػ أعراض كعبلمات الكالدة.
 ػ مراحؿ الكالدة الطبيعية.

 ػ مضاعفات الكالدة
 ػ رعاية األـ أثناء مرحمة النفاس
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 ػ سف اليأس كمشكبلتو
أساليب التعميـ  -5

 كالتعمـ
 
 
 
 
 

  ػ المحاضرات النظرية2
 ػ العصؼ الذىني.1
  ػ المناقشات3

 ػ  الحكار الحر 
 ػ زيارات ميدانية إلى المستشفيات. 

ات لؤلبحاث كالتقارير الفردية الطالبػالتعميـ الذاتي مف خبلؿ إعداد 
 باالستعانة باإلنترنت. 

 ػ إعداد ألبكمات عف نمك كتطكر الطفؿ.
أساليب التعميـ  -6

كالتعمـ لمطبلب ذكل 
 القدرات المحدكدة

 المناقشات.
 كشبكة االنترنتاالطبلع فى المكتبة المقركءة 

 إعداد الكسائؿ اإلرشادية مثؿ المكحات كالنشرات اإلرشادية. 
 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
األساليب  - ر

 المستخدمة
 
 

 تقييـ التقارير اعماؿ سنة 
 ...................... التقييـ االكؿ

 ................  نصؼ التـر
 النيائي............................ ...... 

 األسبكع الرابع التكقيت - ز



 

 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

172 
 

 
 

 األسبكع الثامف
 األسبكع الثاني عشر

 األسبكع السادس عشر
تكزيع  -جػ

 الدرجات
 
 

 درجة 82نياية الفصؿ الدراسي         
 درجة 12اعماؿ سنة                     

 

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 
 : رعاية اـ   ، دار الحسيني منكفية  1229أ.د/ نعمة رقباف  مذكرات - ذ
 :  رعاية اـ  دار السماحة االسكندرية 1226نعمة مصفى رقباف   كتب ممزمة - ر

كتب  -جػ
 مقترحة

 
 
 
 

دار  –(: نمك الطفؿ كرعايتو في األسرة 1222د. نعمة مصطفى رقباف ) -2
 .  3337ربقـ إيداع  –القاىرة  –الكتب المصرية 
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دكريات  -د
عممية أك 

 نشرات ... الخ
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 منسؽ المقرر : أ.د/ نعمة مصطفى رقباف       رئيس القسـ :  أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ  
                                           1212/1229التاريخ :    
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 أ(     22جامعة: المنكفية                                    نمكذج رقـ )
 

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات  ميارات ذىنية
 مينية

ميارات 
 عامة

 محتكم المقرر النظرم
 الكحدة االكلي

 األمكمة كالطفكلة.مقكمات رعاية  -
المعدالت الحيكية )معدالت المكاليد كالكفيات 

 لؤلطفاؿ كاألميات(.

 2-د 2-ج 2-ب 2-أ االكؿ

 الكحدة الثانية
 التركيب التشريحي لمجياز التناسمي األنثكم. -
 ىرمكنات البمكغ. -
 مشكبلت الدكرة الشيرية. -

 –الثاني 
 الثالث .

 1-د 1-ج 1-ب 1-أ

 رعاية األـ مسمى المقرر
 M (224)(22) ككد المقرر
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 الرعاية الصحية كالنفسية أثناء الدكرة
 محتكم المقرر النظرم

 الكحدة الثالثة
 التركيب التشريحي لمجياز التناسمي األنثكم.-
 ىرمكنات البمكغ.-
 مشكبلت الدكرة الشيرية.-
 الرعاية الصحية كالنفسية أثناء الدكرة. .-

-الرابع
 الخامس

 1-د 3-ج --------- 3-أ

 محتكم المقرر النظرم
 الرابعةالكحدة 

 مفيـك االخصاب كمراحؿ نمك الجنيف
 تشخيص الحمؿ كعبلماتو.

 الرعاية الصحية كالنفسية كالغذائية أثناء الحمؿ.
 دراسة بعض مشكبلت الحمؿ.

 

األسبكع 
السادس  
كالسابع 
 كالثامف

 

 2-د 1-ج 3-ب 4-أ

 محتكم المقرر النظرم
 الكحدة الخامسة

 ػ أعراض كعبلمات الكالدة.
 الكالدة الطبيعية.ػ مراحؿ 

األسبكع 
التاسع  
كحتى 
الثاني 

 2-د 1-ج 3ب 4-أ
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 ػ مضاعفات الكالدة
 ػ رعاية األـ أثناء مرحمة النفاس

 ػ سف اليأس كمشكبلتو 

 عشر
 

 
 جامعة: المنكفية                                
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 أ(     22نمكذج رقـ )    
 

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 
 

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
-، د 4-، د 2-د 2-ج 1-ب 1-أ محاضرات نظرية

5 
اعداد ألبكـ 

خاص برعاية 
االـ الحامؿ كنمك 

 الطفؿ

 -1-، د 2-د 2-ج 1-ب 4-أ
،  جميع الميارات

-، د 4-، د 3-د
5 

 -1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 2-ب 4-أ زيارات ميدانية
،  جميع الميارات

 رعاية األـ مسمى المقرر
 M (224)(22) المقررككد 
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 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

178 
 

-، د 4-، د 3-د
5 

 -1-، د 2-د 1-، ج 2-ج ------ 3-أ بحكث كتقارير
،  جميع الميارات

-، د 4-، د 3-د
5 

 -1-، د 2-د 2-ج 1-ب 1-أ المناقشة كالحكار
،  جميع الميارات

-، د 4-، د 3-د
5 

 
منسؽ المقرر : أ.د/ نعمة مصطفى رقباف      رئيس القسـ : أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ               

                                 1212/1229التاريخ : 
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 ا
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 أ(     22جامعة: المنكفية                                    نمكذج رقـ )
 

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 

 )ج(مصفكفة اساليب التقييـ
 

 ميارات عامة مينيةميارات  ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
األنشطة خبلؿ 

 المحاضرات
 -1-، د 2-د 1-ج 2-ب 1-أ

،  جميع الميارات
  4-، د 3-د

 رعاية األـ مسمى المقرر
 M (224)(22) ككد المقرر
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 ا
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امتحاف أعماؿ 
 السنة 

 -1-، د 2-د 3-ج  1-ب 2-أ        
،  جميع الميارات

  4-، د 3-د

 -1-، د 2-د 1-ج 3-ب 1-أ         االمتحاف النظرم
،  جميع الميارات

  4-، د 3-د

 
 منسؽ المقرر : أ.د/ نعمة مصطفى رقباف      رئيس القسـ : أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ               

                                 1212/1229التاريخ : 
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 (21نمكذج رقـ )
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسى 

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 كالمؤسسات قسـ : ادارة المنزؿ
 
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M (225) 

 اسـ المقرر :  
 اختيار كتنفيذ مبلبس

 الفرقة / المستكل : 
 الثانية                     

 التخصص :
 ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 ىدؼ المقرر -1
: 
 

المرتبطة   مف المبلبس /يدير المكارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد كاالسر 22.2 (2
 . بادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة

ادارة مؤسسات اختيار المبلبس  يقدـ خدمات لممجتمع كالمستيمكيف فى مجاالت /3.1 (1
 .االسرة كالطفكلة

2 4 
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 فى اختيار المبلبس   يتكاصؿ بفعالية مع االخريف/4.1 (3
اختيار كتنفيذ  يستخدـ االدكات كالخامات كفقا لمتكنكلكجيا الحديثة فى مجاؿ/5.1 (4

 ادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة المبلبس ؿ
. 

 .يتفيـ المسؤكليات المينية كاألخبلقية كاالعتبارات الثقافية كالمجتمعية/8.1 (5
 

 اختيار كتنفيذ لممبلبس بمختمؼ أنكاعيايدرس اسس  كطرؽ  (6
 

 
 

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
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 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

183 
 

المعمكمات  - ط
 كالمفاىيـ:

 
 
 

 

 تشرح تاريخ التفصيؿ لممبلبس كاألساليب المتبعة كالتنفيذية. 2أ.

-أزرار-أككاؿ-عراكل-يكضح األدكات المستخدمة في تنفيذ المبلبس ككذلؾ المصطمحات)مرد1أ.
 الخ(.------كبشة-كبسكف

 المقصكد الباتركف كالطرؽ المختمفة لرسـ الباتركف يكضح .3أ.

 يشرح األقمشة المستخدمة في عمؿ المبلبس ككيفية التعامؿ معيا عند التنفيذ. 4أ.

 التنفيذ(في المراحؿ المختمفة.-الخصائص المميزة لمبلبس األطفاؿ )التصميـ يذكر 5أ.
 أنكاع  الكمؼ باستخداماتيا المختمفة  ؼيص 26ا

  
الميارات  - ظ

 الذىنية :
 
 

 .يحمؿ العبلقة بيف المبلبس كمراحؿ النمك.2ب.
 

 التصميمات المبلئمة لممراحؿ المختمفة يصنؼ 1ب.
 انكاع الخامات المختمفة كالتصميـ المبلئـ ليا كطريقة التنفيذ يخطط العبلقة 232ب
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 ا
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الميارات  -جػ
المينية الخاصة 

 بالمقرر :
 

 مختمفة مف المبلبسيتقف تنفيذ  انكاع  (2
 يطبؽ اسس اختيار المبلبس  فى ضكء العكامؿ المختمفة لبلفراد كالمجتمعات كالمناسبات (1
 . يشارؾ فى تنظيـ المعارض كتسكيؽ منتجات المشركعات الصغيره  لخدمة المجتمع19-ب (3
 . ينظـ دكرات تدريبية كبرامج تكعية  لخدمة المجتمع32-ب (4
 عدة المناسبة لنكع الخامة كالتصميـيستخدـ الكمفة كالخامات المسا 2 (5
 القدرة عمى اختيار نكع تقنية الحياكة المناسب لمتصميـ كمراحؿ تنفيذه يتقف2 (6

 

 
 

الميارات -د
 العامة :

 ...يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة6-د
 كفقا لمتطمبات الجكدة الش. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة 7-د
  . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص8-د
 .. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو9-د
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محتكل  -4
 المقرر: 

 نظرل
 

 اإلسبكع

 االكؿ تاريخ تنفيذ المبلبس

طرؽ –تعريفة –الباتركف
 إعداد الباتركنات

 

 الثانى

األدكات المستخدمة في 
 إعداد الباتركنات

 

 الثالث

مصطمحات خاصة في 
ككلة -مجاؿ المبلبس)مرد

 جيب...(–
 

 الرابع

المبلبس كعبلقتيا بمراحؿ  
 النمك.

 الخامس

األقمشة المستخدمة في 
عمؿ المبلبس كطرؽ 

 إعدادىا

 السادس

 السابع اختبار النصفي
العكامؿ المؤثرة عمى اختيار 

 (2المبلبس )
 الثامف

 نظرل عممى
 

 اإلسبكع

 االكؿ تاريخ تنفيذ المبلبس رسـ باتركف الجكنمة

طرؽ إعداد –تعريفة –الباتركف سراجة–رسـ باتركف الجكنمة+عينات حياكة)مستقيـ 
 الباتركنات

 

 الثانى

 عمؿ تصميمات لمجكنمة+)سرفمة يدكية+حياكة مستقيـ 
 +منحنى(

األدكات المستخدمة في إعداد 
 الباتركنات

 

 الثالث

 جكنمة +تركيب سكستة بطريقتيف.1تصميـ  -
 

مصطمحات خاصة في مجاؿ 
 جيب...(–ككلة -المبلبس)مرد

 

 الرابع

 عمؿ باتركف جكنمة جيكب+تركيب كبشة+كبسكف 
 +كمر(

المبلبس كعبلقتيا بمراحؿ  
 النمك.

 

الخام
 س

 كشكشة(عينات لفؽ ديؿ -كرانيش-عمؿ جكنمة )كمكش
 كمر(–

األقمشة المستخدمة في عمؿ 
 المبلبس كطرؽ إعدادىا

الساد
 س

 السابع اختبار النصفي اختبار نصفى
 مريمة (+عينات–عمؿ باتركنات مبلبس األطفاؿ بافتة 

 تركيب دانتيؿ-فكـر –بية  
العكامؿ المؤثرة عمى اختيار 

 (2المبلبس )
 

 الثامف

 نظرل عممى
 

 اإلسبكع

 االكؿ تاريخ تنفيذ المبلبس رسـ باتركف الجكنمة

رسـ باتركف الجكنمة+عينات 
 سراجة–حياكة)مستقيـ 

طرؽ إعداد –تعريفة –الباتركف
 الباتركنات

 

 الثانى

عمؿ تصميمات لمجكنمة+)سرفمة 
 يدكية+حياكة مستقيـ +منحنى(

األدكات المستخدمة في إعداد 
 الباتركنات

 

 الثالث

جكنمة +تركيب 1تصميـ  -
 سكستة بطريقتيف.

 

مصطمحات خاصة في مجاؿ 
 جيب...(–ككلة -المبلبس)مرد

 

 الرابع

جكنمة عمؿ باتركف 
جيكب+تركيب كبشة+كبسكف 

 +كمر(
 

المبلبس كعبلقتيا بمراحؿ  
 النمك.

 

الخام
 س

-كرانيش-عمؿ جكنمة )كمكش
 كمر(–كشكشة(عينات لفؽ ديؿ 

 

األقمشة المستخدمة في عمؿ 
 المبلبس كطرؽ إعدادىا

الساد
 س

 اختبار نصفى
 

 السابع اختبار النصفي

6 
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أساليب  -5
 التعميـ كالتعمـ

 .أ5 النظريةالمحاضرات 
 .ب المناقشة5
 .ج التقارير.5
  .البياف العممى. .د5

أساليب  -6
التعميـ كالتعمـ 
لمطبلب ذكل 

 القدرات المحدكدة

 .أ.استخداـ كسائؿ إيضاح كاسطكانات تعميمية6
  .ب. زيادة مساحة المناقشة كالحكار6

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
األساليب  - س

المستخد
 مة

 
 

 امتحاف أعماؿ السنة لمجزء النظرم   -2
 اعماؿ السنة  لمجزء التطبيقي   

 تقييـ األبحاث كالتقارير    -اعماؿ سنة -3
 امتحاف نياية العاـ النظرم      -4

 التكقيت - ش
 

 التقيـ األكؿ            اسبكعي 
 التقيـ الثاني           األسبكع السابع

 الثالث عشرالتقيـ الثالث           األسبكع 
 التقييـ النيائى   االسبكع االخير
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منسؽ المقرر: د/محمد حجاج  /د/إيناس مكسى      رئيس القسـ : أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ  

 مسمـ

تكزيع  -جػ
 الدرجات

 درجة  62نياية الفصؿ الدراسي       
 درجة    12االمتحاف العممي           
  درجة     12أعماؿ فصمية             

  
 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8

-أ
 مذكرات

------1229العممى الخاصة بتنفيذكاختيار المبلبس مذكرة  القسـ ---------------
---------- 

 -ب
كتب 
 ممزمة

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

كتب  -جػ
 مقترحة

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

دكريات  -د
عممية أك 

نشرات ... 
 الخ

 --------جامعة المنكفية–مجمة كمية االقتصاد المنزلى -----------------
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 أ(     22نمكذج رقـ )                                       جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي . 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .
 
 

 
 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 

 
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 –األكؿ  رسـ باتركف الجكنمة
 الثالث

-، أ2-أ
3 

-ب
-،ب2
-،ب1
3 

 2-د 2-ج

-الرابع سراجة–رسـ باتركف الجكنمة+عينات حياكة)مستقيـ 
 التاسع

-ب 2-أ
-،ب2
-،ب1

-ج
-،ج2
1 

 2-د

مسمى 
 المقرر

اختيار كتنفيذ 
 مبلبس

 M ككد المقرر
(225)(21) 
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3 

عمؿ تصميمات لمجكنمة+)سرفمة يدكية+حياكة مستقيـ 
 +منحنى(

-العاشر
 الثالث عشر

-،أ2-أ
5 

-ب
-،ب2
-،ب1
3 

 2-د 1-ج

 جكنمة +تركيب سكستة بطريقتيف.1تصميـ  -
 

-ب 3-أ الرابع عشر
-،ب2
-،ب1
3 

 2-د 1-ج

 عمؿ باتركف جكنمة جيكب+تركيب كبشة+كبسكف +كمر(
 

-ب 3-أ 
-،ب2
-،ب1
3 

 2-د 2-ج
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–كشكشة(عينات لفؽ ديؿ -كرانيش-عمؿ جكنمة )كمكش
 كمر(

 

-ب 3-أ 
-،ب2
-،ب1
3 

 2-د 1-ج

المقرر: د/محمد حجاج  /د/إيناس مكسى      رئيس القسـ : أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ  منسؽ
مسمـ 
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 ا
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 أ(     22جامعة : المنكفية                           نمكذج رقـ )
 إختيار كتنفيذ مبلبس مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (225)(21) 

 كمية: االقتصاد المنزلي
 : ادارة المنزؿ كالمؤسسات قسـ
 
 

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
محاضرات 

 نظرية
،  4-، د 2-د 2-ج 1-ب 1-أ

 5-د
محاضرات 

 تطبيقية
 -1-، د 2-د 2-ج -------------- 4-أ

 جميع الميارات
،  4-، د 3-، د
 5-د
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 -1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 2-ب 4-أ ميدانيةزيارات 
 جميع الميارات

،  4-، د 3-، د
 5-د

 -1-، د 2-د 1-، ج 2-ج ------------ 3-أ بحكث كتقارير
 جميع الميارات

،  4-، د 3-، د
 5-د

 -1-، د 2-د 2-ج 1-ب 1-أ المناقشة كالحكار
 جميع الميارات

،  4-، د 3-، د
 5-د

منسؽ المقرر: د/محمد حجاج  /د/إيناس مكسى      رئيس القسـ : أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ 
 مسمـ 

                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(     22جامعة: المنكفية                       نمكذج رقـ )
اختيار كتنفيذ  مسمى المقرر

 مبلبس
 المقرر ككد
 

M 
(225)(21)) 

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 

 )ج( مصفكفة اساليب التقييـ
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
األنشطة خبلؿ 

 المحاضرات
 -1-، د 2-د 1-ج 2-ب 1-أ

،  جميع الميارات
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-، د 4-، د 3-د
5 

امتحاف أعماؿ 
 السنة 

 -1-، د 2-د 1-ج 2-ب 1-أ
،  جميع الميارات

-، د 4-، د 3-د
5 

 -1-، د 2-د 1-ج 2-ب 1-أ االمتحاف النظرم
،  جميع الميارات

-، د 4-، د 3-د
5 

منسؽ المقرر: د/محمد حجاج  /د/إيناس مكسى      رئيس القسـ : أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ  
 مسمـ

                                 1212/1229التاريخ : 
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 (21نمكذج رقـ )
 جامعة: المنكفية.

  كمية:االقتصاد المنزلى.
 قسـ : .التغذية كعمـك األطعمة

 
 بيانات المقرر -2

 الفرقة / المستكل :الثانية اسـ المقرر :بكتريكلكجى M (226) الرمز الككدل :
التخصص :ادارة المنزؿ 

 كالمؤسسات
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 
 

 
 
 عمى اماكف تكاجد كانتشار البكتيريا.  يتعرؼ-
 عمى أىمية البكتيريا مف حيث النفع كالضرر  يتعرؼ. 1
 عمي أشكاؿ البكتيريا كطرؽ تجمعيا . يتعرؼ -1
 عمي فحص االغذية لمتعرؼ عمى تمكثيا الميكركبى يتعرؼ -3
 عمي مقاكمة فساد الميكركبى لؤلغذية. يتعرؼ -4

2 4 
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 عمى أنكاع البكتيريا المستخدمة فى الصناعات الغذائية يتعرؼا -5
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
المعمكمات  - ع

 كالمفاىيـ:
 
 
 
 
 

 
 عمى أنكاع البكتريا النافعة كالضارة. يتعرؼ -2
 طرؽ انتقاؿ البكتريا كالميكركبات لمغذاء.يذكر  -1
 يحدد أنكاع الفساد الميكركبى لمغذاء. -3
 يشرح مفيـك التمكث الغذائى. -4
 بمضار الفساد الغذائى.يصؼ  -5
 يعمؿ فكائد البكتريا النافعة. -6
 يمخص طرؽ تحميؿ األغذية عمى مدل التمكث الميكركبى. -7

الميارات  - غ
 الذىنية:

 بيف طرؽ التعقيـ المختمفة يقارف  (2
 يصنؼ  األساليب المتبعة فى مقاكمة الفساد الميكركبى. (1
 طرؽ التصنيع الغذائى بكاسطة الميكركبات.يبتكر  (3

الميارات  -جػ
المينية الخاصة 

 بالمقرر:

فى مجاؿ الفساد  . ينظـ دكرات تدريبية كبرامج تكعية  لخدمة المجتمع (2
 كالتمكث الغذائى

 الفساد الغذائى ميكركبيا. عمىيتقف طرؽ التعرؼ  (1
 كقاية األغذية مف الفساد الميكركبى. يستخدـ اساليب (3
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الميارات  - ش
 العامة :

 ذات الصمة بادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة.. -2
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا 7-د -1

 لمتطمبات الجكدة الش
 . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص 8-د -3
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص لتحقيؽ 9-د -4

 التنميو المينيو المستدامو
5-  

 محتكل المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 

 التعرؼ عمى اشكاؿ البكتيريا-2
 الطرؽ المختمفة لمتعقيـ -1
 قابميتيا لمفساد الميكركبىتصنيؼ األغذية مف حيث  -3
 أىـ المجمكعات المرتبطة بالفساد الغذائى-1
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 مظاىر الفساد الميكركبى-3
 دراسة تمكث الغذاء بصفة عامة كأمثمة لممجمكعات الغذائية-4
 دراسة تمكث المحـك كاألسماؾ-5
 دراسة تمكث الخضر كالفاكية-6
 دراسة تمكث االلباف كمنتجاتيا-7
 العجائف كالمخبكزاتدراسة تمكث -8
 دراسة تمكث الحمكيات-9

  التصنيع الغذائى بكاسطة الميكركبا-22ت   
أساليب التعميـ  -5

 كالتعمـ
 
 

 ػ الشرح مف خبلؿ المحاضرات2

 داخؿ المحاضرة كمف خبلؿ الدركس العممية الطالبػ مناقشة 1

 البعضػ طمب بحكث دكرية مع تبادؿ تمؾ البحكث بيف الطبلب كبعضيـ 3
 

أساليب التعميـ  -6
كالتعمـ لمطبلب 
ذكل القدرات 

 المحدكدة

 تكرار المحاضرات فى أياـ منفصمة عف المحاضرات الرسمية -2
 تقسيـ المحاضرات الى محاضرات مصغرة-1
 مناقشة الطبلب فى النقاط التى تمثؿ صعكبة ليـ-3
 

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
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األساليب  - ص
 المستخدمة

 
 

 األمتحانات التحريرية .
        االختبارات التطبيقية

 

        اعماؿ السنةختبارات ا
  المناقشة العامة داخؿ المحاضرات 

 التكقيت - ض
 
 

 
 األسبكع الخامس امتحانات كمناقشة عامة

 
  االسبكع الحادل عشر كالثانى عشر امتحانات 

 تكزيع الدرجات -جػ
 
 
 

  درجة 62نياية الفصؿ الدراسي   
 درجة12اعماؿ سنة               
    درجة12االمتحاف العممي           

  
 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
----------------------1229مذكرة القسـ العممى -------- مذكرات - ز

----- 
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 -------------------------- كتب ممزمة - س
 كتب مقترحة -جػ
 
 

 االتية 1227العممى مذكرات القسـ 
  عمـ الميكركبيكلكجى -2
 اسس ميكركبيكلكجىاألغذية-1
 الفساد الميكركبى لؤلغذية-1
 الميكركبات كالصناعات الغذائية-3
 التسمـ الغذائى-4

دكريات عممية أك  -د
 نشرات ... الخ

 

 الدكرية االمريكية لميكركبيكلكجى األغذية-2
 الدكرة األمريكية لعمـ الميكركبات-1

 منسؽ المقرر : أ.د. عماد الخكلي          رئيس القسـ : أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ 
                                 1212/1229التاريخ :  
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 أ(     22جامعة: المنكفية                       نمكذج رقـ )
 بكتريكلكجى مسمى المقرر
 M (226)(13) ككد المقرر

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة  

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 التعرؼ عمى اشكاؿ البكتيريا-2
 الطرؽ المختمفة لمتعقيـ -1
 األغذية مف حيث قابميتيا لمفساد الميكركبىتصنيؼ  -3
  أىـ المجمكعات المرتبطة بالفساد الغذائى-1

-االكؿ
 الخامس

-، أ2-أ
5 

-ب
-،ب1
 3-،ب3

 2-د 2-ج

 مظاىر الفساد الميكركبى-3
دراسة تمكث الغذاء بصفة عامة كأمثمة لممجمكعات -4

 الغذائية

-السادس 
 العاشر

-،أ4-أ
5 

-ب
-،ب1

، 1-د 2-ج
 2-د
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 دراسة تمكث المحـك كاألسماؾ-5
 كالفاكية دراسة تمكث الخضر-6
 

 3-،ب3

 دراسة تمكث الخضر كالفاكية-
 دراسة تمكث االلباف كمنتجاتيا-7
 دراسة تمكث العجائف كالمخبكزات-8
 دراسة تمكث الحمكيات-9

الحادل 
-عشر
الرابع 
 عشر

-ب 4-أ
-،ب1
 3-،ب3

 1-د 2-ج

 رئيس القسـ : أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ   منسؽ المقرر : أ.د. عماد الخكلي       
                    

                                 1212/1229التاريخ : 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

215 
 

 أ(     22جامعة: المنكفية                       نمكذج رقـ )
 بكتريكلكجى مسمى المقرر
 M (226)(13) ككد المقرر

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ

  2-د 2-ج 1-ب 1-أ محاضرات نظرية
 -1-، د 2-د 2-ج --------- 4-أ األسئمة اؿ

  جميع الميارات
االمتحانات 

 العممية
 -1-د،  2-د 1-، ج 2-ج f-2 3-أ

 جميع الميارات
 جميع الميارات

 -1-، د 2-د 2-ج 1-ب 1-أ المناقشة كالحكار
  جميع الميارات

 منسؽ المقرر : أ.د. عماد الخكلي          رئيس القسـ : أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ
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                                 1212/1229التاريخ : 
 

 أ(     22جامعة: المنكفية                       نمكذج رقـ )
 بكتريكلكجى مسمى المقرر
 M (226)(13) ككد المقرر

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 )ج(مصفكفة اساليب التقييـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
األنشطة خبلؿ 

 المحاضرات
 -1-، د 2-د 1-ج 2-ب 1-أ

  جميع الميارات
امتحاف أعماؿ 

 السنة 
االمتحاف 
 التطبيقى

 1-ج 1-،ب2-ب 1-أ

 

 جميع الميارات

 1-،د2-د
 جميع الميارات
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 االمتحاف النظرم
 ا

 1-،د2-د 1-ج 1-،ب2-ب 1-أ2-أ

 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـمنسؽ المقرر : أ.د. عماد الخكلي          رئيس القسـ : 
 

                                 1212/1229التاريخ : 
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 (21نموذج رقم )
 1222-1212توصيف مقرر دراسى

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 
 بيانات المقرر -2

 اسـ المقرر :   M (216)الرمز الككدل : 
 لغة انجميزية

 الفرقة / المستكل : 
االثانية                      

 االكؿ
 التخصص :

 ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         
 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 

كقراءة ،كتحدث كاستماع يقدر الميارات المغكية لمطالب مف كتابة،  -1
 .باالنجميزية

يقدر عمى استيعاب مكضكعات فى مجاؿ التخصص ك تنمية  -2
عمى قراءة كتب كمراجع متخصصة باالنجميزية مما  الطالبقدرة 

1 2 
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 . يساعده مستقبميا فى النكاحى البحثية 
لقكاعد المغة االنجميزية ،كتناكؿ بعض المقاالت  الطالبيستكعب -3

بالدراسة كتقديـ المفردات التى تعينو عمى الفيـ ك  العامة كالمتخصصة
 . الدراسة كالحكار

عمى الترجمة الصحيحة مف المغة االنجميزية  الطالبيبنى قدرة  -4
إلى العربية كالعكس ، كتحرل مقتضيات الشكؿ كالمضمكف ،كأسمكب 

 . المؤلؼ
يشرح عمى الثقافات األخرل مف خبلؿ دراسة العديد مف النصكص -

حداث تبادؿ فكرل المتن كعة ، كالتمكف مف التحاكر باالنجميزية كا 
 كثقافى

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 المعمكمات كالمفاىيـ: - ؼ

 
 
 
 
 

 يعيد صياغة الكممات باليجاء بالمغة االنجميزية.  -2   

 يترجـ المفاىيـ األساسية بصياغة انجميزية صحيحة .  -1    

عطاء األمثمة مف  الطالبيشرح  -3    ميارات كتابة التفاصيؿ كا 
 مكضكعات كاقعية . 

يحدد أكبر قدر ممكف مف الكممات األنجميزية كيككف قادر عمى -4   
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 استيعاب أكبر قدر ممكف مف قكاعد المغة اإلنجميزية .  

المحادثة فى مكاقؼ متنكعة ككذلؾ االستماع  الطالبيشرح -5   
تقاف استعماؿ المغة االنجمي  زية .كا 

 الميارات الذىنية : - ؽ
 
 
 

الكتابة اإلبداعية فى صكرة  مقالة ،بحيث يقكـ  الطالب يصنؼ-2   
ببمكرة الفكرة فى جممة افتتاحية ، ثـ  تطكير الفكرة إلى أفكار فرعية 
عطاء أمثمة تعطى  كؿ كاحدة تكتب فى فقرة ،ثـ اإلتياف بتفاصيؿ كا 

 الكتابة عمقا كجاذبية لمقارلء. 

نصكص إنجميزية ثقافية عامة كمتخصصة  الطالب يحمؿ -1   
 كترجمتيا إلى المغة  العربية كالعكس . 

ميارات التفكير النقدم كالتحميمى المطمكبة فى  الطالب يخطط-3   
 تفسير النصكص كفيـ التنكع الثقافى . 

الميارات المينية  -جػ
 الخاصة بالمقرر :

عداده  الطالبيطبؽ  -2    قكاعد المغة االنجميزية كمفرداتيا كا 
 لمتدريس كمينة .

 القدرة الترجمة إلعداده لمينة الترجمة الكتابية . الطالب يتقف-1   

يجيز ممؼ لمطالب يحتكل عمى مقاالت كتبيا بنفسو ، -3   
كترجمات متنكعة بيف المغتيف االنجميزية كالعربية ،كتقرير عف مكضكع 
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 قدراتو التحميمية كالنقدية .متخصص يتعرض فيو ل
التقنيات الحديثة بكفاءة فى مجاؿ  يساىـ فى استخداـ  -2 -2    الميارات العامة : - ص

التخصص كخاصة الحاسب اآللى كدراسة مكاده باالنجميزية لمحصكؿ 
 عمى الرخصة الدكلية . 

ا يساىـ ركح العمؿ الجماعى كميارة حؿ المشكبلت ك  -1   
 التكاصؿ  الفعاؿ. 

    

 
 محتكل المقرر:  -4

 المكضكع
عدد الساعات ) نظرم 

 ( كعمؿ

 How to write a 
paragraph  

 Listening practice 

 Seaking activty 

2+1 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

212 
 

 Practice with 
topic sentences 

 Phrases used in 
topic sentence 

to express the 
controlling idea 

 ow to translate 
from Arabic nto 

Englih 

2+1 
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 Choosing a 
House 

 Listening practice 

 How to use 
transitional words 

in writing a 
paragraph 

2+1 

 Translation from 
Arabic into 

English  

 Language 
exercise on how 

to express 
circumstantial 
necessity by 

using suitable 

2+1 
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forms of have to 

 Speaking activity 

 Clothing 

 Translation from 
Arabic into 

English & vice 
versa 

 Speaking activity 

2+1 

 Language 
exercise on the 

use of the 
present perfect 

and  present 
perfect 

continuous 
.tenses 

2+1 
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 Translation from 
English into 

Arabic 

 Listening practice 

 Reading 
comprehension 

passage entitled 
Bringing up 

Children (part 2) 
continued 

 

2+1 

  Translation from 
English into 

Arabic & vice 
versa. 

2+1 
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 Speaking activity 

 Test for 
evaluation 

2+1 

 Writing practice. 

 Listening practice 

2+1 

 Discussing 
writing topics 

 The use of 
punctuation 

2+1 

 Pronouncing 
English correctly 

2+1 

 Test for evaluation 2+1 
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 Textile  

 Language exercise 
on the use of 

simple and 
continuous past 

 Listening practice 

2+1 

 Reading 
comprehension 

passage entitled 
Etiquette   (part I) 

2+1  

 Reading 
comprehension 

passage entitled 
Etiquette   (part I) 

continued 

2+1 
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 Language exercise 
on the use  

of will and shall to 
express promise, 

determination, decision 
and intension for the 

future 

 Translation from 
English into Arabic  

2+1 

 Consumer 
Protection 

 Listening practice 

2+1 

 Translation from 
Arabic into  

English 

2+1 
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 Speaking activity 

 Test for evaluation 2+1 

 Pronouncing English 
correctly 

 Listening practice 

 Speaking activity 

2+1 

 Translation from 
Arabic into  

English 

 Discussing writing 
topics 

2+1 

 Pronouncing 
English correctly 

2+1 
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 Speaking activity 

 Test for evaluation 2+1 

 Translation from 
English into Arabic 

& vice versa. 

2+1 

 Discussing writing 
topics 

2+1 

 Practicing speaking 
English through 

making dialogues 
in pairs  

2+1 

 
 محاضرات نظرية  - كالتعمـأساليب التعميـ  -5

 محاضرات تطبيقية -
 زيارات ميدانية  -
 بحكث كتقارير -
 المناقشة كالحكار -
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أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

محاضرات تتناكؿ أسمكب كتابة المقالة األكاديمية،  .2
كالترجمة الصحيحة ،كتفسير قكاعد المغة االنجميزية 

 مفرداتيا.كاستخداـ 
مناقشات كحمقات حكارية الكتشاؼ األخطاء  .1

كتصكيبيا كمعرفة أساليب أفضؿ لمتعبير بالمغة 
 االنجميزية.

تجميع مادة عممية مف المكتبة كشبكة االنترنت  .3
 لمتدرب عمى البحث الذاتي.

القياـ بعمؿ بحث عف مكضكع معيف مف خبلؿ عمؿ  .4
عمى  الطالبجماعى أك ثنائى أك فردل كتدريب 

 العمؿ الجماعى كالثنائى.
تكميؼ بعض مف الطبلب المتفكقيف بإعداد جزئية مف  .5

لقاءىا عمى باقى الطبلب  مكضكع المحاضرة كا 
إلحداث مشاركة إيجابية كفعالة مما ينمى لدل 

 القدرة عمى مكاجية المكاقؼ المستقبمية. الطالب
 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
بكتابة  الطالبتطبيقات : المياـ البحثية: تكميؼ  .2 األساليب المستخدمة - ط
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مقالة عامة لمكضكع سبؽ دراستو كلكف باستخداـ 
عمى فيـ  الطالبطرؽ الكتابة األكاديمية لتقييـ قدرة 

 المحتكل.
بترجمة  الطالبمناقشات كمجمكعات عمؿ : تكميؼ  .1

نصكص مف االنجميزية إلى العربية لمتأكد مف المقدرة 
 الطالبثؿ لما درس كلتقييـ قدرة عمى التطبيؽ األم

 عمى فيـ المحتكل النظرل كالعممى.
اختبار نياية العاـ كيشتمؿ عمى أسئمة لتقييـ الميارات األساسية التى 

بالتدرب عمييا مف خبلؿ دراسة المقرر مف كتابة أكاديمية  الطالبقاـ 
كفيـ لقكاعد المغة كمفرداتيا ، كاستيعاب لمكضكعات فى مجاؿ 

 كترجمة مف  المغة االنجميزية إلى العربية كالعكس التخصص،
 التكقيت - ظ
 ؿ
 

التقييـ 
 األكؿ:

فقرات كتراجـ مف   قراءة كمرا
العربية إلى اإلنجميزية لمتأكد مف 

لميارات  الطالبصحة استخداـ 
الكتابة األكاديمية كالترجمة 

الصحيحة المضمكف كالشكؿ كالتأكيد 
عمى االستخداـ الصحيح لمغة 

األسبكع 
 الخامس
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جميزية مف تراكيب كاستخدامات  اإل
 لغكية كسياقية.

التقييـ 
 الثانى:

 اختبار نصؼ العاـ 

بإتقاف  الطالبلمتأكد مف ألماـ 
استخداـ المغة اإلنجميزية كاستيعاب 

 ما درس حتى حينو

األسبكع الثالث 
 عشر

التقييـ 
 الثالث:

قراءة كمراجعة مقالة عف مكضكع 
جميزية إلى عاـ كترجمة مف اإلن

العربية كالعكس لمتأكيد عمى مقدرة 
عمى الكتابة االبداعية فى  الطالب

مقالى، كالتمكف مف  صكرة مكضكع
ترجمة جيدة خالية مف األخطاء 
كذات أسمكب جيد كالتأكيد عمى 

استخداـ التركيبات المغكية 
 الصحيحة.

األسبكع الثالث 
 كالعشركف

أسبكع   ا اختبار نياية العاـالتقييـ 
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التاسع  الرابع
  كالعشركف

 
 
 تكزيع الدرجات -جػ

 نصؼ العاـ الدراسي  اعماؿ سنة اختبار 
 درجة22 

 اختبار نياية العاـ الدراسي 
  درجة32 

  اختبار عممى   
  درجة22 

 درجة52    المجمكع 
 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 English for  Home Economics (3) -1 مذكرات - ش
 Edited by the department of English, Menoufia ممزمةكتب  - ص

University. 
 A comprehensive English Grammar: For  foreign كتب مقترحة -جػ
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students by C.E. Eckersly and J.M. Eckersly 
1984. Longman, England. 

2- The Holt Handbook by Laurie G. Kirszner and 
Stephen R. Mandell 1986 by CBS college 

publishing. 

3- Common Mistakes in English by T. J. Fitikides 
(Fifth Edition) 1963. Longman, England. 

4- English Grammar in use: A self-study 
reference and practice book for intermediate 
students (With Answer Edition) by Raymond 

Murphy Seventeenth edition 1992. Cambridge 
University press. 

 
دكريات عممية أك نشرات  -د

 ... الخ
Encyclopedia Americana. 

2- esl_lab.com 

3- Yahoo , Google  
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 أ(     22نمكذج رقـ )                                             جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي . 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .
 
 

 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 
 

المعارؼ  أسبكع الدراسة المحتكيات لممقرر
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 How to write a paragraph  

 Listening practice 
Speaking activity 

 Practice with topic sentences 

 Phrases used in topic 
sentence 

to express the controlling idea 
How to translate from Arabic into English . 

 Listening practice 

الثاني  -االكؿ
 الثالث –

-، أ2-أ
1 

 2-د 1-ج جميع

مسمى 
 المقرر

لغة 
 انجميزية

ككد 
 المقرر

 

M 
(216) 
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How to use transitional words in writing a 
paragraph 

 Translation from Arabic into 
English  

 Language exercise on how to 
express circumstantial 

necessity by using suitable 
forms of have to 

Speaking activit 

 y Clothing 

 Translation from Arabic into 
English & vice versa 

Speaking activity 

 Language exercise on the 
use of the present perfect and 

 present perfect continuous 
.tenses 

Translation from English into Arabic 

-الرابع
-الخامس
 السادس

، 1-د 1-ج جميع 1-أ
 3-د
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 Listening practice 

 Reading comprehension 
passage entitled Bringing up 

Children (part 2) continued 

  Translation from English 
into Arabic & vice versa. 

 Speaking activity  

-السابع
 التاسع-الثامف

، 3-د 1-ج 2-ب 4-أ
 4-د

 Test for evaluation 

 Writing practice. 

 Listening practie 

 Discussing writing topics 

 The use of punctuation  

-العاشر
الحادل 

الثانى -عشر
 عشر

 جميع 2-ج الجميع- 2-أ

 Pronouncing English correctly 

 Test for evaluation 

-الثالث عشر
-الرابع عشر

 الخامس عشر

 5-د جميع 1-ب 2-أ
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 Textile  

 Language exercise on the use of 
simple and continuous past 

 Listening practice  
 Reading comprehension passage 

entitled Etiquette   (part I) 

 Reading comprehension passage 
entitled Etiquette   (part I) 

continued 

 Language exercise on the use  

of will and shall to express promise, 
determination, decision and intension 

for the future 

 Arabic   

السادس 
السابع -عشر
الثامف -عشر
 عشر

 5-د 2-ج 1-ب 3-أ

 Consumer Protection 

 Listening practice 

-الثاسع عشر
-العشركف
الحادل 

جميع  4-أ
 الميارات

 5-د 2-ج
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 Translation from Arabic into  

English 

 Speaking activity 

 Test for evaluation  

 كالعشركف

 Pronouncing English correctly 

 Listening practice 

 Speaking activity 

 Translation from Arabic into  

English 

 Discussing writing topics 

 Pronouncing English correctly 

 Speaking activity 

 Test for evaluation 
 

الثانى 
-كالعشركف
الثالث 

-كالعشركف
الرابع 

-كالعشركف
الخامس 
 كالعشركف

-، أ2-أ
1 

جميع 
 الميارات

 2-د 1-ج

 ـ

 Translation from English into 

السادس 
-كالعشركف

جميع  4-أ
 الميارات

 5-د 2-ج
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Arabic & vice versa. 

 Discussing writing topics 

 Practicing speaking English 
through making dilogues in 

pairs   

السابع 
-كالعشركف
الثامف 

 كالعشركف

  
 منسؽ المقرر : أ/فاطمة النجار            رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ                  

                                 1212/1229التاريخ :  
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 أ(     22جامعة : المنكفية                            نمكذج رقـ )
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 
 

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
  4-، د 2-د 2-ج 1-ب 1-أ محاضرات نظرية
 -1-، د 2-د 2-ج 3-ب 4-أ تطبيقات عممية 

،  جميع الميارات
  4-، د 3-د

 -1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 2-ب 4-أ كاجبات منزلية
،  جميع الميارات

 ،  4-، د 3-د
 -1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 1-،ب3-ب 3-أ بحكث كتقارير

،  جميع الميارات
  4-، د 3-د

 -1-، د 2-د 2-ج 1-ب 1-أ المناقشة كالحكار

لغة  مسمى المقرر
 انجميزية

 ككد المقرر
 

M (216) 
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،  جميع الميارات
  4-، د 3-د

 منسؽ المقرر : أ/فاطمة النجار       رئيس القسـ:  أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ                  
                                 1212/1229التاريخ :  
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 أ(     22جامعة: المنكفية                                      نمكذج رقـ )
 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 
 

 )ج( مصفكفة اساليب التقييـ
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
األنشطة خبلؿ 

 المحاضرات
 -1-، د 2-د 1-ج 2-ب 1-أ

،  جميع الميارات
  4-، د 3-د

امتحاف أعماؿ 
 السنة 

 1-،د2-د 2-ج 2-ب 1-أ

 1-د 2-ج 1-ب 2-أ االمتحاف النظرم
 منسؽ المقرر : أ/فاطمة النجار         رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ                   
  

                                1212/1229التاريخ : 
 
 
 

 انجميزيةلغة  مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (216) 
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 (21نموذج رقم )
 1222-1212توصيف مقرر دراسى 

 جامعة: المنكفية.
 كمية:االقتصاد المنزلي

 قسـ :إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M(227)                  

(25) 

 الفرقة / المستكل :  اسـ المقرر :  التدريب الصيفي
 –الثانية                     

 الثاني
 التخصص :

 ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
ىدؼ  -1

 المقرر :
المياره العممية فى مف خبلؿ التدريب لمدة شير بالشقة النمكذجية  الطالب اف يكتسب

 بالكمية
 

 المستيدؼ مف تدريس المقرر -3
المعمكما - ؾ

ت 
 
 ادارة المكارد المختمفة بالمنزؿ يتعرؼ.2أ.

- - 
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كالمفاى
 يـ:

 .يدكر طرؽ ترتيب المائدة1أ.

 .يعدد خطكات اعداد ميزانية مالية3أ.

يذكر اسس كضع البرامج الغذائية كنشر الكعى الغذائى كترشيد االستيبلؾ بيف فئات  .4أ.
 المجتمع المختمفة كطرؽ حفظ االطعمة المختمفة..

الميارا - ؿ
ت 

الذىنية 
: 

 .يحمؿ كيفية تبسيط األعماؿ المنزلية 
 .يصمـ عمى عمؿ اصناؼ جديدة1ب
االساليب المناسبة لتقييـ الحالة الغذائية لمفئات العمرية المختمفة فى  يبتكر فىي.3ب

 المجتمع.
 طرؽ الحفظ التى تناسب األطعمة المختمفة. يخطط -4ب

 -جػ
الميارات 
المينية 
الخاصة 
 بالمقرر :

 
 اعداد بعض االصناؼ ذات القيمة الغذائية العالية كمنخفضة التكمفة.يجيزعممى 2
 .ينفذ عممى عمى تخزيف بعض انكاع األطعمة1ج.
 يستخدـ االستشارات الغذائية المناسبة لترشيد الغذاء لفئات المجتمع..3ج.

المي - ض
ارا
ت 
العا
مة 

 العاملين يساهم فى تحفيز وقيادة 1-د

 تكنولوجيا المعلومات بشكل جيد يساهم فى استخدام  2-د

 اللغة العربية بشكل جيد يساهم فى استخدام   3-د

احدى اللغات االجنبية بشكل جيد فى مجال ادارة يساهم فى استخدام  4-د
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 مؤسسات االسرة والطفولة :

 
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د
 ..االسرة كالطفكلةيشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة مؤسسات .6-د
 الشاممة الجكدة لمتطمبات كفقا المؤسسة لتطكير المعدة الخطط تنفيذ  فى يشارؾ. 7-د
  بالتخصص الخاصو كالتكنكلكجيو العمميو المستحدثات يتابع. 8-د
 المينيو التنميو لتحقيؽ بالتخصص الصمو ذات كالندكات المؤتمرات فى يشارؾ. 9-د

 المستدامو
 
  
 

محتكل  -4
 المقرر: 

عطائيـ فكرة عامة عف  -: تنظيؼ الشقةاليـك األكؿ  تكضيح خطة التدريب لمطمبة كا 
التدريب كمف ثـ تقسيميـ حسب عددىـ مع التبادؿ كالقاء محاضرة مبسطة عف طرؽ 

 التخميؿ(.–التجفيؼ –االعداد كحفظ االطعمة المختمفة )التبريد 
:حفظ بعض االصناؼ كالخضركات التى تككف طازجة عف طريؽ التمميح  اليـك الثاني

–الكرنب  –الخيار  –كالتخميؿ كاحد الطرؽ المستخدمة لحفظ االطعمة  مثؿ )الجزر 
 الفمفؿ االخضر(

 المانجا(–الجكافة -المكز–عمؿ بعض المربات )الفراكلة 
استخداـ االصناؼ الغذائية :اتماـ  ماتـ عممة فى التخميؿ كعمؿ المربات ب اليـك الثالث
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 كمعرفة ماتـ القياـ بو مف قبؿ الطمبة
: محاضرة عف ادارة المنزؿ ككيفية تبسيط االعماؿ المنزلية كتكضيح انكاع  اليـك الرابع

 االعماؿ المنزلية كعبلقتيا بالجيد كالكقت لربة المنزؿ كمدل تأثير ذلؾ عمى افراداالسرة
االعماؿ المنزلية كتكضيح الفرؽ فى الجيكد التى :قياـ الطمبة ببعض  اليـك الخامس

 يقكمكف بيا كالكقت المبذكؿ كانكاع التعب الذل يشعركف بو
: محاضرة عف بعض المشركعات الصناعية الصغيرة التى يمكف لمطمبة اليـك السادس

 الفازات ( كخبلفة  . -التابمكىات–القياـ بيا مثؿ عمؿ )االكسسكارات 
عف االتيكيت ككيفية استخدامة فى التعامؿ بيف االفراد سكاء فى  :محاضرة اليـك السابع

 االستئذاف–تناكؿ الطعاـ –الحديث 
: التطبيؽ العممى عف الطرؽ المختمفة لتناكؿ الطعاـ كطيات المناديؿ  اليـك الثامف

 كاسمكب الحديث بيف الطمبة كبيف االفراد داخؿ المنزؿ اك خارجة
:محاضرة عف كيفية الترشيد فى مكارد االسرة كعبلقة ذلؾ بالدخؿ المادل  اليـك التاسع

 كالمعنكل كتأثير ذلؾ عمى متطمبات الفرد كاالسرة كالمجتمع .
: اعداد خطة لمترشيد فى استخداـ المكارد المتاحة كالبدائؿ المكجكدة مف قبؿ اليـك العاشر

 الطمبة كيسمـ كيناقش عمى ىيئة تقارير
: محاضرة عف العبلقات االسرية كالتى تتعمؽ بكؿ مف االدكار  عشر اليـك الحادم

 الزكجية كالعبلقة بيف الزكج كالزكجة كاالبناء كاالدكار الكالدية
:مناقشة الطمبة االدكار التى يقـك بيا كؿ مف االب كاالـ كاالبناء فى  اليـك الثاني عشر

 الحفاظ عمى كياف االسرة
نة كتنسيؽ الزىكر كاىمية استخداـ تمؾ الزىكر مع تعمـ :محاضرة زي اليـك الثالث عشر
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 طرؽ تزينيا حسب كضعيا فى المنزؿ
 : تعميـ الطمبة بعض التنسيقات كتنفيذىا عمميا بالتنسيؽ مع الطمبة اليـك الرابع عشر

:محاضرة عف تأثيث المسكف كالطرؽ المختمفة لتجميمة بأقؿ  اليـك الخامس عشر
 ات اساليب التجميؿ كالتأثيث لممسكفالطالب االمكانات المتاحة كتعميـ

:تعميـ الطمبة كيفية التغيير فى ترتيب المسكف كاماكف االثاث بما  اليـك السادس عشر
 يناسب المكاف كمساحتة

:لقاء مع رئيس القسـ لمناقشة ايجابيات كسمبيات المحاضرات التى تـ اليـك السابع عشر
د منيا مع حضكر اعضاء ىيئة التدريس كالييئة اعطائيا لمطمبة خبلؿ التدريب كالمستفا

 المعاكنة
أساليب  -5

التعميـ 
 كالتعمـ

 .التعمـ التعاكنى -التعمـ النشط -التعمـ عف بعد -التعمـ الذاتى-محاضرات نظرية 
 .بحكث كتقارير 
  .تقارير أسبكعية 
  .كاجبات 
 .حمقات المناقشة كتبادؿ اآلراء كالتفاعؿ 
  صغيرة.التدريس في مجمكعات 

أساليب  -6
التعميـ 
كالتعمـ 

لمطبلب ذكل 

 .محاضرات نظرية 
 .التدريس في مجمكعات صغيرة 
 التعمـ التعاكني 
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القدرات 
 المحدكدة

 
 

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
األساليب  - ع

المستخدم
 ة

 
 

تقيييـ يكمي لمطبلب لتقييـ مدم استيعابيـ لمعمكمات كاتقانيـ لمتدريبات التي تدربكا 
 عمييا

 تقيـ اسبكعي     لتقيـ مدم استيعاب المعمكمات كالمفاىيـ
تقيـ نيائي          لمكقكؼ عمي مدم استفادة الطبلب مف المعمكمات كالتدريبات 

 خبلؿ التدريب الميداني
 يكمي      2التقيـ  التكقيت - غ

 اسبكعي     1التقيـ 
 نياية التدريب      3التقيـ 

تكزيع  -جػ
 الدرجات

 درجة52البلئحة تكزيع لمدرجات االجمالى لـ تحدد 

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 ------------------------ مذكرات - أ

كتب  - ب
 ممزمة

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

  كتب مقترحة -جػ
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دكريات  -د
عممية أك نشرات 

 ... الخ
------------------------- 

 منسؽ المقرر : جميع أعضاء ىيئة تدريس القسـ     رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ            
                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(     22جامعة: المنكفية                          نمكذج رقـ )

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
  

 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

خطة التدريب لمطمبة تكضيح  -: تنظيؼ الشقةاليـك األكؿ 
عطائيـ فكرة عامة عف التدريب كمف ثـ تقسيميـ حسب  كا 

عددىـ مع التبادؿ كالقاء محاضرة مبسطة عف طرؽ االعداد 
 التخميؿ(.–التجفيؼ –كحفظ االطعمة المختمفة )التبريد 

:حفظ بعض االصناؼ كالخضركات التى تككف  اليـك الثاني
الطرؽ المستخدمة  طازجة عف طريؽ التمميح كالتخميؿ كاحد

الفمفؿ –الكرنب  –الخيار  –لحفظ االطعمة  مثؿ )الجزر 
 االخضر(

 المانجا(–الجكافة -المكز–عمؿ بعض المربات )الفراكلة 
:اتماـ  ماتـ عممة فى التخميؿ كعمؿ المربات  اليـك الثالث

باستخداـ االصناؼ الغذائية كمعرفة ماتـ القياـ بو مف قبؿ 
 الطمبة

-، أ2-أ االكؿ
-،أ1
 4-،أ3

-ب
 1-،ب2

-ج
-،ج1
-،ج2
3 

 2-د

 التدريب الصيفي مسمى المقرر
          M(227) ككد المقرر

        (25) 
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: محاضرة عف ادارة المنزؿ ككيفية تبسيط  اليـك الرابع
االعماؿ المنزلية كتكضيح انكاع االعماؿ المنزلية كعبلقتيا 
 بالجيد كالكقت لربة المنزؿ كمدل تأثير ذلؾ عمى افراداالسرة

:قياـ الطمبة ببعض االعماؿ المنزلية كتكضيح  اليـك الخامس
نكاع الفرؽ فى الجيكد التى يقكمكف بيا كالكقت المبذكؿ كا

 التعب الذل يشعركف بو
: محاضرة عف بعض المشركعات الصناعية اليـك السادس

الصغيرة التى يمكف لمطمبة القياـ بيا مثؿ عمؿ )االكسسكارات 
 الفازات ( كخبلفة  . -التابمكىات–

:محاضرة عف االتيكيت ككيفية استخدامة فى  اليـك السابع
–الطعاـ  تناكؿ–التعامؿ بيف االفراد سكاء فى الحديث 

 االستئذاف
: التطبيؽ العممى عف الطرؽ المختمفة لتناكؿ  اليـك الثامف

الطعاـ كطيات المناديؿ كاسمكب الحديث بيف الطمبة كبيف 
 االفراد داخؿ المنزؿ اك خارجة

:محاضرة عف كيفية الترشيد فى مكارد االسرة  اليـك التاسع
كعبلقة ذلؾ بالدخؿ المادل كالمعنكل كتأثير ذلؾ عمى 

 متطمبات الفرد كاالسرة كالمجتمع .
: اعداد خطة لمترشيد فى استخداـ المكارد اليـك العاشر

المتاحة كالبدائؿ المكجكدة مف قبؿ الطمبة كيسمـ كيناقش عمى 

-،أ4-أ الثاني
 1-،أ3

-ب
 4-،ب3

-ج
-،ج1
3 

 2-د
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 ىيئة تقارير
: محاضرة عف العبلقات االسرية كالتى  عشر اليـك الحادم

تتعمؽ بكؿ مف االدكار الزكجية كالعبلقة بيف الزكج كالزكجة 
 كاالبناء كاالدكار الكالدية

:مناقشة الطمبة االدكار التى يقـك بيا كؿ  اليـك الثاني عشر
 مف االب كاالـ كاالبناء فى الحفاظ عمى كياف االسرة

نة كتنسيؽ الزىكر كاىمية :محاضرة زي اليـك الثالث عشر
استخداـ تمؾ الزىكر مع تعمـ طرؽ تزينيا حسب كضعيا فى 

 المنزؿ
: تعميـ الطمبة بعض التنسيقات كتنفيذىا  اليـك الرابع عشر

 عمميا بالتنسيؽ مع الطمبة
:محاضرة عف تأثيث المسكف كالطرؽ  اليـك الخامس عشر

ات الطالبالمختمفة لتجميمة بأقؿ االمكانات المتاحة كتعميـ 
 اساليب التجميؿ كالتأثيث لممسكف

:تعميـ الطمبة كيفية التغيير فى ترتيب  اليـك السادس عشر
 المسكف كاماكف االثاث بما يناسب المكاف كمساحتة
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سـ لمناقشة ايجابيات :لقاء مع رئيس القاليـك السابع عشر
كسمبيات المحاضرات التى تـ اعطائيا لمطمبة خبلؿ التدريب 

كالمستفاد منيا مع حضكر اعضاء ىيئة التدريس كالييئة 
 المعاكنة

 منسؽ المقرر : جميع أعضاء ىيئة تدريس القسـ     رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ           
                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(     22جامعة: المنكفية              نمكذج رقـ )
 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 

 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ

 2-د 2-ج 1-ب 1-أ محاضرات نظرية

محاضرات 
 تطبيقية

 2-د 2-ج 4-ب 4-أ

حمقات مناقشة 
 كتبادؿ األراء

 2-د 1-، ج 2-ج 2-ب 4-أ

 2-د 1-، ج 2-ج 4-ب 3-أ بحكث كتقارير

 2-د 2-ج 1-ب 1-أ المناقشة كالحكار

 منسؽ المقرر : جميع أعضاء ىيئة تدريس القسـ     رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ           
 
 
 
 

 التدريب الصيفي مسمى المقرر
          M(227) ككد المقرر

        (25) 
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 أ(     22جامعة: المنكفية               نمكذج رقـ ) 

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات 

 
 )ج(مصفكفة اساليب التقييـ

 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ

 2-د 1-ج 2-ب 1-أ يكمى

 2-د 2-ج 2-ب 1-أ اسبكعى 

 2-د 2-ج 1-ب 2-أ التدريبنياية 

 
 منسؽ المقرر :جميع أعضاء ىيئة تدريس القسـ      رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ 

                   1212/1229التاريخ :  
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 (21نمكذج رقـ )
 جامعة : المنكفية

 
 كمية:   االقتصاد المنزلي

 إدارة منزؿ كمؤسساتقسـ :   
 

 1229-1212دراسيتكصيؼ مقرر 
 
 بيانات المقرر -2

 3/1الفرقة / المستكل :   ترشيد استيبلؾاسـ المقرر :  M(321الرمز الككدل: 
إدارة منزؿ التخصص:
 كمؤسسات

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 
 

لتمبيػػػػػة احتياجػػػػػات /يػػػػػدير المػػػػػكارد المتاحػػػػػة 2-2.2 (2
االفػػػراد كاالسػػػر المرتبطػػػة  بػػػادارة مؤسسػػػات االسػػػرة 

 . كالطفكلة
 

يسػػػػػػػػػػػػػتخدـ التفكيرلمكاجيػػػػػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػػػػػكبلت ادارة /2.1 (1
مؤسسػػات االسػػرة كالطفكلػػة المرتبطػػة بػػالفرد كاالسػػره 

ترشػػيد  )كالمجتمػػع عمػػي المسػػتكل المحمػػي كاالقميمػػى

2 2 
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االسػػػػػتيبلؾ األسػػػػػمكب العممػػػػػى لبلسػػػػػتخداـ األمثػػػػػػؿ 
لممػػكارد المتاحػػة الفاقػػد فػػى المػػكارد عنػػد إدارة شػػئكف 

عػػػػػدـ كجػػػػػكد كعػػػػػي اسػػػػػتيبلكي لػػػػػدم أفػػػػػراد   األسػػػػػر
المجتمػػػع المصػػػرم سػػػكاء كانػػػت أسػػػباب سياسػػػية اك 

 اقتصاديو اك اجتماعيو 
 .(كيفية إعداد المستيمؾ الكاعي  
 
 

كالمسػػػػػػػتيمكيف فػػػػػػػى  يقػػػػػػػدـ خػػػػػػػدمات لممجتمػػػػػػػع/3.1 (3
 .مجاالت ادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة

 
يضع المكاصفات القياسية لممنتجات لحمايػة /12.1 (4

المسػػػػػتيمؾ كترشػػػػػيد االسػػػػػتيبلؾ فػػػػػي كػػػػػؿ مجػػػػػاالت 
 .الحياة اليكمية

يطكر بما يتناسػب مػع  المتطمبػات الكظيفيػة /13.1 (5
 مع التحديث المستمر

  
 

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 قادران ن عمى أف : الطالببإنتياء المقرر يككف 

 المعمكمات كالمفاىيـ: -ـ 
 
 

 
 

 . يذكر المصطمحات العممية كالتكنكلكجية المرتبط 3-أ (2
اؿ ادارة مؤسسات األسرة كالطفكلة يتعرؼ عمى بمج

)مفيـك المصطمحات العممية المرتبطة بترشيد االستيبلؾ
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ترشيد االستيبلؾ  –السمكؾ االستيبلكي  –االستيبلؾ 
 (مراحؿ اتخاذ القرار الشرائي لدم المستيمؾ  .

 
 

. يحدد اسمكب ادارة المكارد المتاحة لتمبية احتياجات 21-أ (1
 االفراد كاالسرة كالمجتمع في مؤسسات األسرة كالطفكلة

 
. يشرح حقكؽ المستيمؾ ألفراد األسرة كفي مؤسسات 24-أ (3

 األسرة كالطفكلة
  -أ (4
التشريعات الخاصة بحماية المستيمؾ كترشيد . يذكر 19-أ (5

 االستيبلؾ
. يشرح االساليب المختمفة لتكعية كحماية المستيمؾ 32-أ (6

 في مجاالت االسرة كمؤسسات الطفكلة
 

 
 الميارات الذىنية : - ف
 
 
 
 
 

 
 .يحمؿ السمكؾ االستيبلكي لمفرد .2ب. (2
 القيكد التي يخضع ليا استيبلؾ الفرد . يصنؼ 1ب. (1
 العكامؿ المؤثرة في السمكؾ االستيبلكي.يصنؼ .3ب. (3
. يبتكر طرؽ ككسائؿ تسيـ فى تقميؿ الفاقد أثناء 4ب. (4

 إعداد الطعاـ كالعناية بالمبلبس.... كغيرىا
الميارات المينية الخاصة  -جػ

 بالمقرر :
 

 
.يتقف كيفية ترشيد االستيبلؾ في المياه  ك الكيرباء  2ج. (2

سكر ، زره ، أرز ، زيكت كبعض السمع األساسية  قمح ، 
 ، إلي أخره. كبالتالى شرح ترشيد األستيبلؾ
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االنتفاع بالسمع كالخدمات إلي  يطبؽ اساليب . 1ج. (1
 أقصي حد ممكف .

 
 .فف الشراء الرشيد يطبؽ .5ج. (3

 الميارات العامة : - ط
 
 
 
 
 

 
 ..يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا5-د (2
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة 6-د (1

 ..بادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة 7-د (3

 كفقا لمتطمبات الجكدة الش
. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (4

  بالتخصص
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو 9-د (5

 تحقيؽ التنميو المينيو المستداموبالتخصص ل
 

 محتكل المقرر:  -4
 

 األسبكع األكؿ
 السمكؾ االستيبلكي                                 –مفردات المقرر النظرم: مفيـك االستيبلؾ 

 ترشيد االستيبلؾ   . –
 مفردات المقرر التطبيقي: التعرؼ عمى المقرر.

 األسبكع الثاني
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كيفية  –مفردات المقرر النظرم: اليدؼ مف ترشيد االستيبلؾ 
 االنتفاع بالسمع كالخدمات.

مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى ترشيد استيبلؾ مكرد 
 الماء فى المنزؿ كخارج المنزؿ.

 األسبكع الثالث
أىمية الترشيد  –مفردات المقرر النظرم: إعداد المستيمؾ الكاعي 

 في االستيبلؾ.
د استيبلؾ مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى ترشي

 الكيرباء.
 األسبكع الرابع

 مفردات المقرر النظرم: القيكد التي يخضع ليا استيبلؾ الفرد .
مفردات المقرر التطبيقي:   تطبيقات عمميو فى ترشيد استيبلؾ 

 األجيزة المنزليو.
 األسبكع الخامس

مفردات المقرر النظرم: العكامؿ المؤثرة في السمكؾ االستيبلكي : 
 العكامؿ الماديةكاالجتماعيةكالسيككلكجيو . 

مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى ترشيد استيبلؾ مكرد 
 الدخؿ.

 األسبكع السادس
مفردات المقرر النظرم: األسباب التي أدت إلي عدـ كجكد كعي 
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 راد المجتمع المصرم .استيبلكي لدم أف
مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى ترشيد مكردل 

 استيبلؾ الكقت كالجيد.
 األسبكع السابع

 مفردات المقرر النظرم: اختبار نصؼ الفصؿ الدراسي األكؿ .
مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى ترشيد استيبلؾ 

 الغذاء .
 األسبكع الثامف
كسائؿ اإلعبلـ  -رر النظرم: اختبار شفيى مفردات المق
 كالمستيمؾ.

مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى ترشيد استيبلؾ فى 
 عممية الشراء.
 األسبكع التاسع

 مفردات المقرر النظرم:مراحؿ اتخاذ القرار الشرائي لدم المستيمؾ. 
مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى ترشيد استيبلؾ 

 ألثاث المنزلى.ا
 العاشراألسبكع 

مفردات المقرر النظرم: إرشاد المستيمؾ كاجبات كحقكؽ المستيمؾ 
 خصائص المستيمؾ الرشيد . –

مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى ترشيد استيبلؾ 
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 المبلبس.
 الحادم عشراألسبكع 

مفردات المقرر النظرم: ترشيد االستيبلؾ في المياه الكيرباء 
بعض السمع األساسية ) قمح ، سكر ، زره ، أرز ، زيكت ، إلي 

 أخره.
تطبيقات عمميو فى ترشيد استيبلؾ التطبيقي:  مفردات المقرر

 الغاز. 
 الثاني عشراألسبكع 

 مفردات المقرر النظرم: االختبار التطبيقى.
 اختبار تطبيقى كتسميـ األعماؿ الفصميوالتطبيقي: مفردات المقرر

 
 التعميـ كالتعمـ أساليب -5
 
 
 
 

 
       المحاضرة .  .2
 المناقشة كالحكار الحر.-ب .1
    التعميـ التعاكنى . -ج .3
 كالعمميو.التماريف النظرية -د .4

 
أساليب التعميـ كالتعمـ  -6

لمطبلب ذكل القدرات 
 المحدكدة

 تركيز االنتباه بإزالة عكامؿ التشتت أثناء المحاضرة . .2
 الحياتية كربطيا بالمنيج .عرض أمثمة مف الجكانب  .1
 إتاحة الفرصة لمتعبير عف رأيو . .3
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 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 
األساليب  - ؼ

 المستخدمة
 
 

االختبار التحريرل   لقياس المعرفة كالفيـ كاالستدالؿ كالقدرة   -2 
 عمى االستنتاج .

لقياس القدرة عمى عرض المعمكمات      تطبيقىاالختبار ال -1  
 كانتقاء ما يناسب السؤاؿ

 اعماؿ السمنة -1
 التكقيت - ؽ
 
 

    األسبكع السابع : اختبار نصؼ الفصؿ  
 األسبكع الثامف : اختبار  

 األسبكع الثانى عشر : اختبارتطبيقى   
 االختبارالتحريرل نياية الفصؿ الدراسى

 
 تكزيع الدرجات -جػ
 
 
 

  درجة 72نياية الفصؿ الدراسى  تحريرل   
  22تطبيقى                    
 درجة12سنة                 أعماؿ  

 

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 

 1229محاضرات مخصصو مف أستاذ المادة . مذكرات - ض
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 كتب ممزمة - ط
 
 

(دليمؾ إلى اإلدارة العممية لمشئكف 1228نعمة مصطفى رقباف) -2

 المنزلية،دار الكتب كالكثائؽ المصرية،القاىرة

 اقتصاديات األسرة كترشيد االستيبلؾ : أ/د: ربيع نكفؿ -1
 

 كتب مقترحة -جػ
 
 
 
 

 .1222ثقافة االستيبلؾ : ركجر ركزنببلت:ليمى عبدالرازؽ  -
 .1223سمكؾ المستيمؾ كاتخاذ القرارات الشرائيو د/ محمد منصكر  -
 –دار المستقبؿ لمنشر  –: مبادئ التسكيؽ ( 2995محمد عبيدات ) -

 األردف.
 االستيبلؾ كالتنميو: عمى كنعاف. -
 

دكريات عممية أك  -د
 نشرات ... الخ

 
 

 المجمة الجمعية المصرية لبلقتصاد المنزلى . -
 جامعة المنكفية . -مجمة االقتصاد المنزلى  -
 جامعة االسكندريو.–مجمة كمية الزراعو  -

 

 
 أستاذ المادة : د/ أميرة حساف دكاـ              رئيس مجمس القسـ العممى : أ.د/ميجة محمد مسمـ 

                                 1212/1229التاريخ : 
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 مصفوفات المقرر
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 أ(22نمكذج رقـ )
 

 ترشيد استيبلؾ مسمى المقرر
 M (311) ككد المقرر

 جامعة :المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي . 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .
 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

السمكؾ  –مفيـك االستيبلؾ مفردات المقرر النظرم : 
 ترشيد االستيبلؾ    –االستيبلكي   

 التعرؼ عمى المقرر. مفردات المقرر العممي:

-،أ2-أ االكؿ
1 

-د 2-ج 2-ب
-حتى

 5-د
 –مفردات المقرر النظرم: اليدؼ مف ترشيد االستيبلؾ 

 كيفية االنتفاع بالسمع كالخدمات.
ترشيد استيبلؾ مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى 

 1-ب 1-أ الثاني
 4-،ب

 2-ج
 1-،ج

 2-د
 1-،د
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 مكرد الماء فى المنزؿ كخارج المنزؿ.
أىمية  –مفردات المقرر النظرم: إعداد المستيمؾ الكاعي 

 الترشيد في االستيبلؾ.
مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى ترشيد استيبلؾ 

 الكيرباء.

، 2-ب 3-أ الثالث
 3 -ب

 4-، ب

،  4-ج
 5-ج

 1-د

مفردات المقرر النظرم: القيكد التي يخضع ليا استيبلؾ 
 الفرد .

مفردات المقرر التطبيقي:   تطبيقات عمميو فى ترشيد 
 استيبلؾ األجيزة المنزلية.

-،أ3-أ الرابع
1 

، 1-ب
 3-ب

-ج
 3-،ج2

 41-د

مفردات المقرر النظرم: العكامؿ المؤثرة في السمكؾ 
 االستيبلكي : العكامؿ الماديةكاالجتماعيةكالسيككلكجيو . 

مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى ترشيد استيبلؾ 
 مكرد الدخؿ.

،  3-أ الخامس
 4-أ

-ب
 3-،ب1

 4-، ب

 7-د 5-ج

كجكد  مفردات المقرر النظرم: األسباب التي أدت إلي عدـ
 كعي استيبلكي لدم أفراد المجتمع المصرم .

مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى ترشيد مكردل 
 استيبلؾ الكقت كالجيد.

-،أ4-أ السادس
3 

 1-ب
 3-،ب

،  4-ج
 5-ج

 3-د

مفردات المقرر النظرم: اختبار نصؼ الفصؿ الدراسي األكؿ 
. 

،  2-أ السابع
،  1-أ

-ب
 1-،ب2

-ج
 1-،ج2

-د
 1-،د2
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ترشيد استيبلؾ مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى 
 الغذاء .

،  3-أ
 4-أ

كسائؿ اإلعبلـ  -مفردات المقرر النظرم: اختبار شفيى 
 كالمستيمؾ.

مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى ترشيد استيبلؾ 
 فى عممية الشراء.

 2-د 4-ج 4-ب 4-أ الثامف
 4-،د
 3-،د

مفردات المقرر النظرم:مراحؿ اتخاذ القرار الشرائي لدم 
 المستيمؾ. 

مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى ترشيد استيبلؾ 
 األثاث المنزلى.

،  1-ب 4-أ التاسع
 3-ب

ػ  2-ج
 3-ج

،  1-د
 3-د

مفردات المقرر النظرم: إرشاد المستيمؾ كاجبات كحقكؽ 
 يد .خصائص المستيمؾ الرش –المستيمؾ 

مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات عمميو فى ترشيد استيبلؾ 
 المبلبس.

-،أ3-أ العاشر
2 

-ج 2-ب
 3-،ج2

،  7-د
 6-د

مفردات المقرر النظرم: ترشيد االستيبلؾ في المياه الكيرباء 
بعض السمع األساسية ) قمح ، سكر ، زره ، أرز ، زيكت ، 

 إلي أخره.
تطبيقات عمميو فى ترشيد استيبلؾ التطبيقي:  مفردات المقرر

 الغاز. 

الحادل 
 عشر

،  2-ج 4-ب 1-أ
 1-ج

 7-د
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 مفردات المقرر النظرم: االختبار التطبيقى.
اختبار تطبيقى كتسميـ األعماؿ التطبيقي: مفردات المقرر

 الفصميو

الثاني 
 عشر

،  2-أ
،  1-أ
،  3-أ
 4-أ

-ب
 3-،ب1

-ج
 1-،ج2

-د
-،د2
 4-،د1

  
 منسؽ المقرر:أ.ـ.د/أميرة حساف دكاـ                 

 رئيس القسـ :  أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ   
                                 1212/1229التاريخ :   
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 أ(22نمكذج رقـ )
 
 

 جامعة: المنكفية 
 كمية: االقتصاد المنزلي

 ساتقسـ : ادارة المنزؿ كالمؤس
 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
 3-، أ 1-، أ 2-أ محاضرات نظرية

 4-، أ
 ، 1-، ب 2-ب
 3-ب

-حتى  د\- 2-د 5-،ج2-ج
5 

 4-، ج  2-ج 4-ب 3-، أ 1-أ المناقشة كالحكار  
 

  4 -د

 6-، د 4-د 5-، ج 4-ج 4-، ب 3-ب 3-أ التعميـ التعاكنى   
التماريف النظرية 

 كالعممية 
،  3-، ب 1-ب 4-، أ 3-أ

 4-ب
 3-د  1-د 2-د 2ج

 
 منسؽ المقرر:أ.ـ.د/أميرة حساف دكاـ                  

 رئيس القسـ :  أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ               
                                1212/1229التاريخ : 

 

 ترشيد استيبلؾ مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (311) 
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 أ(22نمكذج رقـ )

 
 

 جامعة : المنكفية 
 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 )ج(مصفكفة اساليب التقييـ

 
 ميارات عامة ميارات مينية ذىنيةميارات  المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ

،  1-،ب 2-ب 3-، أ 1-، أ 2-أ اختبار تحريرل   
 3-ب

 -1-، د 2-د 2-ج
 جميع الميارات

  3-د
 6-د  5-د   4-ج 4-ب 3-، أ 1-، أ 2-أ اختبار     

 
منسؽ المقرر:أ.ـ.د/أميرة حساف دكاـ                  رئيس القسـ :  أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ 

 مسمـ 

                                 1212/1229التاريخ : 
             

 ترشيد استيبلؾ مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (311) 
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 توصيف المقرر
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 (21نمكذج رقـ ) 
 جامعة : المنكفية

 كمية  :   كمية االقتصاد المنزلى 
 قسـ :   إدارة منزؿ ك مؤسسات

 تكصيؼ مقرر دراسي
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M (312) 

الفرقة / المستكل : الثالثة/  اسـ المقرر :  ادارة مؤسسات 
 االكؿ

التخصص : ادارة منزؿ ك 
 مؤسسات

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 

 
/يدير المكارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد كاالسر المرتبطة  بادارة 2.2

 مؤسسات االسرة كالطفكلة .
/ يستخدـ التفكيرلمكاجية مشكبلت ادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة 1.2

مفيكـ ) ع عمي المستكل المحمي كاالقميمىبالفرد كاالسره كالمجتمالمرتبطة 
القيادة كاتخاذ القرارات -سسات كتطكر االدارة فييا ، مراحؿ االدارة المؤ 

 (كاالتصاالت ، ككيفية قياس االداء كالكفاءة االنتاجية داخؿ المؤسسات 

2 2 
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. 
الثقافية /يتفيـ المسؤكليات المينية كاألخبلقية كاالعتبارات 8.2

 كالمجتمعية.
/يمـ باسس كمبادلء االدارة كتطبيقاتيا عمى مستكل االسرة كالمؤسسة 9.2

 كايجاد الحمكؿ لبعض المشكبلت 
 /يطكر بما يتناسب مع  المتطمبات الكظيفية مع التحديث المستمر23.2

 
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

 قادران ن عمى أف :  الطالببإنتياء المقرر يككف 
 المعمكمات كالمفاىيـ: - ق

 
 

 
س إدارة مؤسسات األسرة . يعدد الطرؽ المختمفة ألس8-أ (2

 كالطفكلة 
 

. يختار اسس اتخاذ القرار السميـ في مؤسسات األسرة 22-أ (1
 كالطفكلة

. يحدد اسمكب ادارة المكارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد 21-أ (3
 كاالسرة كالمجتمع في مؤسسات األسرة كالطفكلة

 
. يكضح اسس االدارة الجيدة داخؿ مؤسسات االسرة 27-أ (4
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 كالطفكلة
ناجحة في مؤسسات االسرة . يرتب اكلكيات االدارة ال28-أ (5

 كالطفكلة
 

 يشرح فركع االدارة داخؿ المؤسسات،كمراحؿ األدارة ،كقياس .2أ. (6
 األداء ،ككذلؾ إتخاذ القرارات

 يحدد انكاع االتصاالت داخؿ المؤسسة. .1أ. (7
يكضح اىمية الكفاءة االنتاجية عمى المستكل الفردل  .3أ. (8

 كالمجتمعى
 
 الميارات الذىنية : - ك
 
 

 
 يحمؿ اساليب القيادة الرشيدة كالفعالة فى المؤسسات .2..

القيادة األدارية كالفرؽ ’،االنسانية كالكفاءة االنتاجية العبلقات  يحمؿ.1ب.
بيف المؤسسة كالمنظمة ،كالعممية األدارية بدء مف التخطيط حتى أتخاذ 

 القرارات 
طرؽ تساعد عمى التكيؼ كالمركنة فى اتخاذ القرارات   يخطط .3ب.

 قياس األداء مناقشة فركع األدارة 
الميارات المينية الخاصة  -جػ

 رر :بالمق
. يطبؽ  المبادئ االدارية السميمة الستخداـ المكارد 25-ب (2

 المتاحو في مؤسسات األسرة كالطفكلة فى ضكء احتياجات السكؽ
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. يستخدـ اسس االدارة السميمة في المؤسسات التي تخدـ 26-ب (1
األسرة كالطفكلة في ضكء احتياجات السكؽ بمؤسسات األسرة 

 كالطفكلة
 

كيفية قياس الكفاءة االنتاجية كاالداء داخؿ  ميارات  يطبؽ . (3
 المؤسسة

 يطبؽ ميارات عممية فى القيادة داخؿ المؤسسة1ج. (4
التعرؼ عمى انماط الشخصيات كالتعامؿ  يستخدـ ميارات  .3ج. (5

معيا فى اطار العمؿ التعرؼ عمى األتصاالت كتابع إتخاذ 
 القرارات

 
 الميارات العامة : - ظ
 
 

 
 كجماىيريا..يتكاصؿ اعبلميا 5-د (2
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (1

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا 7-د (3

 لمتطمبات الجكدة الش
. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (4

 بالتخصص 
الصمو بالتخصص . يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات 9-د (5
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 لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو
 
 

 محتكل المقرر:  -4
 
 
 

 األسبكع األكؿ 
 أنكاع المنظمات . -مفردات المقرر النظرم: مفيـك المنظمة 

تكضيح مفيكـ  –مفردات المقرر التطبيقي: التعريؼ بالمقرر العممي 
تحديد اسماء المؤسسات التى سيتـ التدريب فييا  -المنظمو كانكاعيا  

 ألخذ المكافقات مف تمؾ المؤسسات . 
 األسبكع الثانى  

تطكر االدارة  -مفردات المقرر النظرم: مفيـك ادارة المؤسسات 
 المؤسسية.

الفرؽ  –مفيـك ادارة المؤسسات  –ر التطبيقي:مفيـك االدارة مفردات المقر 
 بيف المؤسسة كالمنظمة .

 األسبكع الثالث 
فركع االدارة  -مفردات المقرر النظرم: مكاصفات االدارة الناجحة 

 الرئيسي.
مفردات المقرر التطبيقي:التميز كالتميز المؤسسى ككيؼ تسعى المؤسسة 

 الى التميز .
 األسبكع الرابع 

 –مفردات المقرر النظرم: مراحؿ االدارة داخؿ المؤسسات ) التخطيط 
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 التمكيؿ(. –التكجيو كاالشراؼ  -التكظيؼ  –التنظيـ 
مفردات المقرر التطبيقي: الزيارة الميدانية لمؤسسو البنيف لمتعرؼ عمى 

العممى  اساليب االدارة التى تمارس داخميا كاعداد تقارير كافية عف الكاقع
 كالمقترحات لتطكيره.
 األسبكع الخامس 

 مفردات المقرر النظرم: تابع مراحؿ االدارة داخؿ المؤسسات 
مفردات المقرر التطبيقي: الزيارة الميدانية لمؤسسو البنات لمتعرؼ عمى 

اساليب االدارة التى تمارس داخميا كاعداد تقارير كافية عف الكاقع العممى 
 .كالمقترحات لتطكيره 

 األسبكع السادس 
 مفردات المقرر النظرم: تابع مراحؿ االدارة داخؿ المؤسسات 

مفردات المقرر التطبيقي: الزيارة الميدانية لمؤسسو البسمة لمتعرؼ عمى 
اساليب االدارة التى تمارس داخميا كاعداد تقارير كافية عف الكاقع العممى 

 كالمقترحات لتطكيره.
 األسبكع السابع 

 مقرر النظرم: تابع مراحؿ االدارة داخؿ المؤسسات. مفردات ال
مفردات المقرر التطبيقي: الزيارة الميدانية لمؤسسو دار المسنيف ببركة 

السبع لمتعرؼ عمى اساليب االدارة التى تمارس داخميا كاعداد تقارير كافية 
 عف الكاقع العممى كالمقترحات لتطكيره.

 األسبكع الثامف 
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 رم: القيادة . مفردات المقرر النظ
 مفردات المقرر التطبيقي: تناكؿ الجزء التطبيقى الخاص بالقيادة كانكاعيا.

 األسبكع التاسع 
 مفردات المقرر النظرم: اتخاذ القرارات.

مفردات المقرر التطبيقي: تناكؿ الجزء التطبيقى الخاص باتخاذ القرارات 
 كتدريبيـ عمى كيفية اتخاذ القرار .

 األسبكع العاشر 
 مفردات المقرر النظرم: االتصاالت.

 مفردات المقرر التطبيقي: تناكؿ الجزء التطبيقى الخاص باالتصاالت .
 األسبكع الحادل عشر 

 مفردات المقرر النظرم: قياس االداء .
مفردات المقرر التطبيقي: تناكؿ الجزء التطبيقى الخاص بقياس االداء ك 

 تقديـ نمكذج تطبيقى عمى قياس األداء.
 األسبكع الثانى عشر  

 مفردات المقرر النظرم: الكفاءة االنتاجية.
مفردات المقرر التطبيقي: تحديد اقؿ المؤسسات التى تـ زيارتيـ كالتدريب 

فييـ  كفاءة انتاجيو  كعمؿ بيا ندكة لتحسيف اسمكب االدارة بيا كطرح 
 مقترحاتيـ لتطكيرىا .
 األسبكع الثالث عشر

 اختبار.  مفردات المقرر النظرم:
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 اختبار .التطبيقي:  مفردات المقرر
 
 أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 
 
 
 
 
 
 

 -ػ المحاضرات النظرية2
 -ػ العصؼ الذىني1
 ػ المناقشات.3
 ػ التقارير ك البحكث .4
لؤلبحاث ك التقارير الفردية  الطالبػ التعميـ الذاتي مف خبلؿ إعداد 5

 باالستعانة باإلنترنت
الميدانية لعدد مف المؤسسات االنتاجية كالخدمية لمتدريب الزيارات  -6

كالتعرؼ عمى اساليب االدارة التى تمارس داخميا كاعداد تقارير كافية عف 
 الكاقع العممى كالمقترحات لتطكيره

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 المناقشات. .أ.
 كشبكة االنترنت .ب. االطبلع فى المكتبة المقركءة

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 األساليب المستخدمة - ت
 
 

 تطبيقى
 تحريرم

 اعماؿ سنة
 األسبكع السادس التكقيت - ث
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 س
 

 األسبكع الثامف
 األسبكع الثانى عشر

 
 تكزيع الدرجات -جػ
 
 
 

 درجة 62نياية الفصؿ الدراسي         
   درجة  12أعماؿ فصميو                   
 درجة 12امتحاف تطبيقى                  

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 
 1229 مذكرة متخصصو مف أستاذ الماده مذكرات - ج
 
 كتب ممزمة - ح
 

( ادارة مؤسسات، كمية 1228د/ زينب محمد عبدالصمد ) -
 القاىرة. -جامعة حمكاف  –االقتصاد المنزلي 

 كتب مقترحة -جػ
 
 
 
 

سمسمة -ق (ادارة االيكاء  2411ك اخركف ) عمار عبد اليادم -
الطبعة االكلى، دار المسيرة لمنشر ك التكزيع -السياحة ك الفندقة

 ك الطباعة عماف، االردف.
 ( مبادلء االدارة.1226عمى محمكد منصكر ) -
( االتجاىات المعاصره فى منظكمة 1225محمد محمد ابراىيـ ) -

 االدارة .
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دكريات عممية أك نشرات  -د
 الخ ...
 
 

 المجمة الجمعية المصرية لبلقتصاد المنزلى . -
 جامعة المنكفية . -مجمة االقتصاد المنزلى  -
 جامعة االسكندريو.–مجمة كمية الزراعة  -

  
 

 منسؽ المقرر : أ.ـ.د/مايسة محمد الحبشى       رئيس القسـ:  أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ  
                                 1212/1229التاريخ : 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ(22نمكذج رقـ )
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 ادارة مؤسسات  مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (312) 

 جامعة :المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات 
 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة

 
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 أنكاع المنظمات . -مفردات المقرر النظرم: مفيـك المنظمة 
تكضيح  –مفردات المقرر التطبيقي: التعريؼ بالمقرر العممي 

تحديد اسماء المؤسسات التى  -مفيـك المنظمو كانكاعيا  
 سيتـ التدريب فييا ألخذ المكافقات مف تمؾ المؤسسات . 

 3-د 2-ج 2-ب 2-أ االكؿ

تطكر  -مفردات المقرر النظرم: مفيـك ادارة المؤسسات 
 االدارة المؤسسية.

مفيـك ادارة  –المقرر التطبيقي:مفيـك االدارة  مفردات
 الفرؽ بيف المؤسسة كالمنظمة . –المؤسسات 

 2-د 1-ج 1-ب  2-أ الثاني
 1-،د
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فركع  -مفردات المقرر النظرم: مكاصفات االدارة الناجحة 
 االدارة الرئيسي.

مفردات المقرر التطبيقي:التميز كالتميز المؤسسى ككيؼ 
 التميز .تسعى المؤسسة الى 

-،أ2-أ الثالث
1 

-د 3-ج 3-ب
 1-،د2
 3-،د

مفردات المقرر النظرم: مراحؿ االدارة داخؿ المؤسسات ) 
 –التكجيو كاالشراؼ  -التكظيؼ  –التنظيـ  –التخطيط 
 التمكيؿ(.

مفردات المقرر التطبيقي: الزيارة الميدانية لمؤسسو البنيف 
كاعداد تقارير  لمتعرؼ عمى اساليب االدارة التى تمارس داخميا

 كافية عف الكاقع العممى كالمقترحات لتطكيره

 1-د 3-ج 3-ب 2-أ الرابع

 مفردات المقرر النظرم: تابع مراحؿ االدارة داخؿ المؤسسات 
مفردات المقرر التطبيقي: الزيارة الميدانية لمؤسسو البنات 

لمتعرؼ عمى اساليب االدارة التى تمارس داخميا كاعداد تقارير 
 عف الكاقع العممى كالمقترحات لتطكيره . كافية

 3-د 4-ج 3-ب 3-أ الخامس

 مفردات المقرر النظرم: تابع مراحؿ االدارة داخؿ المؤسسات 
مفردات المقرر التطبيقي: الزيارة الميدانية لمؤسسو البسمة 

لمتعرؼ عمى اساليب االدارة التى تمارس داخميا كاعداد تقارير 
 كالمقترحات لتطكيره.كافية عف الكاقع العممى 

 1-ب 3-أ السادس
 3-،ب

 2-د 4-، ج

 3-د 3-ج 3-ب،  2-أ السابع مفردات المقرر النظرم: تابع مراحؿ االدارة داخؿ المؤسسات. 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

186 
 

مفردات المقرر التطبيقي: الزيارة الميدانية لمؤسسو دار 
المسنيف ببركة السبع لمتعرؼ عمى اساليب االدارة التى تمارس 

العممى كالمقترحات داخميا كاعداد تقارير كافية عف الكاقع 
 لتطكيره.

،  1-أ
 3-أ

 مفردات المقرر النظرم: القيادة . 
مفردات المقرر التطبيقي: تناكؿ الجزء التطبيقى الخاص 

 بالقيادة كانكاعيا.

 1-د 1-ج 1-ب 3-أ الثامف

 مفردات المقرر النظرم: اتخاذ القرارات.
تناكؿ الجزء التطبيقى الخاص مفردات المقرر التطبيقي: 

 باتخاذ القرارات كتدريبيـ عمى كيفية اتخاذ القرار .

 1-ب 2-أ التاسع
-، ب
3 

-ج
 3-،ج1

،  1-د
 3-د

 مفردات المقرر النظرم: االتصاالت.
مفردات المقرر التطبيقي: تناكؿ الجزء التطبيقى الخاص 

 باالتصاالت

 2-د 3-ج 1-ب 1-أ العاشر

 النظرم: قياس االداء .مفردات المقرر 
مفردات المقرر التطبيقي: تناكؿ الجزء التطبيقى الخاص 
 بقياس االداء ك تقديـ نمكذج تطبيقى عمى قياس األداء.

الحادل 
 عشر

 2-د  2-ج 3-ب 2-أ

 مفردات المقرر النظرم: الكفاءة االنتاجية.
مفردات المقرر التطبيقي: تحديد اقؿ المؤسسات التى تـ 

كالتدريب فييـ  كفاءة انتاجيو  كعمؿ بيا ندكة لتحسيف زيارتيـ 

الثاني 
 عشر

 1-د  2-ج 1-ب 3-أ
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 اسمكب االدارة بيا كطرح مقترحاتيـ لتطكيرىا .
 مفردات المقرر النظرم: اختبار. 

 اختبار .التطبيقي:  مفردات المقرر
الثالث 
 عشر

-ب 1-أ
-،ب1
3 

-ج
 3-،ج1

-د
 3-،د1

  
 محمد الحبشى         رئيس القسـ:  أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـمنسؽ المقرر : أ.ـ.د/مايسة 

                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )
 

 ادارة مؤسسات  مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (312) 

 
 جامعة: المنكفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي
 ادارة المنزؿ كالمؤسسات قسـ :

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
 3-، أ 1-، أ 2-أ محاضرات نظرية

 ، 
 ، 1-، ب 2-ب
 3-ب

 1-،د 2-د 4-،ج2-ج

 4-، ج  2-ج 3-ب 3-، أ 1-أ تطبيقات عممية    
 

  1 -د

 3-د  4-ج  3-ب 3-أ المناقشات    
 3-د  1-د 2-د 2ج ،  3-، ب 1-ب  3-أ التعميـ الذاتى  

 2-د 4-ج  3-ج  3-ب 3-أالزيارات الميدانية 
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لعدد مف 
المؤسسات 
االنتاجية 
 كالخدمية 

 
منسؽ المقرر : أ.ـ.د/مايسة محمد الحبشى             رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ 

 مسمـ 
                                 1212/1229التاريخ :    
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 أ(22نمكذج رقـ ) 
 

 ادارة مؤسسات  مسمى المقرر
 M (312) ككد المقرر

 
 جامعة : المنكفية 

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 )ج(مصفكفة اساليب التقييـ

 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية الرئيسةالمعارؼ  اساليب التقييـ

  2-د 3-، ج2-ج  2-ب 3-، أ 1-، أ 2-أ التفاعؿ الصفى  
 3-د  4-ج 3-ب 1-أ تقييـ التقارير   
 3-د 1-، ج 2-ج 1-ب 3-أ تقييـ العممى 

امتحاف نصؼ 
 التيـر

،  1-، ج  2-ج 3-، ب 2-ب 3-، أ 1-، أ 2-أ
 3-ج

 -1-، د 2-د
،  المياراتجميع 

 3-د
 -1-، د 2-د،  1-، ج  2-ج 3-، ب 2-ب 3-، أ 1-، أ 2-أ امتحاف  
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،  جميع الميارات 3-ج
 3-د

،  1-، ج  2-ج 3-، ب 2-ب 3-، أ 1-، أ 2-أ امتحاف نيائى 
 3-ج

 -1-، د 2-د
،  جميع الميارات

 3-د
 

 منسؽ المقرر : أ.ـ.د/مايسة محمد الحبشى       رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ  
                                 1212/1229التاريخ :  
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 (21نمكذج رقـ )
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسى 

 
 جامعة المنكفية

 كمية االقتصاد المنزلي
 : إدارة المنزؿ كالمؤسساتقسـ 

 بيانات المقرر -2
 الرمز الككدل: 

 M(313)( 
 اسـ المقرر :  

 عمـ نفس اجتماعي
 الفرقة / المستكل :

 الثالثة / األكؿ
 التخصص :

 إدارة المنزؿ كالمؤسسات 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 
 

 
عمى مناىج البحث التي يرتكز عمييا عمـ  الطالب يتعرؼ .2

النفس االجتماعي، كأىـ طرؽ كأساليب جمع المعمكمات 

الخاصة بو، كالسيما أنو قد يستخدميا إذا إلجراء بحكث في 

 ىذا المجاؿ

2  
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يشرح مفيـك التنشئة االجتماعية، كالعبلقات االجتماعية  .1

 ء الجماعة.كاإلنسانية كالنفسية المتبادلة بيف أعضا

عمى التفاعؿ االجتماعي كعممياتو كأىـ  الطالب يتعرؼ .3

 نظرياتو، كالتغير االجتماعي كأشكالو كأىـ نظرياتو.

بأىـ مؤسسات التنشئة االجتماعية كتأثيرىا  الطالب يتعرؼ .4

 عمى سمكؾ االفراد.

يشرح بمفيـك القيادة االجتماعية كخصائص القائد  .5

 االجتماعي، كنظريات القيادة كأنماطيا. 

عمى ماىية الشخصية اإلنسانية كأىـ جكانبيا  الطالب يتعرؼ .6

 كأىـ نظرياتيا، ككذا الدكافع االجتماعية كأىـ نظرياتيا.

لماـ  .7 بخصائصيا،  الطالبيشرح  سيككلكجية االتجاىات، كا 

اتيا، كالعكامؿ التي تسيـ في تككينيا، كمككناتيا، كثب

 كالعكامؿ التي تساعد عمى تغييرىا.
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 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 قادران ن عمى أف : الطالببإنتياء المقرر يككف 

 المعمكمات كالمفاىيـ: - م
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. يشرح مفيكـ عمـ النفس بصكرة عامة كعمـ النفس االجتماعي 2أ.

 بصفة خاصة.
. يشرح أىـ الطرؽ المتبعة في دراسة عمـ النفس 1أ.

 االجتماعي،النشأه كالتفاعؿ األجتماعى كالعبلقات األنسانية 
. يسفر العكامؿ المؤثرة في السمكؾ االجتماعي كالعبلقات 3أ.

 االجتماعية.
. يكضح العكامؿ البيئية كاالجتماعية كالثقافية المؤثرة في 4أ.

 ت االجتماعية.السمكؾ االجتماعي كالعبلقا
 . يفسر المفاىيـ األساسية المتصمة باالتجاىات 5أ.
 . يشرح بعض االتجاىات النفسية ككظائفيا .6أ.
. يكضح أىداؼ كأساليب التنشئة االجتماعية. كأثرىا عمى 7أ.

 شخصية األبناء 
. يتعرؼ عمى المشكبلت النفسية االجتماعية الناتجة عف 8أ.

 التنشئة االجتماعية.استخداـ أساليب غير سكية في 
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 الميارات الذىنية : - أ أ
 
 
 
 
 

 
 . يحمؿ المشكبلت التي تكاجو الذات.2ب.
حمكؿ لممشكبلت التي تكاجو المؤسسات االجتماعية.  يبتكر1ب.

 تابع النشأة كالتفاعؿ األجتماعى كالعبلقات االنسانية 
 المشكبلت النفسية االجتماعية. يصنؼ .3ب.
 القرارات فيما يتعمؽ بالمشكبلت النفسية االجتماعية. يحمؿ. 5ب.
 

الميارات المينية الخاصة  -جػ
 بالمقرر :

 
 
 
 

 
 خصائص السمكؾ اإلنساني عند حؿ المشاكؿ اإلنسانية. ينظـ. 2
 . ينسؽ بيف بيئة اإلنساف كسمككو.1ج.
أساليب التنشئة األجتماعية كالقيادة فى  يطبؽ االسس النفسية.3ج.

 الحكيمة 
 .يطبؽ المنيج العممي في ميداف عمـ النفس االجتماعي.5ج. 
 

 الميارات العامة : - ع
 

 
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (2
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (1

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة 7-د (3
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 كفقا لمتطمبات الجكدة الش
. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (4

 بالتخصص 
 
 
 

 محتكل المقرر:  -4
 
 
 
 
 

 األسبكع األكؿ
 تعريؼ عمـ النفس االجتماعي كمجاالتو كأىميتو.

 األسبكع الثاني
نشأة عمـ النفس االجتماعي كمناىج البحث في عمـ النفس 

 االجتماعي.
 األسبكع الثالث

 )مفيكميا كأىميتيا(.التنشئة االجتماعية 
 األسبكع الرابع

 مؤسسات التنشئة االجتماعية .
 األسبكع الخامس

 أساليب التنشئة االجتماعية.
 األسبكع السادس

 السمككيات غير السكية.
 األسبكع السابع



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

197 
 

.  امتحاف نصؼ التيـر
 األسبكع الثامف

دينامية الجماعة في عمـ النفس االجتماعي) مفيكميا كأنكاعيا 
 ( .كخصائصيا

 األسبكع التاسع
 القيادة)مفيكميا ككظائفيا كنظرياتيا(.

 األسبكع العاشر
 االتجاىات النفسية )تعريفيا كخصائصيا كنظرياتيا(.

 األسبكع الحادم عشر
التفاعؿ االجتماعي كالعبلقات اإلنسانية) مفيكمو كخصائصو 

 ككسائمو( .
 األسبكع الثاني عشر

 .العرض المنيجي لممقرر 
 
 التعميـ كالتعمـأساليب  -5
 

 
 التعمـ التعاكنى -التعمـ عف بعد -التعمـ النشط--محاضرة نظرية .1
 مناقشة كعصؼ ذىني .2
 تقارير كبحكث .3
 دراسة الحالة .4
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 التعمـ الذاتي .5
أساليب التعميـ كالتعمـ  -6

لمطبلب ذكل القدرات 
 المحدكدة

 
 

 محاضرة نظرية .1
 مناقشة  .2
 تقارير كبحكث .3
 فيديك .4
 تدريس أقراف .5

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
األساليب  - خ

 المستخدمة
 
 

 . أعماؿ سنة )امتحاف( 2أ.

 . أعماؿ سنة )أنشطة داخؿ الفصؿ1أ.

 . امتحاف نياية الفصؿ الدراسي3أ.

 التكقيت - د
 

 في األسبكع السابع 2التقييـ 
 في األسبكع  أسبكعيان  1التقييـ 
 في األسبكع  الخامس عشر 3التقييـ 

 تكزيع الدرجات -جػ
 
 

 درجة82امتحاف نياية العاـ     
 درجة12أعماؿ السنة            
 درجة222المجمكع                

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
مذكرة كرقية يقـك بكضعيا السادة أعضاء ىيئة التدريس القائميف بالتدريس  مذكرات - ذ



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

199 
 

 
 

 1229 كالتي يقره القسـ.

 
 ال يكجد كتب ممزمة - ر
 كتب مقترحة -جػ
 
 
 
 

(:األمراض النفسية االجتماعية، القاىرة، 1223إجبلؿ محمد )، سرم 
 عالـ الكتب.

(: عمـ النفس االجتماعي كالتعصب ترجمة :عبد 1222دكت ، جكف )
 الحميد صفكت، دار الفكر العربي، جميكرية مصر العربية .

(: عمـ النفس االجتماعي، عالـ 1222زىراف ، حامد عبد السبلـ )
 الكتب ،جميكرية مصر العربية .

(: عمـ النفس االجتماعي، عالـ 1226زىراف ، حامد عبد السبلـ )
 الكتب ،جميكرية مصر العربية.

(:عمـ النفس االجتماعي كتطبيقاتو ، دار  1222دركيش زيف العابديف )
 الفكر العربي ، جميكرية مصر العربية .

(. عمـ النفس 1223)عبد اهلل ، سيد معتز & خميفة ، عبد المطيؼ 
 االجتماعي، دار غريب، ، جميكرية مصر العربية .

(:األمراض المرضية أك الضبلالت في 1223عز الديف جميؿ عطية )
 األمراض النفسية كالعنؼ ، عالـ الكتب، جميكرية مصر العربية .

(: الميارات االجتماعية كاالتصالية 1223محمد ، طريؼ شكقي )
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 الـ الكتب جميكرية مصر العربية .دراسات كبحكث نفسية، ع
 

دكريات عممية أك نشرات  -د
 ... الخ

  -------مجمة كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنكفية-----

 منسؽ المقرر : د/ فاطمة رجب                             رئيس القسـ:        
 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ   

                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )
 

 جامعة :المنكفيو
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات 
 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 1-د 2-ج 2-ب 2-أ االكؿ تعريؼ عمـ النفس االجتماعي كمجاالتو كأىميتو.

نشأة عمـ النفس االجتماعي كمناىج البحث في عمـ 
 النفس االجتماعي.

-، أ 1-أ الثاني
 2-،أ4

-ج 1-ب
-،ج2
1 

 3-د

-ب 7-أ الثالث كأىميتيا(.التنشئة االجتماعية )مفيكميا 
 3-،ب1

،  4-ج
 5-ج

 3-د

-ج 1-ب 7-أ الرابع مؤسسات التنشئة االجتماعية .
-،ج2
3 

 1-د

 عمـ نفس اجتماعي مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M(313) 
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 3-د 3-ج 4-ب 7-أ الخامس أساليب التنشئة االجتماعية.

-، أ  7-أ السادس السمككيات غير السكية.
8 

 1-د 1-ج 3-ب

.  1-، أ 2-أ السابع امتحاف نصؼ التيـر
-، أ 7-، أ
8 

-ب
 1-،ب2

-ج
-،ج1
3 

-،د2-د
1 

دينامية الجماعة في عمـ النفس االجتماعي) مفيكميا 
 كأنكاعيا كخصائصيا( .

 2-د 3-ج 3-ب 5-أ الثامف
 4-،د

،  1-د 3-ج 4-ب 4-أ التاسع القيادة)مفيكميا ككظائفيا كنظرياتيا(.
 3-د

،  3-د 6-ج 1-ب 3-أ العاشر االتجاىات النفسية )تعريفيا كخصائصيا كنظرياتيا(.
 4-د

التفاعؿ االجتماعي كالعبلقات اإلنسانية) مفيكمو 
 كخصائصو ككسائمو( .

الحادل 
 عشر

،  2-ج 1-ب 6-أ
 1-ج

 3-د

الثاني  العرض المنيجي لممقرر.
 عشر

 1-، أ 2-أ
-، أ 7-، أ
8 

،  5-ب
 6-ب

،  4-ج
 5-ج

 4-د

 
 ميجة محمد اسماعيؿ مسمـأ.د/  منسؽ المقرر : د. فاطمة رجب                  رئيس القسـ:
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 أ(22نمكذج رقـ )

 
 

 جامعة: المنكفية 
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 
 

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
 3-، أ 1-، أ 2-أ محاضرات نظرية

 8-، أ
 ، 5-، ب 4-ب
 6-ب

-، ج5-،ج2-ج
6 

 3-د   2-د

 1-، ج  2-ج 1-ب 3-، أ 1-أ تطبيقات عممية    
 

  1 -د

  4-د 5-، ج 4-ج 1-، ب 2-ب 3-أ دراسة الحالة    
،  1-، ب 2-ب 5-، أ 4-أ التعميـ الذاتى  

 3-ب
 3-د  1-د 2-د 5ج

 عمـ نفس اجتماعي مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M(313) 
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 2-د 4-ح  3-ج 3-، ب 1-ب 4-أ تقارير كبحكث 
 

 منسؽ المقرر : د. فاطمة رجب                 رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ      
                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )
 جامعة : المنكفية 

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 

 )ج(مصفكفة اساليب التقييـ
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
امتحاف اعماؿ 

 سنة    
،  1-،ب 2-ب 3-، أ 1-، أ 2-أ

 3-ب
 -1-، د 2-د 6-ج  5-ج

 جميع الميارات
  3-د

اعماؿ سنة 
 )االنشطة(    

 1-د  3-ج 6-ب 6-، أ 5-، أ 4-أ

امتحاف نياية 
 الفصؿ الدراسى 

،  1-،ب 2-ب 8-، أ 1-، أ 2-أ
 3-ب

-ج  5-ج  2-ج
6 

 3-د  2-د

 
 منسؽ المقرر : د. فاطمة رجب                  رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ       

                               1212/1229التاريخ : 
 

 عمـ نفس اجتماعي مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M(313) 
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 (21نمكذج رقـ )

 جامعة / أكاديمية : المنكفية
 كمية / معيد : اإلقتصاد المنزلى 
 قسـ : إدارة المنزؿ كالمؤسسات 

 
 1212-1229تكصيؼ مقرر دراسي

 بيانات المقرر -2
اسـ المقرر :  ثأثيث منزؿ  M(314)الرمز الككدل : 

 كتطكيره 
 : الثالثة الفرقة / المستكل

 عدد الكحدات الدراسية :             نظرل                 عممى          التخصص :إدارة المنزؿ كالمؤسسات 

 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 
 

 
يشرح بأسس تأثيث المسكف كاىمية التفاعؿ بايجابية مع البيئة  -2

 السكنية .
كالمؤسسات  كفقان لشخصية ينمى ميارات التصميـ الداخمى لممساكف  -1

 قانطييا كما يتبلئـ مع طبيعة عمميـ .
يشرح  طرز االثاث المختمفة كما يتناسب منيا لممساكف   -3

 كالمؤسسات عمى اختبلؼ انماطيا .

2 2 
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 يدرس عناصر التصميـ الداخمى . -4
 .يشرح معمكمات عف الحركة كالخصكصية كاالتصاؿ لممسكف -5
اساسيات الرسـ اليندسى كاكساب الطبلب القدرة عمى رسـ  يتعرؼ -6

 كتخيؿ المنظكر الداخمى كالخارجى .

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 قادران ن عمى أف : الطالببإنتياء المقرر يككف 

 المعمكمات كالمفاىيـ: - ب ب
 
 
 

 
 .  يشرح أسس التصميـ الداخمى فى المسكف كالمؤسسات االسريو المختمفة .2أ.
يحدد أصكؿ الرسـ اليندسي كعممياتو البسيطة في مجاؿ التصميـ الداخمي         . 1أ.

 لممسكف.
 . يعدد أنكاع المنظكر المختمفة " داخمي ، خارجي ".3أ.
 يشرح انماط البيئات السكنية كما بيا مف ايجابيات كسمبيات. -4أ.
 . يكضح انكاع المبانى السكنية كما يراعى فى تصميميا.5أ.
 .يحدد مناطؽ المسكف الكظيفية كالمقكمات الكاجب مراعاتيا فى كؿ منطقة.6أ.
 . يكضح مقارنة بيف طرز االثاث المختمفة.7أ.
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 الميارات الذىنية : - ت ت
 
 

 
 بيف شكؿ الفراغ كالتأثيرات النفسية لبلفراد.  يخطط العبلقات2ب.
 .يحمؿ انكاع الخصكصية الكاجب تحقيقيا فى المسكف .1ب.
.يبتكر حمكؿ عممية لمشكبلت التصميـ الداخمى تابع العكامؿ المؤثرة  فى 3ب.

 التأثيث
يبتكر في معالجة الفراغ لحؿ مشكبلت التصميـ الداخمي أىـ مقكمات الجماؿ  .4ب.
 كاالرضيات كالعكامؿ المؤثرة فى التأثيث –

الميارات المينية  -جػ
 الخاصة بالمقرر :

 

 لعناصر التصميـ الداخمى لمفراغ.. يصمـ مشركع لكنى 1ج.

 . ينفذ نماذج مختمفة مف مكمبلت التصميـ الداخمى لممسكف تمكيف المكحات 3ج.

 يستخدـ ميارة الرسـ اليندسى لؤلشكاؿ اليندسية المختمفة. .4ج.

 ميارات التعرؼ عمى االنكاع المختمفة مف طرز االثاث. ينسؽ.5ج.
 الميارات العامة : - غ
 
 

 
كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة مؤسسات االسرة .يشارؾ فى 6-د

 كالطفكلة..
 . يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا لمتطمبات الجكدة الش7-د
 . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص 8-د
نميو المينيو . يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص لتحقيؽ الت9-د

 المستدامو
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 محتكل المقرر: -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبكع األكؿ
ات كتعريفيف بالمادة كىدفيا مكضكعاتيا الطالبمفردات المقرر النظرم: تعارؼ ب

 أىمية المسكف في حياة اإلنساف. -كاألنشطة المطمكبة 
 مفردات المقرر التطبيقي: التعرؼ عمى المقرر كاالدكات المطمكبو

 األسبكع الثاني
تعريؼ شامؿ لمتصميـ  -كظائؼ المسكف  -مفردات المقرر النظرم: مفيـك المسكف

 الداخمي .
تكضيح سمؾ الحكائط  -مفردات المقرر التطبيقي: دراسة مقاييس الرسـ االفقيو

تكضيح مقاسات فتحات المسكف )االبكاب كالشبابيؾ ك  -الداخمية كالخارجية 
 البمككنات كالمناكر (

 سبكع الثالثاأل
شركط يجب مراعاتيا عند البدء  -مفردات المقرر النظرم: أسس التصميـ الداخمي 

 في التصميـ  .
ات كيفيو رسـ مسقط افقى لحجرات فارغو الطالبمفردات المقرر التطبيقي: تعميـ 

 كمناكر .
 األسبكع الرابع

المسكف  مفردات المقرر النظرم: الخطكات الكاجب إتباعيا عند تأثيث كتجييز
 أىداؼ تأثيث المسكف. -كالمؤسسات المختمفة  

 مفردات المقرر التطبيقي: رسـ مسقط افقى لغرفو نـك الزكجيف
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 –عدد اثنيف ككمكد  –كمشتمبلتيا مف قطع األثاث البلزمة كىى : سرير الزكجيف 
شيفكنيرة   -كرسي تسريحة  –تسريحة  –دكالب حفظ المبلبس كأنكاعو المختمفة 

 –عدد اثنيف كرسي فكتية لمزكجيف لمتحدث أك تناكؿ مشركبات  –نكاعيالمحفظ كأ
 منضدة صغيرة .

 التدريب عمى رسـ المكحو )المشركع(-
 األسبكع الخامس

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

 افقى لغرفو نـك االطفاؿمفردات المقرر التطبيقي: رسـ مسقط 
 كمشتمبلتيا مف قطع األثاث البلزمة كىى:

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

 كرسي فكتيو الستقباؿ أصدقاء األبناء .
 المكحة )المشركع( التطبيؽ عمى رسـ-

 األسبكع السادس
مفردات المقرر النظرم: العكامؿ المؤثرة عمى تأثيث كتجييز المسكف  كالمؤسسات 

 الشركط الكاجب تكافرىا عند اختيار مكقع المسكف كالمؤسسات المختمفة . -المختمفة 
 مفردات المقرر التطبيقي: رسـ مسقط افقى لغرفو المعيشو

 –عدد مف الكراسي  –: كنبة فكتيو كأنكاعيا  المختمفة  ركف االستقباؿ كالجمكس
 –.  لممارسة اليكايات T. Vجياز  -مكتبة لمحفظ   –منضدة ركنية أك كسط 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

211 
 

 ككنصكؿ قرب المدخؿ.  -حكض زىكر لمتجميؿ 
 األسبكع السابع

بعض  -أنكاع الكحدات السكنية  -مفردات المقرر النظرم: مقكمات المسكف المثالي 
طراز اإلغريؽ  –التطكر التاريخي لتأثيث المنزؿ )الطراز الفرعكني -األثاث طرز 

الطراز  –الطراز االنجميزم  -الطراز الفرنسي  –طراز عصر النيضة  –كالركماف 
 االسبلمى طراز العصر الحديث

 متابعو رسـ غرفو المعيشو -مفردات المقرر التطبيقي: .
عدد مف الكراسي  –اـ كأنكاعيا المختمفة : منضدة تناكؿ الطع حجرة تناكؿ الطعاـ

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

 الطعاـ كحجرة المعيشة.
 التدريب ع رسـ الشقو )المشركع( -

 األسبكع الثامف
مناقشة اإلجابات النمكذجية لبلختبار  -مفردات المقرر النظرم: االختبار الدكرم 

 الدكرم.
 مفردات المقرر التطبيقي: اختبار دكرل.

 األسبكع التاسع
 مفردات المقرر النظرم: اإلضاءة كالمكف كعبلقتيما بالتأثيث.

لكاجب قيـ شدة االستضاءة ا –أنكاع اإلضاءة  الصناعية  -أىمية اإلضاءة   -
 تكافرىا داخؿ الحيزات المختمفة داخؿ المسكف



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

212 
 

خكاص األلكاف كتأثيراتيا الفسيكلكجية   -معنى المكف في حيز العمارة الداخمية  -
 خاصية التأثير المنظكرل عمى حجـ الحيز الداخمي –كالسيككلكجية 

 مفردات المقرر التطبيقي: رسـ مسقط افقى لممطبخ
البلزمة كىى : مثمث العمؿ مف حكض غسيؿ كمشتمبلتو مف قطع األثاث   -

دكاليب  –مناضد مغطاة بالرخاـ بيف مراكز العمؿ  –االكانى كالثبلجة كالبكتاجاز 
 سخاف مياه –غسالة مبلبس  –غسالة أطباؽ  –عمكية لمتخزيف 

 التدريب ع رسـ الشقو )المشركع( -
 العاشراألسبكع 

 )غرفة النكـ(.مفردات المقرر النظرم: عناصر المسكف ككظائفيا
 عناصر المسكف ككظائفيا)غرفة المعيشة(.-
 عناصر المسكف ككظائفيا)منطقة العمؿ كالخدمات(. -

 مفردات المقرر التطبيقي: رسـ مسقط افقى لمحماـ
حكض  –بانيك لبلستحماـ  –حكض غسيؿ الكجو  –كمشتمبل تو مف : ككمبنيشف 

 دكاليب لمحفظ . -قاعدة بمدم  –قدـ 
 رسـ الشقو )المشركع(.التدريب ع  -

 الحادم عشراألسبكع 
 .مفردات المقرر النظرم: الفتحات كدىانات  الحكائط كالتشطيبات

 تمكيف المكحو بطرؽ الظؿ كالنكر . -التطبيقي:  مفردات المقرر
 الثاني عشراألسبكع 

 -مكمبلت تأثيث المنزؿ) المرايا    -مفردات المقرر النظرم: األرضيات كأنكاعيا
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 الستائر ( –الفكاصؿ  –المكحات كالصكر
 األزىار كالعناية بيا. –

خراج المشركع.التطبيقي:  مفردات المقرر  استكماؿ العمؿ كا 
 األسبكع الثالث عشر

طرؽ اإلخراج كالتمكيف  -مفردات المقرر النظرم: دراسة المسقط األفقي لممسكف
استكماؿ العمؿ -ليندسى اساسيات الرسـ اليندسى كالمنظكر ا  - المختمفة لممشركع
خراج المشركع.  كا 
 .تقييـ نيائىالتطبيقي:  مفردات المقرر

 
 

 أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 
 
 

 ػ المحاضرات النظرية .2
 ػ البياف العممى1
 ػ المناقشات.3
 ػ التقارير ك البحكث .4
لؤلبحاث ك التقارير الفردية باالستعانة  الطالبػ التعميـ الذاتي مف خبلؿ إعداد 5

 باإلنترنت.
أساليب التعميـ كالتعمـ  -6

لمطبلب ذكل القدرات 
 المحدكدة

 . المناقشات.2
 . االطبلع فى المكتبة المقركءة كشبكة االنترنت1
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 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
األساليب  - ز

 المستخدمة
 
 

 اختبارتحريرم
 اعماؿ سنة

 

 التكقيت - س
 
 

 السادساألسبكع 
 األسبكع الثامف

 األسبكع الثانى عشر
 األسبكع السادس عشر

 تكزيع الدرجات -جػ
 
 
 

 درجة 82نياية الفصؿ الدراسي         
 درجة               12اعماؿ سنة                       

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 
 1229 مذكرة متخصصو مف استاذ الماده مذكرات - ش

 
 (:التصميـ الداخمى لممسكف ،مطبعة الحنفى لمطباعة كالنشر.1225د ميجو مسمـ)   ممزمة كتب - ص
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 كتب مقترحة -جػ
 
 
 

ربيح الحرستانى)ب،ت( : عناصر التصميـ كاالنشاء المعمارل ،  -2
 دار قابس ، سكريا

(: التصميـ الداخمى كالمفركشات ،دار 2994جريس خكرل كآخركف) -1
 قابس ، بيركت

عممية أك دكريات  -د
 نشرات ... الخ

 مكقع البيت -2
 مجمة البناء العالمية -1

أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ  ا.ـ. دىبة اهلل عمى شعيب         رئيس القسـ:     منسؽ المقرر : 
 مسمـ                

                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )
 

 ثأثيث منزؿ كتطكيره المقررمسمى 
 M(314) ككد المقرر

 جامعة :المنكفيو
 كمية: االقتصاد المنزلي . 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .
 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة

 
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

ات كتعريفيف بالمادة الطالبتعارؼ بمفردات المقرر النظرم : 
أىمية المسكف في -كىدفيا مكضكعاتيا كاألنشطة المطمكبة 

 حياة اإلنساف.
التعرؼ عمى المقرر كاالدكات  مفردات المقرر العممي:

 المطمكبو

 2-د 2-ج 2-ب 2-أ االكؿ
 1-،د

 2-د-ج 1-ب-،أ 2-أ الثاني –المسكف كظائؼ  -مفيـك المسكفمفردات المقرر النظرم : 
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 تعريؼ شامؿ لمتصميـ الداخمي .
تكضيح  -دراسة مقاييس الرسـ االفقيومفردات المقرر العممي: 

تكضيح مقاسات فتحات  -سمؾ الحكائط الداخمية كالخارجية 
 المسكف )االبكاب كالشبابيؾ ك البمككنات كالمناكر (

 1-،د  2-،ج4 4-،ب 3

شركط  -أسس التصميـ الداخمي  ظرم :مفردات المقرر الن
 يجب مراعاتيا عند البدء في التصميـ  

ات كيفيو رسـ مسقط افقى الطالبتعميـ  مفردات المقرر العممي:
 لحجرات فارغو كمناكر

-،أ 2-أ الثالث
1 

، 2-ب
 3 -ب

-، ب
4 

ػ 2-ج
 4-ج

-د
 1-،د2
 3-،د

الخطكات الكاجب إتباعيا عند تأثيث  مفردات المقرر النظرم :
أىداؼ تأثيث  -كتجييز المسكف كالمؤسسات المختمفة  

 المسكف.
 رسـ مسقط افقى لغرفو نـك الزكجيف مفردات المقرر العممي:

 كمشتمبلتيا مف قطع األثاث البلزمة.
 التدريب عمى رسـ المكحو )المشركع(-

-،أ 6-أ الرابع
7 

-ج 3-ب
 3-،ج2

-د
 1-،د2
 3-،د

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

رسـ مسقط افقى لغرفو نـك االطفاؿ  مفردات المقرر العممي:
 كمشتمبلتيا مف قطع األثاث البلزمة.

 التطبيؽ عمى رسـ المكحة )المشركع(-

-،أ1-أ الخامس
6 

-ج 4-ب
 2-،ج5

-د
 1-،د2
 3-،د
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العكامؿ المؤثرة عمى تأثيث كتجييز  مفردات المقرر النظرم :
الشركط الكاجب تكافرىا عند  -المسكف  كالمؤسسات المختمفة 

 اختيار مكقع المسكف كالمؤسسات المختمفة
لركف االستقباؿ  رسـ مسقط افقى  مفردات المقرر العممي:

 .فى غرفو المعيشو  كالجمكس
 )المشركع( التطبيؽ عمى رسـ المكحة-

-،أ1-أ السادس
6 

-ج 4-ب
 3-،ج2

-د
 3-،د2

أنكاع  -مقكمات المسكف المثالي مفردات المقرر النظرم : 
التطكر التاريخي -بعض طرز األثاث  -الكحدات السكنية 

 –طراز اإلغريؽ كالركماف  –لتأثيث المنزؿ )الطراز الفرعكني 
االنجميزم الطراز  -الطراز الفرنسي  –طراز عصر النيضة 

 الطراز االسبلمى طراز العصر الحديث –
 رسـ غرفو   مفردات المقرر العممي:

 لغرفة المعيشة .  حجرة تناكؿ الطعاـ
 التدريب ع رسـ الشقو )المشركع( -

-ج 4-ب 7-أ السابع
 5-،ج2

-د
 3-،د2

مناقشة اإلجابات  -االختبار الدكرم  مفردات المقرر النظرم :
 دكرم.النمكذجية لبلختبار ال

 اختبار دكرل.مفردات المقرر العممي: 

 3-د 3-ج 3-ب 3-أ الثامف

 اإلضاءة كالمكف كعبلقتيما بالتأثيث. مفردات المقرر النظرم :
قيـ شدة  –أنكاع اإلضاءة  الصناعية  -أىمية اإلضاءة   -

-،أ6-أ التاسع
1 

 3-د 3-ج 3-ب
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االستضاءة الكاجب تكافرىا داخؿ الحيزات المختمفة داخؿ 
 المسكف

خكاص األلكاف   -العمارة الداخمية معنى المكف في حيز  -
خاصية التأثير  –كتأثيراتيا الفسيكلكجية كالسيككلكجية 
 المنظكرل عمى حجـ الحيز الداخمي

 رسـ مسقط افقى لممطبخمفردات المقرر العممي: 
 كمشتمبلتو مف قطع األثاث البلزمة   -
 التدريب ع رسـ الشقو )المشركع( -

: عناصر المسكف ككظائفيا)غرفة مفردات المقرر النظرم 
 النكـ(.

 عناصر المسكف ككظائفيا)غرفة المعيشة(.-
 عناصر المسكف ككظائفيا)منطقة العمؿ كالخدمات(. -

 رسـ مسقط افقى لمحماـ مفردات المقرر العممي:
 كمشتمبل تو 

 التدريب ع رسـ الشقو )المشركع(. -

 6-أ العاشر
 

 1-ب
 3-،ب

 2-د 1-ج

الفتحات كدىانات  الحكائط  مفردات المقرر النظرم :
 .كالتشطيبات

 تمكيف المكحو بطرؽ الظؿ كالنكر . مفردات المقرر العممي:

الحادل 
 عشر

 2-د 3-ج 3-ب 6-أ

 2-د 3-ج 4-ب 6-أالثاني مكمبلت   -األرضيات كأنكاعيامفردات المقرر النظرم : 
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 –الفكاصؿ  –المكحات كالصكر -تأثيث المنزؿ) المرايا  
 (الستائر 

 األزىار كالعناية بيا. –
خراج المشركع. مفردات المقرر العممي:  استكماؿ العمؿ كا 

 عشر

 -دراسة المسقط األفقي لممسكف مفردات المقرر النظرم :
اساسيات الرسـ   - طرؽ اإلخراج كالتمكيف المختمفة لممشركع

خرج -اليندسى كالمنظكر اليندسى  استكماؿ العمؿ كا 
 المشركع.

 .تقييـ نيائى مفردات المقرر العممي:

الثالث 
 عشر

،  1-أ
 3-أ

 2-د 2-ج 3-ب

  
أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ  ا.ـ. دىبة اهلل عمى شعيب         رئيس القسـ:     منسؽ المقرر :  

 مسمـ                
                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )

 
 

 جامعة: المنكفية 
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 
 

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
 5-، أ 4-، أ 2-أ محاضرات نظرية

 7-، أ
  3-د 5-ج 3-، ب 5-ب

 ، 1-، ج 2-ج 3-، ب 2-ب 2-أ تطبيقات عممية   
 3-ج 

  3-، د 2 -د

 -1-، د 2-د 5-، ج 4-ج 4-، ب 3-ب 5-، أ 4-، أ 2-أ المناقشات 
،  جميع الميارات

 3-د

 ثأثيث منزؿ كتطكيره مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M(314) 
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التعميـ الذاتي مف 
خبلؿ إعداد 

لؤلبحاث  الطالب
 ك التقارير الفردية

،  1-، ب 2-ب 7-، أ 4-أ
 4-ب

 -1-، د 2-د 3ج
،  جميع الميارات

 3-د

 
أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ  ا.ـ. دىبة اهلل عمى شعيب         رئيس القسـ:     منسؽ المقرر : 

 مسمـ                
                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )
 
 

 جامعة : المنكفية 
 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 )ج(مصفكفة اساليب التقييـ

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
 -1-، د 2-د 3-، ج2-ج 4-، ب 3-ب 6-، أ 4-، أ 2-أ التفاعؿ الصفى  

 جميع الميارات
 3-د 5-، ج 4-ج 2-ب 7-أ تقييـ التقارير   
 3-د 1-، ج 2-ج 4-ب 1-، أ 2-أ تقييـ العممى 

امتحاف نصؼ 
 التيـر

 1-د 5-ج 4ب  1-أ

 3-، د1-د 5-ج،  4-ج 3-ب 6-، أ 4-أ امتحاف نيائى 
 

أ.د/ ميجة محمد  ا.ـ. دىبة اهلل عمى شعيب         رئيس القسـ:     منسؽ المقرر :          
 اسماعيؿ مسمـ 

                                 1212/1229التاريخ : 

 ثأثيث منزؿ كتطكيره مسمى المقرر
 )M(314) ككد المقرر
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 (21نمكذج رقـ )

 جامعة المنكفية
 كمية اإلقتصاد المنزلى 

 قسـ إدارة المنزؿ كالمؤسسات 
 1229-1212مقرر دراسي تكصيؼ

 بيانات المقرر -2
اسـ المقرر :  صناعات  )M (315)الرمز الككدل : 

 غذائية كمنزلية 
 الفرقة / المستكل : الثالثة

 عدد الكحدات الدراسية :         نظرل                 عممى          التخصص :إدارة المنزؿ كالمؤسسات 

 
 ىدؼ المقرر : -1
 

 
يشرح  دكر الغذاء كالتغذيو كتأثيرىا عمى صحو االنساف مف خبلؿ  -2

 تناكؿ العناصر الغذائيو ككيفيو استخداميا فى الجسـ .
 اىمية الغذاء فى حاالت الصحو كالمرض . يتعرؼ -1
مف استخداـ اليـر الغذائى كالتكصيات الغذائيو  الطالب يتعرؼ -3

 الدكلية فى تخطيط كجبات غذائيو متكازنو .
 مف تصنيع بعض االطعمو في المنزؿ . الطالب يتعرؼ -4
 يشرح بعض طرؽ الحفظ المستخدـ في حفظ  االطعمو. -5

2 4 
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 يشرح  طرؽ تجفيؼ االطعمة. -6
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

عمى أف : الطالببإنتياء المقرر يككف   قادران ن
 المعمكمات كالمفاىيـ: - ث ث

 
 
 
 
 

اؿ ادارة المرتبط بمج. يذكر المصطمحات العممية كالتكنكلكجية 3-أ
 مؤسسات األسرة كالطفكلة

يكضح اىمية العناصر الغذائيو لصحة االنساف  مع كيفية  - . أ
 تحضير المخبلت .

 يذكر اىـ االمراض الناتجة عف سكء التغذية . -1 . أ
 يشرح الطرؽ المستخدمة في حفظ االطعمو منزليا.  -3 . أ
 يشرح بعض انكاع فساد االغذية ككيفية معالجتيا.  -4 . أ

يذكر بعض الصناعات مثؿ الصناعات الريفية كالصناعات  -5أ.   
 الكبرم كالصغرم. 

 
 الميارات الذىنية : - ج ج
 
 
 
 

 
 يحمؿ مككنات الكجبة الغذائية لمحتكاىا مف العناصر الغذائية.  -2ب.
 اعداد كجبات غذائية متزنة باستخداـ المجمكعات الغذائية . يخطط-1ب.
 الكجبة الغذائية المثالية كالغير مثالية . يحمؿ عناصر3ب.
 الكجبات فى حاالت الصحة كالمرض .يحمؿ  -4ب.
 طرؽ الحفظ المناسبة لكؿ مادة غذائية. يخطط-5ب.
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 يراجع خطكات التجفيؼ االساسية.  -6ب.

 يقارف بيف انكاع التجفيؼ. -7ب.

 المكاد الخاـ التي تدخؿ في صناعة التخميؿ. يحمؿ -8ب.

 الشراب الطبيعي كالشراب الصناعي. بيف يقارف -9ب.
الميارات المينية الخاصة  -جػ

 بالمقرر :
 

 
 االسس العممية فى تككيف الكجبات الغذائية . يطبؽ -2ج.
الجيمى –يجيز  كجبات غذائية متكازنة القيمة الغذائية إعداد المرمبلد  -1ج.
 المربى –
 ينسؽ بيف مككنات الكجبة الغذائية المتزنة. -3ج.
 تصنيع بعض االغذية منزليا. مياراتيستخدـ  -4ج.
 ينفذ بعض طرؽ الحفظ عمي بعض االطعمو إعدادالشراب  -5ج.
 يطبؽ بعض خطكات التخفيؼ كالتخميؿ. -6ج.
 بعض انكاع الفساد. يضبط -7ج.

 الميارات العامة : - ؼ
 
 

 
 
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د
الصمة بادارة مؤسسات االسرة .يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات 6-د

 كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا لمتطمبات 7-د
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 الجكدة الش
 . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص 8-د
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص لتحقيؽ التنميو 9-د

 المينيو المستدامو
  

 محتكل المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبكع األكؿ
 مفردات المقرر النظرم: مقدمو عامو عف الغذاء كالصناعات الغذائيو .

 مفردات المقرر التطبيقي: التعريؼ بالمقرر العممى .
 األسبكع الثاني

مفردات المقرر النظرم: دراسو العناصر الغذائيو: المكاد البركتينيو ،المكاد 
 الكربكىيدراتيو ، المكاد الدىنيو ، الفيتامينات ، االمبلح المعدنيو .

مفردات المقرر التطبيقي: تقسيـ الطبلب الى مجمكعات كتحديد االدكار 
 المخصصو لكؿ مجمكعو.

 األسبكع الثالث
مفردات المقرر النظرم: التجفيؼ الشمسى خطكات التجفيؼ العامة 

 االساسية.
: قياـ الطمبو بتجفيؼ بعض انكاع الفاكيو مفردات المقرر التطبيقي

العنب  –المشمش  –كالخضركات التى يمكف تجفيفيا منزليا مثؿ ) البرتقاؿ 
 الطماطـ ( . –الممكخية  –النعناع  –البامية  –البصؿ  –الثكـ  –

 األسبكع الرابع
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 مفردات المقرر النظرم: امثمة عمي تجفيؼ بعض الخضركات شمسيا.
تطبيقي: متابعو تجفيؼ الخضركات كالفكاكيو مف خبلؿ مفردات المقرر ال

فحص تمؾ االغذية كالتاكد مف خمكىا مف الرطكبة لمحفاظ عمييا اطكؿ فترة 
 ممكنو . 

 األسبكع الخامس
 مفردات المقرر النظرم: امثمة عمي تجفيؼ بعض الفاكيو شمسيا.

مفردات المقرر التطبيقي: متابعو تجفيؼ الخضركات كالفكاكيو مف خبلؿ 
فحص تمؾ االغذية كالتاكد مف خمكىا مف الرطكبة لمحفاظ عمييا اطكؿ فترة 

 ممكنو . 
 األسبكع السادس

 مفردات المقرر النظرم: التخميؿ.
مفردات المقرر التطبيقي: تقسيـ انكاع الخضركات التى تصمح لمتخميؿ عمى 

مبة كشرح طرؽ التخميؿ حسب كؿ نكع مف الخضركات كتنفيذ ذلؾ عمميا الط
 داخؿ معمؿ تغذية

 األسبكع السابع
 مفردات المقرر النظرم: اىـ المخمبلت التي تصمح لمصناعات المنزلية.

مفردات المقرر التطبيقي: متابعو طرؽ التخميؿ كالكشؼ عف االصناؼ التى 
لعائدة مف تمؾ االصناؼ كما ىى االسباب تـ تحميميا كتكضيح القيـ الغذائية ا
 التى تؤدل لنجاح اك فساد التخميؿ 

 األسبكع الثامف
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 مفردات المقرر النظرم: تابع اىـ المخمبلت التي تصمح لمصناعات المنزلية.
مفردات المقرر التطبيقي: قياـ الطمبة بتمميح بعض انكاع االسماؾ مثؿ ) 

رح كيفية تنظيفيا كاعدادىا لمتمميح التكنة ( ، كذلؾ مف خبلؿ ش –السرديف 
بالطرؽ الصحيحو كماىى الفترة التى يجب الحفاظ عميو مظمـ دكف اف يفتح 

 حتى يتـ تمميحو دكف تعرضو لميكاء اك تككيف البكتريا فيو. 
 األسبكع التاسع

 مفردات المقرر النظرم: تابع اىـ المخمبلت التي تصمح لمصناعات المنزلية.
التطبيقي: قياـ الطمبو بتمميح بعض انكاع المحكـ كعمؿ ما مفردات المقرر 

 يسمى )البسطرمو ( ككيفيو عمميا بالمنزؿ بطرؽ صحيحو كآمنو .
 العاشراألسبكع 

 مفردات المقرر النظرم: الشراب.
مفردات المقرر التطبيقي: الشراب كما معنى كممو  شراب ، تكضيح انكاع  

 -فراكلو -مانجك -برتقاؿ –" المكز الفاكيو التى تصمح لعمؿ الشراب مثؿ 
 جكافة ( . –كيكل  –رماف  -بطيخ

قياـ الطمبة داخؿ المعمؿ بعمؿ انكاع الشراب مع الحفاظ عمى نسبة السكر 
 بو كالتأكد مف مذاقو الجيد. 

 الحادم عشراألسبكع 
 مفردات المقرر النظرم: المربي.

انكاع الفاكيو التى عمؿ المربى كتكضيح لمطمبو التطبيقي:  مفردات المقرر
 تصمح لعمؿ المربات ككيفيو عمميا .
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 الثاني عشراألسبكع 
 مفردات المقرر النظرم: الجيمي.

القياـ بتقسيـ الفاكيو عمى الطمبة كالقياـ عمميا التطبيقي:  مفردات المقرر
بعمؿ المربات بطرؽ مختمفة مع تكضيح كيفيو عمميا كالحفاظ عمييا 

 كب.كالحصكؿ عمى القكاـ المطم
 األسبكع الثالث عشر

 مفردات المقرر النظرم: المرمبلد.
مراجعو عمى كؿ ما سبؽ كعمؿ امتحاف  اعماؿ  التطبيقي: مفردات المقرر

 السنو 
 

 أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 
 

 ػ شرح المحاضرات.2
 ػ داتاشك.1
 ػ المناقشات.3
 تعمـ عف بعد -تعمـ تعاكنى-تعمـ نشط–تعمـ ذاتى  -4

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
 لمطبلب ذكل القدرات المحدكدة

 طريقة المحاضرة. -2
 استخداـ الرسكمات التكضيحية-1.
 طريقة المناقشات.-3

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 اختبارات   اعماؿ  السنة -2أ. األساليب المستخدمة - ض
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 االختبارات التحريرية  -1أ.

 كالتطبيقية االختبارات العممية جميع الميارات  -3أ.
 التكقيت - ط
 
 

 اسبكعيا                  2التقييـ 
 األسبكع الثامف                 1التقييـ 
 األسبكع الرابع عشر )االمتحاف التطبيقي(                 3التقييـ 

 تكزيع الدرجات -جػ
 
 

 درجة 62نياية الفصؿ الدراسي         
  درجة 12            التطبيقىاالمتحاف   

 درجة 12أعماؿ فصمية                  
 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 1229 صناعات غذائية منزلية مذكرات - ظ

 
  كتب ممزمة - ع
  كتب مقترحة -جػ
دكريات عممية أك نشرات ...  -د

 الخ
 جامعة المنكفية –مجمة كمية االقتصاد المنزلى  

    
 منسؽ المقرر : د/أمؿ ناصؼ .د/نجبلء الشيخ                 

 رئيس القسـ : أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ              
                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )

 
 :المنكفيوجامعة 

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات 

 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

مفردات المقرر النظرم: مقدمو عامو عف الغذاء 
 كالصناعات الغذائيو .

 مفردات المقرر التطبيقي: التعريؼ بالمقرر العممى .

  2-أ االكؿ
،2-5 

 3-د 2-ج 2-ب

مفردات المقرر النظرم: دراسو العناصر الغذائيو: المكاد 
البركتينيو ،المكاد الكربكىيدراتيو ، المكاد الدىنيو ، 

 الفيتامينات ، االمبلح المعدنيو 
مجمكعات  مفردات المقرر التطبيقي: تقسيـ الطبلب الى
 كتحديد االدكار المخصصو لكؿ مجمكعو.

 2-د 2-ج  2-ب   2-أ الثاني
 1-،د

مفردات المقرر النظرم: التجفيؼ الشمسى خطكات التجفيؼ 
 العامة االساسية.

   6-ب 3-أ الثالث
 7-ب

 6-د 6-ج

صناعات غذائية  مسمى المقرر
 كمنزلية

 ككد المقرر
 

M (315) 
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مفردات المقرر التطبيقي: قياـ الطمبو بتجفيؼ بعض انكاع 
الفاكيو كالخضركات التى يمكف تجفيفيا منزليا مثؿ ) 

 –البامية  –البصؿ  –الثكـ  –العنب  –المشمش  –البرتقاؿ 
 الطماطـ ( . –الممكخية  –النعناع 

مفردات المقرر النظرم: امثمة عمي تجفيؼ بعض 
 الخضركات شمسيا.

مفردات المقرر التطبيقي: متابعو تجفيؼ الخضركات 
خمكىا كالفكاكيو مف خبلؿ فحص تمؾ االغذية كالتاكد مف 

 مف الرطكبة لمحفاظ عمييا اطكؿ فترة ممكنو . 

 5-د 6-ج 7-ب 3-أ الرابع

مفردات المقرر النظرم: امثمة عمي تجفيؼ بعض الفاكيو 
 شمسيا.

مفردات المقرر التطبيقي: متابعو تجفيؼ الخضركات 
كالفكاكيو مف خبلؿ فحص تمؾ االغذية كالتاكد مف خمكىا 

 مف الرطكبة لمحفاظ عمييا اطكؿ فترة ممكنو . 

-ب 3-أ الخامس
-،ب1
5  ،
 6-ب

 5-د 6-ج

 مفردات المقرر النظرم: التخميؿ.
مفردات المقرر التطبيقي: تقسيـ انكاع الخضركات التى 

تصمح لمتخميؿ عمى الطمبة كشرح طرؽ التخميؿ حسب كؿ 
 نكع مف الخضركات كتنفيذ ذلؾ عمميا داخؿ معمؿ تغذية

-ج 5-ب 3-أ السادس
 7-،ج6

 5-د

 5-د-ج 4-ب  3-أ السابعمفردات المقرر النظرم: اىـ المخمبلت التي تصمح 
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 لمصناعات المنزلية.
مفردات المقرر التطبيقي: متابعو طرؽ التخميؿ كالكشؼ عف 

ـ تحميميا كتكضيح القيـ الغذائية العائدة مف االصناؼ التى ت
تمؾ االصناؼ كما ىى االسباب التى تؤدل لنجاح اك فساد 

 التخميؿ 

 7-،ج6 5-،ب

مفردات المقرر النظرم: تابع اىـ المخمبلت التي تصمح 
 لمصناعات المنزلية.

مفردات المقرر التطبيقي: قياـ الطمبة بتمميح بعض انكاع 
التكنة ( ، كذلؾ مف خبلؿ شرح  –االسماؾ مثؿ ) السرديف 

كيفية تنظيفيا كاعدادىا لمتمميح بالطرؽ الصحيحو كماىى 
الفترة التى يجب الحفاظ عميو مظمـ دكف اف يفتح حتى يتـ 

  تمميحو دكف تعرضو لميكاء اك تككيف البكتريا فيو.

-ب 3-أ الثامف
-،ب4
5 

 5-،د 6-ج

مفردات المقرر النظرم: تابع اىـ المخمبلت التي تصمح 
 لمصناعات المنزلية.

مفردات المقرر التطبيقي: قياـ الطمبو بتمميح بعض انكاع 
المحكـ كعمؿ ما يسمى )البسطرمو ( ككيفيو عمميا بالمنزؿ 

 بطرؽ صحيحو كآمنو .

 4 -د 6-ج 5-ب 3-أ التاسع

 المقرر النظرم: الشراب. مفردات
مفردات المقرر التطبيقي: الشراب كما معنى كممو  شراب ، 

 4-د 5-ج 5-ب 3-أ العاشر
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تكضيح انكاع  الفاكيو التى تصمح لعمؿ الشراب مثؿ " 
 –كيكل  –رماف  -بطيخ -فراكلو -مانجك -برتقاؿ –المكز 

 جكافة ( .
قياـ الطمبة داخؿ المعمؿ بعمؿ انكاع الشراب مع الحفاظ 

 كالتأكد مف مذاقو الجيد.  عمى نسبة السكر بو
 مفردات المقرر النظرم: المربي.

عمؿ المربى كتكضيح لمطمبو التطبيقي:  مفردات المقرر
 انكاع الفاكيو التى تصمح لعمؿ المربات ككيفيو عمميا .

الحادل 
 عشر

،  2-د 1-ج 5-ب 3-أ
 4-د

 مفردات المقرر النظرم: الجيمي.
القياـ بتقسيـ الفاكيو عمى الطمبة التطبيقي:  المقررمفردات 

كالقياـ عمميا بعمؿ المربات بطرؽ مختمفة مع تكضيح كيفيو 
 عمميا كالحفاظ عمييا كالحصكؿ عمى القكاـ المطمكب.

الثاني 
 عشر

 5-د 1-ج 9-ب 3-أ

 مفردات المقرر النظرم: المرمبلد.
كعمؿ  مراجعو عمى كؿ ما سبؽ التطبيقي: مفردات المقرر

 امتحاف  اعماؿ السنو

الثالث 
 عشر

 8-ب 3-أ
-، ب
9 

 5-د 1-ج

منسؽ المقرر : د/أمؿ ناصؼ .د/نجبلء الشيخ       رئيس القسـ : أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ  
 مسمـ              

                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )

 
 جامعة: المنكفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
 3-، أ 1-، أ 2-أ محاضرات نظرية

  4-، أ
 ، 1-، ب 2-ب
  6-، ب 3-ب

،  5-،ج2-ج
 7-، ج 6-ج

-، د 5-، د 4-د
6  

 1-ج 8-ب 5-أ المناقشة كالحكار  
 

 1-، د 2 -د

 3-، أ 1-، أ 2-أ الداتا شك 
 4-، أ

  4-،د2-د 5-، ج 4-ج 6-، ب 5-ب

 
 منسؽ المقرر : د/أمؿ ناصؼ .د/نجبلء الشيخ                
 رئيس القسـ : أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ               

                                 1212/1229التاريخ : 
 

صناعات غذائية  مسمى المقرر
 كمنزلية

 المقررككد 
 

M (315) 
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 أ(22نمكذج رقـ )

 
 جامعة : المنكفية 

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 )ج(مصفكفة اساليب التقييـ
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
،  1-،ب 2-ب 5-أ اختبارات شفكية   

 3-ب
  6-د    1-د 1-ؤ  ج2-ج

اختبارات 
 تحريرية     

 6-ب  4-ب 3-، أ 1-، أ 2-أ
 7-ب   

 6-د  7-ج  6-ج 

اختبارات عممية 
 كتطبيقية 

،  7-، ب 6-ب 3-، أ 1-أ ، 2-أ
 9-،ب 8-ب

 6-د 7-ج   6-ج

 
 منسؽ المقرر : د/أمؿ ناصؼ .د/نجبلء الشيخ                

 رئيس القسـ : أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ 
                                1212/1229التاريخ : 

صناعات غذائية  مسمى المقرر
 كمنزلية

 ككد المقرر
 

M (315) 
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 (21نمكذج رقـ )
 جامعة: المنكفية

 كمية:   اإلقتصاد المنزلى 
 قسـ : إدارة المنزؿ كالمؤسسات 

 تكصيؼ مقرر دراسي
 بيانات المقرر -2

خضر الاسـ المقرر :انتاج  M (316)الرمز الككدل  : 
 المنزلية

 الفرقة / المستكل : الثالثو/ االكؿ 

 عدد الكحدات الدراسية :         نظرل                 عممى          التخصص :إدارة المنزؿ كالمؤسسات 

 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 

 
 ييدؼ المقرر الى

 كيفية زراعة الخضر المنزلية)الحديقة الخمفية( يدرس 
فى زيادة الدخؿ االسرة كتفير الكقت  زراعة الخضرالستفادة يدرس كيفية 

 كالجيد عبلكة عمى قيمتيا التغذكية.
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

 قادران ن عمى أف : الطالببإنتياء المقرر يككف 
 المعمكمات كالمفاىيـ:-أ

 
 
 .يذكر كيفية زراعة محاصيؿ الخضر المنزلية.2أ.

2 2 
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-جذرية-ساقية-.يكضح عمى  طبيعة االثمار فى الخضر )كرقية1أ. 
 ثمرية(كيفيةالقطؼ كاعداد لمتسكيؽ.-زىرية

 
 الذىنية :الميارات -ب

 
 ميعاد الزراعة المناسب  يخطط.2ب.
 كمية التقاكل االزمة يخطط   
 ككمية المحصكؿ الناتج كمدة جمع المحصكؿيخطط  

الميارات المينية الخاصة  -جػ
 بالمقرر :

 
 كيفية اعداد األرض لمزراعة  يطبؽ ميارات 2ج.

 محصكؿانتاج الشتبلت كطرؽ الرل كالتسميد المناسب لكؿ ينفذ خطكات 
 الميارات العامة :-د

 
 
 
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة مؤسسات 6-د

 االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا لمتطمبات 7-د

 الجكدة الش
 . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص 8-د
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص لتحقيؽ 9-د

 التنميو المينيو المستدامو
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 محتكل المقرر: -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبكع األكؿ
 مفردات المقرر النظرم: تقسيـ الخضر حسب طريقة الزراعة.

مفردات المقرر التطبيقي: التدريب عمى ما تـ دراستو فى النطرل اسبكعيا  
 بالمزرعو بكميو الزراعو .

 األسبكع الثاني
كيفية اعداد مشتؿ ككيفية إعداد األرض لمزراعة مفردات المقرر النظرم: 

 كاضافة األسمدة.
مفردات المقرر التطبيقي: التدريب عمى كيفيو اعداد المشتؿ كاالرض 

 لمزراعو " بالمزرعو بكميو الزراعو"  . 
 األسبكع الثالث

 البذنجاف.-الفمفؿ-مفردات المقرر النظرم: زراعة كانتاج محصكؿ الطماطـ
مفردات المقرر التطبيقي: التدريب عمى زراعو كانتاج محصكؿ الطماطـ 

 ازنجاف "بالمزرعو بكميو الزراعو ".كالفمفؿ كالب
 األسبكع الرابع

 مفردات المقرر النظرم: زراعة كانتاج محصكؿ بطاطس.
مفردات المقرر التطبيقي: التدريب عمى زراعو كانتاج محصكؿ البطاطس " 

 بالمزرعو بكميو الزراعو" .
 األسبكع الخامس

 ط.القنب-مفردات المقرر النظرم: زراعة كانتاج محصكؿ الكرنب



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

241 
 

مفردات المقرر التطبيقي: التدريب عمى زراعو كانتاج محصكؿ الكرنب 
 كالقنبط " بالمزرعو بكميو الزراعو" .

 األسبكع السادس
 البسمة.-الفاصكلية-مفردات المقرر النظرم: زراعة كانتاج محصكؿ

مفردات المقرر التطبيقي: التدريب عمى زراعو كانتاج محصكؿ الفاصكلية 
 بالمزرعو بكميو الزراعو: .كالبسمو " 

 األسبكع السابع
 المكبيا.-مفردات المقرر النظرم: زراعة كانتاج محصكؿ الفكؿ الركمى

مفردات المقرر التطبيقي: التدريب عمى زراعو كانتاج محصكؿ الفكؿ 
 الركمى كالمكبيا " بالمزرعو بكميو الزراعو" .

 األسبكع الثامف
 الفراكلة.-اج محصكؿ  الخرشكؼمفردات المقرر النظرم: زراعة كانت

مفردات المقرر التطبيقي: التدريب عمى زراعو كانتاج محصكؿ الخرشكؼ 
 كالفراكلة " بالمزرعو بكميو الزراعو " .

 األسبكع التاسع
 مفردات المقرر النظرم: زراعة كانتاج محصكؿ البطاطا.

ا" مفردات المقرر التطبيقي: التدريب عمى زراعو كانتاج محصكؿ البطاط
 بالمزرعو بكميو الزراعو ".

 العاشراألسبكع 
 الككسة.-مفردات المقرر النظرم: زراعة كانتاج محصكؿ الخيار
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مفردات المقرر التطبيقي: التدريب عمى زراعو كانتاج محصكؿ الخيار 
 كالككسة" بالمزرعو بكميو الزراعو ".

 الحادم عشراألسبكع 
 الكزبرة. -البقدكنس-مفردات المقرر النظرم: زراعة كانتاج محصكؿ الجزر

التدريب عمى زراعو كانتاج محصكؿ الجزر التطبيقي:  مفردات المقرر
 كالبقدكنس كالكزبرة " بالمزرعو بكميو الزراعو" .

 الثاني عشراألسبكع 
 مفردات المقرر النظرم: اختبار .

 اختبار.التطبيقي:   مفردات المقرر
 

 ػ المحاضرة2 أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 ػ المشاىدة االعممية بمزرعة كمية الزراعة1

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
 لمطبلب ذكل القدرات المحدكدة

 المشاىدة العممية بالمزرعة كالتدريب

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 األساليب المستخدمة - غ
 
 

 .االمتحانات التحريرية 2أ.

  تطبيقىال  .االمتحاف1أ.
 اعماؿ سنة

 (درجة12.األسبكع السادس)منصؼ الفصؿ 2ب. التكقيت - ؼ
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 درجة12.االسبكع الثانى عشر العممى 1ب.

 .االسبكع الخامس عشر )نياية الفصؿ(3ب.
 تكزيع الدرجات -جػ
 

     درجة62.نياية الفصؿ الدراسي 2ج.

           درجة12اعماؿ سنة         .1ج.

                   درجة12العممي      .االمتحاف 4ج.
 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 1229(مذكرات إنتاج الخضر مذكرات - ؽ

 
  كتب ممزمة - ؾ
 كتب مقترحة -جػ
 

 1225 إنتاج محاصيؿ الخضر د/مصطفى مرسى كاخركف-2
 1224سمسة إنتاج الخضر د/أحمد عبد المنعـ حسف-1

دكريات عممية أك نشرات ...  -د
 الخ
 

 جامعو المنكفية   –مجمة كمية الزراعة  
 جامعة األسكندريو –مجمة كمية الزراعة 

  
 

 منسؽ المقرر : أ.د/محمد مصطفى السيد      
 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ رئيس القسـ : 

                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(     22نمكذج رقـ )                                                
 إنتاج خضر كفاكية  مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (316)(12) 

 جامعة :المنكفيو
 كمية: االقتصاد المنزلي . 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات 
 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة

 
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

تقسيـ الخضر حسب طريقة مفردات المقرر النظرم : 
 الزراعة

التدريب عمى ما تـ دراستو فى مفردات المقرر العممي: 
 النطرل اسبكعيا بالمزرعو بكميو الزراعو

 2-د 2-ج 2-ب 2-أ االكؿ

 2-د 2-ج 2-ب-،أ 2-أ الثانيككيفية إعداد مفردات المقرر النظرم : كيفية اعداد مشتؿ 
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 األرض لمزراعة كاضافة األسمدة
التدريب عمى كيفيو اعداد المشتؿ مفردات المقرر العممي: 

 كاالرض لمزراعو " بالمزرعو بكميو الزراعو"  

1 

زراعة كانتاج محصكؿ  مفردات المقرر النظرم :
 البذنجاف-الفمفؿ-الطماطـ

لتدريب عمى زراعو كانتاج ا مفردات المقرر العممي:
محصكؿ الطماطـ كالفمفؿ كالبازنجاف "بالمزرعو بكميو 

 الزراعة

-،أ 2-أ الثالث
1 

 2-د 2-ج 2-ب

 زراعة كانتاج محصكؿ بطاطس مفردات المقرر النظرم :
التدريب عمى زراعو كانتاج  مفردات المقرر العممي:

 محصكؿ البطاطس " بالمزرعو بكميو الزراعو"

-،أ 2-أ الرابع
1 

 2-د 2-ج 2-ب

-زراعة كانتاج محصكؿ الكرنب مفردات المقرر النظرم :
  القنبط.

التدريب عمى زراعو كانتاج مفردات المقرر العممي: 
 محصكؿ الكرنب كالقنبط " بالمزرعو بكميو الزراعو"

-،أ 2-أ الخامس
1 

 2-د 2-ج 2-ب

-زراعة كانتاج محصكؿ مفردات المقرر النظرم :
 البسمة.-الفاصكلية

التدريب عمى زراعو كانتاج  مفردات المقرر العممي:
 محصكؿ الفاصكلية كالبسمو " بالمزرعو بكميو الزراعو:

-،أ 2-أ السادس
1 

 2-د 2-ج 2-ب
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زراعة كانتاج محصكؿ الفكؿ مفردات المقرر النظرم : 
 المكبيا.-الركمى

التدريب عمى زراعو كانتاج  مفردات المقرر العممي:
 محصكؿ الفكؿ الركمى كالمكبيا " بالمزرعو بكميو الزراعو"

-،أ 2-أ السابع
1 

 2-د 2-ج 2-ب

زراعة كانتاج محصكؿ  مفردات المقرر النظرم : 
 الفراكلة.-الخرشكؼ

التدريب عمى زراعو كانتاج مفردات المقرر العممي: 
 محصكؿ الخرشكؼ كالفراكلة " بالمزرعو بكميو الزراعو 

-،أ 2-أ الثامف
1 

 2-د 2-ج 2-ب

 زراعة كانتاج محصكؿ البطاطا.مفردات المقرر النظرم : 
التدريب عمى زراعو كانتاج مفردات المقرر العممي: 

 محصكؿ البطاطا" بالمزرعو بكميو الزراعو ".

-،أ 2-أ التاسع
1 

 2-د 2-ج 2-ب

-زراعة كانتاج محصكؿ الخيارمفردات المقرر النظرم 
 الككسة.

التدريب عمى زراعو كانتاج  مفردات المقرر العممي:
 محصكؿ الخيار كالككسة" بالمزرعو بكميو الزراعو ".

-،أ 2-أ العاشر
1 

 2-د 2-ج 2-ب

-زراعة كانتاج محصكؿ الجزر مفردات المقرر النظرم :
 الكزبرة. -البقدكنس

التدريب عمى زراعو كانتاج  مفردات المقرر العممي:
محصكؿ الجزر كالبقدكنس كالكزبرة " بالمزرعو بكميو 

الحادل 
 عشر

-،أ 2-أ
1 

 2-د 2-ج 2-ب
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 الزراعو" .
 اختبار .مفردات المقرر النظرم : 
 اختبار . مفردات المقرر العممي:

الثاني 
 رعش

-،أ2-أ
1 

 2-د 2-ج 2-ب

  
 منسؽ المقرر : أ.د/محمد مصطفى السيد    

 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ رئيس القسـ :  
 

                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )
 إنتاج خضر كفاكية  مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (316)( 

 
 جامعة: المنكفية 

 االقتصاد المنزليكمية: 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
المعارؼ  اساليب التعمـ

 الرئيسة
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية

  2-د 2-ج 2-ب 2-أ محاضرات نظرية
تطبيقات عممية  

بمزرعة كمية 
 الزراعة 

  2-د 2-ج 2-ب 1-أ

 
 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـمقرر : أ.د/محمد مصطفى السيد    رئيس القسـ منسؽ ال 
 

                                1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )

 إنتاج خضر كفاكية  مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (316) 

 جامعة : المنكفية 
 كمية : االقتصاد المنزلي

 كالمؤسساتقسـ : ادارة المنزؿ 
 )ج(مصفكفة اساليب التقييـ

 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ

 2-د 2-ج 2-ب 2-أ امتحاف تحريرل 
 2-د 2-ج 2-ب 2-أ امتحاف   

 منسؽ المقرر : أ.د/محمد مصطفى السيد          رئيس القسـ أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ :
                                 1212/1229التاريخ : 
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 (21نمكذج رقـ ) 
 

 جامعة / أكاديمية : المنكفية 
 كمية / معيد : اإلقتصاد المنزلى 
 قسـ : إدارة المنزؿ كالمؤسسات 

 
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي

 
 بيانات المقرر -2

 الفرقة / المستكل : الثالثة  اسـ المقرر :  كمبيكتر  M (317)الرمز الككدل : 
 عدد الكحدات الدراسية :     نظرل                 عممى          التخصص : إدارة المنزؿ كالمؤسسات 

 
 ىدؼ المقرر : -1
 

 عمى االمكانيات المتاحة فى الحاسب االلى الطالب يتعرؼ
 كاإلستفادة منو الحاسب كيفية تشغيؿيدرس  

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 قادران ن عمى أف : الطالببإنتياء المقرر يككف 

  المعمكمات كالمفاىيـ:-أ

1 2 
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 . يكضح لمطالب أىمية الحاسب االلى .2أ. 
 . يذكر أمكانيات الحاسب االلى 1أ.
 .يشرح نظاـ الكمبيكتر  االجيزة كالبرمجيات3أ.

 
 الميارات الذىنية :-ب

 
 

 . يصنؼ البرامج ككيفية عمميا مف خبلؿ نظاـ التشغيؿ.2ب.

 .يحمؿ بيانات البحكث.1ب.

 الكمبيكتر البيانات معالجةكيؼ يحمؿ العمميات الخاصة ب. 3ب.
الميارات المينية الخاصة  -جػ

 بالمقرر :
 

 طريقة العمؿ عمى  الكمبيكتر بطريقة أمنو قف.يت2ج.

 المختمفوالتعامؿ مع البرمجيات قف .يت1ج.

 .يستخدـ  التبحر فى شبكة االنتر نت3ج.
 يساىـ فى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ جيد الميارات العامة :-د

 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة مؤسسات 6-د

 االسرة كالطفكلة..
لتطكير المؤسسة كفقا لمتطمبات . يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة 7-د

 الجكدة الش
 . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص 8-د
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص لتحقيؽ 9-د

 التنميو المينيو المستدامو
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 محتكل المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبكع األكؿ
 الكمبيكتر.مفردات المقرر النظرم: نظاـ 

 مفردات المقرر التطبيقي: التعرؼ عمى مككنات الحاسب .
 األسبكع الثاني

  . مفردات المقرر النظرم: انكاع الكمبيكتر
 مفردات المقرر التطبيقي: تشغيؿ الحاسب  كالتعامؿ معو .

 األسبكع الثالث
 .مفردات المقرر النظرم: كحدات االدخاؿ كاالخراج كالتخزيف

 لتطبيقي: استخداـ كحدات االدخاؿ كاالخراج كالتخزيف مفردات المقرر ا
 األسبكع الرابع

   مفردات المقرر النظرم: اختبار  .
 مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات .

 األسبكع الخامس
البرامج –التطبيقات -مفردات المقرر النظرم: نظاـ التشغيؿ

ف خبلؿ نظاـ الخدميةمفردات المقرر التطبيقي:البرمجيات ككيفية عمميا م
 التشغيؿ.

 األسبكع السادس
   مفردات المقرر النظرم: اختبار نصفى.
 مفردات المقرر التطبيقي: اختبار نصفى.
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 األسبكع السابع
   مفردات المقرر النظرم: مراحؿ معالجة البيانات.

 مفردات المقرر التطبيقي: التدريب عمى برمجيات مختمفة.
 األسبكع الثامف
  . النظرم: شبكة المعمكمات العالميةمفردات المقرر 

 مفردات المقرر التطبيقي: كيفية الدخكؿ عمى النت.
 األسبكع التاسع

 مستعرضات الكيب. -مفردات المقرر النظرم: المكاقع
 مفردات المقرر التطبيقي: الدخكؿ عمى مكاقع مختمفة.

 العاشراألسبكع 
 مفردات المقرر النظرم: الخدمات عمى االنترنت.

 ات المقرر التطبيقي: كيفية استقباؿ خدمات االنترنت.مفرد
 الحادم عشراألسبكع 

  مفردات المقرر النظرم:اضافة أكازالة مككف مادل جديد
 تثبيت كاميرا.التطبيقي:  مفردات المقرر

 الثاني عشراألسبكع 
 مفردات المقرر النظرم: كيفية تحميؿ البرامج .

 ج الرساـ .تحميؿ برنامالتطبيقي:  مفردات المقرر
 األسبكع الثالث عشر

 . مفردات المقرر النظرم: مراجعة لمؿ سبؽ دراستة
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 مراجعة لمؿ سبؽ دراستة.التطبيقي:  مفردات المقرر
 

 أ.المحاضرة أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 ب.البياف العممى

 ج.المناقشة
أساليب التعميـ كالتعمـ  -6

 لمطبلب ذكل القدرات المحدكدة
 كسائؿ إيضاح كاسطكانات تعميميةاستخداـ 

 
 

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 

 األساليب المستخدمة-أ
 

 :لقياس الجانب المعرفياعماؿ سنةأختبار  .
 اختبارعممى: لقياس الجانب الميارل

 اعماؿ سنة
 التكقيت-ب

 
 

 األسبكع السادس
 األسبكع الرابع عشر

 تكزيع الدرجات -جػ
 
 

 درجة32    نياية الفصؿ الدراسي      
 درجة 22اعماؿ سنة                   
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 درجة22االمتحاف العممي            
 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 

 مذكرات-أ
 

 

 1229 المذكرات التى يقـك استاذ المادة بإعدادىا

 
 1229 المذكرات التى يقـك استاذ المادة بإعدادىا كتب ممزمة-ب

 1229 المذكرات التى يقـك استاذ المادة بإعدادىا كتب مقترحة -جػ
دكريات عممية أك نشرات  -د

 ... الخ
----------------------- 

  
 

 منسؽ المقرر:أ.د/حساـ  صقر                                       
 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ رئيس القسـ:  

                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )

 
 كمبيكتر  مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (317) 

 جامعة :المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي . 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 مفردات المقرر النظرم: نظاـ الكمبيكتر.
 مفردات المقرر التطبيقي: التعرؼ عمى مككنات الحاسب .

 2-د 2-ج 2-ب 3-أ االكؿ

  . مفردات المقرر النظرم: انكاع الكمبيكتر
 مفردات المقرر التطبيقي: تشغيؿ الحاسب  كالتعامؿ معو .

 2-ج 2-ب 1-أ الثاني
 1-،ج

 2-د

 .مفردات المقرر النظرم: كحدات االدخاؿ كاالخراج كالتخزيف
مفردات المقرر التطبيقي: استخداـ كحدات االدخاؿ كاالخراج 

 كالتخزيف .

، 2-ب  1-أ الثالث
 3 -ب

-ج
 3-ج2

 2-د
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   مفردات المقرر النظرم: اختبار  .
 مفردات المقرر التطبيقي: تطبيقات .

-،أ1-أ الرابع
3 

، 2-ب
 3 -ب

 2-د 1-ج

البرامج –التطبيقات -مفردات المقرر النظرم: نظاـ التشغيؿ
 . الخدمية

مفردات المقرر التطبيقي:البرمجيات ككيفية عمميا مف خبلؿ 
 نظاـ التشغيؿ.

،  2-أ الخامس
،  1-أ
 3-أ

-ب
 3-،ب1

 2-د 3-ج

   مفردات المقرر النظرم: اختبار نصفى.
 اختبار نصفىمفردات المقرر التطبيقي: 

-،أ1-أ السادس
3 

، 2-ب
 3 -ب

-ج
-،ج1
3 

 2-د

   مفردات المقرر النظرم: مراحؿ معالجة البيانات.
 مفردات المقرر التطبيقي: التدريب عمى برمجيات مختمفة.

 

 2-د 3-ج 3-ب 3-أ السابع

  . مفردات المقرر النظرم: شبكة المعمكمات العالمية
 الدخكؿ عمى النت.مفردات المقرر التطبيقي: كيفية 

 2-د 3-ج 3-ب 3-أ الثامف

 مستعرضات الكيب. -مفردات المقرر النظرم: المكاقع
 مفردات المقرر التطبيقي: الدخكؿ عمى مكاقع مختمفة.

،  1-ب 3-أ التاسع
 3-ب

ػ  1-ج
 3-ج

 2-د

 مفردات المقرر النظرم: الخدمات عمى االنترنت.
 خدمات االنترنت.مفردات المقرر التطبيقي: كيفية استقباؿ 

،  2-ب 3-أ العاشر
 1-ب

 2-د 3-ج
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  مفردات المقرر النظرم:اضافة أكازالة مككف مادل جديد
 تثبيت كاميرا.التطبيقي:  مفردات المقرر

الحادل 
 عشر

،  2-ج 3-ب 3-أ
 2-ج

 2-د

 مفردات المقرر النظرم: كيفية تحميؿ البرامج .
 . تحميؿ برنامج الرساـالتطبيقي:  مفردات المقرر

الثاني 
 عشر

،  1-أ
 3-أ

 2-د- 1-ج  2-ب

 . مفردات المقرر النظرم: مراجعة لمؿ سبؽ دراستة
 مراجعة لمؿ سبؽ دراستة.التطبيقي:  مفردات المقرر

الثالث 
 عشر

 2-د 1-ج 1-ب 1-أ

  
 منسؽ المقرر:أ.د/حساـ صقر                                        

 اسماعيؿ مسمـرئيس القسـ:أ.د/ ميجة محمد 
                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نمكذج رقـ )
 

 كمبيكتر  مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (317) 

 
 جامعة: المنكفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي
 المنزؿ كالمؤسسات قسـ : ادارة

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية الرئيسةالمعارؼ  اساليب التعمـ

 3-، أ 1-، أ 2-أ محاضرات نظرية
 ، 

 ، 1-، ب 2-ب
 3-ب

  2-د 3-، ج 1-ج

 1-، ج  2-ج 3-ب 3-، أ 1-أ تطبيقات عممية    
 

 2 -د

 2-د 3-ج 2-ب 1-أ المناقشة    
 

                                 1212/1229التاريخ :  /حساـ صقر                      منسؽ المقرر:أ.د
 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ رئيس القسـ:                                            
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 أ(22نمكذج رقـ )

 
 كمبيكتر  مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M (317) 

 
 جامعة : المنكفية 

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 )ج(مصفكفة اساليب التقييـ
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ

،  1-،ب 2-ب 3-، أ 1-، أ 2-أ  اعماؿ سنةاختبار 
 3-ب

  2-د 3-ج

،  1-،ب 2-ب 3-، أ 1-، أ 2-أ اختبار عممى     
 3-ب

 2-د   3-ج

 
                                 1212/1229التاريخ :                                منسؽ المقرر:أ.د/حساـ صقر         

 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ رئيس القسـ:                                         
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 (21نمكذج رقـ )
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسى 

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 ادارة المنزؿ كالمؤسساتقسـ : 
 
 بيانات المقرر -2

 كسائؿ إعبلـاسـ المقرر :   )(M(321)الرمز الككدل : 
 

 الفرقة / المستكل : 
 الثاني-الثالثة      

 التخصص :
 ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 
 

الطبلب الميارات الخاصة بأسس كقكاعد  يدرس-1 . -2
 البرامج االعبلمية 

 يشرح  استراتيجيات كتنفيذ حمبلت كسائؿ االعبلـ -3

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

2 2 
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 المعمكمات كالمفاىيـ:-أ
 
 

 
 :يشرح مفيـك اإلعبلـ ككسائمو.  2-أ (2
 :يشرح كسائؿ اإلعبلـ. 1-أ (1
 اإلعبلـ.: يشرح أىمية كسائؿ  3-أ (3
: يشرح أثر كسائؿ اإلعبلـ عمى االقتصاد المنزلي 4-أ (4

 بمجاالتو.
 الميارات الذىنية :-ب

 
 
 

مضمكف أك محتكل أية مادة إعبلمية )إذاعية يحمؿ 2 -ب (2
 عمى اإلنترنت(. –صحؼ كمجبلت  –تمفزيكنية  –

كفؽ خصائص كؿ  الخبر كالمقاؿ كالعنكاف. يصنؼ: 1 -ب (1
 منيا

المينية الخاصة الميارات  -جػ
 بالمقرر :

.  
 
 

 ينشىء عنكاف لمكضكع كخبر كمقاؿ.ينفذ  (2
 التمييز بيف الخبر الكاذب كالخبر الصحيح. يتقف  -1-ج (1
نقؿ المعرفة كالخبرات لآلخريف ل يستخدـ اسمكبا فعاال -3-ج (3

 كاإليماف بالعمؿ كأىميتو
تكظيؼ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة تكظيفنا إيجابينا  يتقف  4ج  (4

 في شتى مجاالت االقتصاد المنزلي
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 يساىـ فى تحفيز كقيادة العامميف 2-د (2 الميارات العامة :-د

يساىـ فى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ  1-د (1
 جيد

 يستحدـ المغة العربية بشكؿ جيد  3-د (3
جيد فى  يستخدـ احدل المغات االجنبية بشكؿ 4-د (4

 مجاؿ ادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة
 

 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (5
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة 6-د (6

 بادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير 7-د (7

 اممةالمؤسسة كفقا لمتطمبات الجكدة الش
. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (8

 بالتخصص 
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو 9-د (9

 بالتخصص لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو
 

 األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4
عرض اىداؼ المقرر الدراسى كمحتكاه -مفردات المقرر النظرم : 

 الفرؽ بيف اإلعبلـ كاإلعبلففى مجاؿ االنتاج االعبلمى مع تكضيح 
مفردات المقرر العممي: االسس الرئيسيو الختيار كسائؿ االعبلـ ك 
متابعة أحد البرامج اإلذاعية التي تخص أحد مجاالت إدارة المنزؿ 
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 تقرير عنيا. كالمؤسسات ككتابة
 األسبكع الثاني

االستراتيجيات فى تنفيذ الحمبلت فى  مفردات المقرر النظرم :
: نشأة اإلذاعة المسمكعة كتطكرىا كخصائصياكسائؿ االعبلـ ك 

اإلذاعة  –بدء تشغيؿ اإلذاعة الصكتية  –بداية اإلذاعة الصكتية 
 في الكطف العربي.

العبلقة بيف كسائؿ إعداد أبحاث عف مفردات المقرر العممي: 
 اإلعبلـ كمجاؿ إدارة المنزؿ كالمؤسسات.

 تعمـ كيفية تحميؿ المحتكل )المضمكف( لمبرامج اإلذاعية.
 األسبكع الثالث

اإلذاعة مفردات المقرر النظرم : خطكات مراحؿ ما قبؿ االنتاج ب
المضمكف  -سماتيا  -في مصر )اإلذاعات األىمية(: نشأتيا 

مرحمة  –إلغائيا  –تمكيميا  -ألىمية اإلذاعي في المحطات ا
مرحمة تمصير  –اإلذاعة في مصر في عيد شركة مارككني 

 المرحمة الرابعة لئلذاعة المصرية.  –اإلذاعة 
الجكانب السمبية لئلذاعة  –أىمية اإلذاعة ككسيمة اتصاؿ جماىيرية 

 تشكيش اإلذاعات. –الصكتية 
ف عمى البرنامج مفردات المقرر العممي: تطبيؽ تحميؿ المضمك 

 اإلذاعي الذم يقكـ كؿ طالب بمتابعتو. 
تكزيع األبحاث عمى الطبلب كالتي تربط كسائؿ اإلعبلـ بمجاالت 
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 إدارة المنزؿ كالمؤسسات.
 األسبكع الرابع

خطكات حمبلت  نشأة التمفاز مع تكضيحمفردات المقرر النظرم : 
 :العبلقات العامو كاالعداد الفنى لمحممو االعبلنيو كاالعبلميو

خصائص التمفاز ككسيمة اتصاؿ جماىيرية  –تعريؼ النظاـ التمفازم 
نشأة التمفاز  –سمبيات التمفاز  -أىمية التمفاز في المجاؿ التعميمي –

 المصرم.
ة التي تخص مفردات المقرر العممي: متابعة أحد البرامج التمفازي

 أحد مجاالت إدارة المنزؿ كالمؤسسات  ككتابة تقرير عنيا.
 األسبكع الخامس

كعناصر انتاج الحممو  القنكات الفضائيةمفردات المقرر النظرم : 
 :الصحفيو

 –مزايا االتصاؿ باألقمار الصناعية  –أقمار االتصاالت الصناعية 
 القناة الفضائية المصرية.
 الخبر المطبكع.اختراع الطباعة كظيكر 
تعمـ كيفية تحميؿ المحتكل )المضمكف(  مفردات المقرر العممي:

 لمبرامج التمفازية.
تطبيؽ تحميؿ المضمكف عمى البرنامج التمفازم الذم يقـك كؿ طالب 

 بمتابعتو.
 األسبكع السادس 
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 الصحافة:مفردات المقرر النظرم : 
الصحافة  –صحافة الحممة الفرنسية  –ظيكر الصحافة المطبكعة 

الصحافة إباف الثكرة  –منذ عيد محمد عمي كحتى الثكرة العرابية 
 الصحافة في عيد االحتبلؿ كحتى الحرب العالمية األكلى  –العرابية 

متابعة قراءة أحد المكضكعات الصحفية مفردات المقرر العممي: 
 المنزؿ بتخصصاتو المختمفة.التي تخص مجاؿ إدارة 

 األسبكع السابع
الصحافة عقب الحرب العالمية األكلى مفردات المقرر النظرم : 

كحتى  2913الصحافة منذ دستكر  –ـ 2913كحتى قياـ دستكر 
 18الصحافة منذ ثكرة يكليك كحتى  –ـ 2951قياـ ثكرة يكليك 

 ـ.2972سبتمبر 
د المكضكعات الصحفية متابعة قراءة أحمفردات المقرر العممي: 

 التي تخص مجاؿ إدارة المنزؿ بتخصصاتو المختمفة.
 األسبكع الثامف

 مفردات المقرر النظرم : اإلنترنت
تعمـ كيفية التمييز بيف الخبر كالمقاؿ مفردات المقرر العممي: 

 الصحفي.
 األسبكع التاسع

 اختبار أعماؿ سنةمفردات المقرر النظرم : 
 تعمـ كيفية كتابة عنكاف صحفي. مفردات المقرر العممي:
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 األسبكع العاشر
مفردات المقرر النظرم : العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كمجاالت 

 االقتصاد المنزلي
 مفردات المقرر العممي: تعمـ كيفية كتابة عنكاف صحفي.

 األسبكع الحادم عشر
العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كمجاالت إدارة  مفردات المقرر النظرم :

الديككر  –ترشيد االستيبلؾ  –زؿ كالمؤسسات )األسرة كالطفؿ المن
إدارة  –إدارة المشركعات الصغيرة  –اإلدارة المنزلية  –كالتأثيث 

 المؤسسات(
 امتحاف تحريرم مفردات المقرر العممي:

 األسبكع الثاني عشر
 أثر اإلعبلـ بشتى أنكاعو عمى األسرة مفردات المقرر النظرم :
 تسميـ األبحاث المطمكبةمفردات المقرر العممي: 

المناقشة  -ب -5   المحاضرة . -أ - 5 أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 التعمـ عف بعد-التعمـ النشط -الذاتى.
 التعميـ التعاكنى . -د -5  العصؼ الذىنى . -ج -5

 التعمـ 
 التماريف النظرية . -ىػ -5

 أ   : الحرص عمى جذب االنتباه باألسئمة المتكررة . -6أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
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لمطبلب ذكل القدرات 
 المحدكدة

 ب : الحرص عمى عدـ التشتت أثناء المحاضرة . -6
 ج  : إعادة لبعض ما سبؽ عرضو . -6
 د  : ربط الدراسة األكاديمية بالممارسات اليكمية لمطبلب . -6

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 المستخدمةاألساليب -أ

 
 

 االختبار التحريرل 
  تطبيقىاالختبار ال
     اعماؿ سنة

  
 التكقيت-ب

 
 

 اعماؿ سنة  
 األسبكع الخامس :      األسبكع الرابع :  
 األسبكع العاشر :           األسبكع الثامف :   

 تحريرم  تطبيقى نيائى االسبكع االخير 
 

 
 
 درجة12    أعماؿ السنة       - تكزيع الدرجات -جػ

 درجة 12تطبيقى                    
 درجة62أمتحاف تحريرم      -
 درجة222المجمكع             -
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 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 

 ---------------------- مذكرات-أ
(: اإلعبلف التمفزيكني كثقافة 1229رجاء الغمراكم )  كتب ممزمة-ب

المعرفة الجامعية، ، دار 2االستيبلؾ، ط
 اإلسكندرية، مصر.

 
، دار المعارؼ، 1(: تاريخ الطباعة في الشرؽ العربي، ط1226)  كتب مقترحة -جػ

 القاىرة، مصر.
دكريات عممية أك نشرات  -د

 ... الخ
 المراجع اإللكتركنية، مكاقع اإلنترنت...الخ

 
 
                 منسؽ المقرر : د/ ريياـ حجاج       

                                 1212/1229التاريخ :    
           أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ رئيس القسـ:                                           
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 أ(      22جامعة: المنكفية                    نمكذج رقـ )

 كسائؿ اعبلـ مسمى المقرر

 M(321) ككد المقرر

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة  
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 األسبكع األكؿ
عرض اىداؼ المقرر -مفردات المقرر النظرم : 

الدراسى كمحتكاه فى مجاؿ االنتاج االعبلمى مع تكضيح 
 الفرؽ بيف اإلعبلـ كاإلعبلف

مفردات المقرر العممي: االسس الرئيسيو الختيار كسائؿ 
االعبلـ ك متابعة أحد البرامج اإلذاعية التي تخص أحد 

 2-د 2-ج 2-ب  2-أ االكؿ
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 تقرير عنيا. مجاالت إدارة المنزؿ كالمؤسسات ككتابة
 األسبكع الثاني

االستراتيجيات فى تنفيذ  مفردات المقرر النظرم :
نشأة اإلذاعة المسمكعة الحمبلت فى كسائؿ االعبلـ ك 

بدء  –بداية اإلذاعة الصكتية : كتطكرىا كخصائصيا
 اإلذاعة في الكطف العربي. –تشغيؿ اإلذاعة الصكتية 
إعداد أبحاث عف العبلقة بيف مفردات المقرر العممي: 

 كسائؿ اإلعبلـ كمجاؿ إدارة المنزؿ كالمؤسسات.
 تعمـ كيفية تحميؿ المحتكل )المضمكف( لمبرامج اإلذاعية.

 األسبكع الثالث
مفردات المقرر النظرم : خطكات مراحؿ ما قبؿ االنتاج 

سماتيا  -اإلذاعة في مصر )اإلذاعات األىمية(: نشأتيا ب
 –تمكيميا  -المضمكف اإلذاعي في المحطات األىمية  -

مرحمة اإلذاعة في مصر في عيد شركة  –إلغائيا 
المرحمة الرابعة  –مرحمة تمصير اإلذاعة  –مارككني 

 لئلذاعة المصرية. 
الجكانب  –أىمية اإلذاعة ككسيمة اتصاؿ جماىيرية 

 تشكيش اإلذاعات. –لسمبية لئلذاعة الصكتية ا
مفردات المقرر العممي: تطبيؽ تحميؿ المضمكف عمى 

 البرنامج اإلذاعي الذم يقكـ كؿ طالب بمتابعتو. 

 –الثاني 
 -الثالث 
 الرابع

 1-أ

 3-أ

 4-أ

 2-ب

 1-ب

، 1-د 1-ج
 3-د
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تكزيع األبحاث عمى الطبلب كالتي تربط كسائؿ اإلعبلـ 
 بمجاالت إدارة المنزؿ كالمؤسسات.

 األسبكع الرابع
 ة التمفاز مع تكضيحنشأمفردات المقرر النظرم : 

خطكات حمبلت العبلقات العامو كاالعداد الفنى لمحممو 
 :االعبلنيو كاالعبلميو

خصائص التمفاز ككسيمة  –تعريؼ النظاـ التمفازم 
 -أىمية التمفاز في المجاؿ التعميمي –اتصاؿ جماىيرية 
 نشأة التمفاز المصرم. –سمبيات التمفاز 

د البرامج التمفازية التي مفردات المقرر العممي: متابعة أح
تخص أحد مجاالت إدارة المنزؿ كالمؤسسات  ككتابة 

 تقرير عنيا.
 األسبكع الخامس

كعناصر  القنكات الفضائيةمفردات المقرر النظرم : 
 :انتاج الحممو الصحفيو

مزايا االتصاؿ باألقمار  –أقمار االتصاالت الصناعية 
 القناة الفضائية المصرية. –الصناعية 

 اختراع الطباعة كظيكر الخبر المطبكع.
تعمـ كيفية تحميؿ المحتكل  مفردات المقرر العممي:

 )المضمكف( لمبرامج التمفازية.

الخامس 
- 

 السادس

-ج 2-ب 1،أ2-أ
 3-،ج1

-5-د
 6د

 7د

 8د

 9د
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تطبيؽ تحميؿ المضمكف عمى البرنامج التمفازم الذم يقكـ 
 كؿ طالب بمتابعتو.

 األسبكع السادس 
 الصحافة:مفردات المقرر النظرم : 
 –صحافة الحممة الفرنسية  –ظيكر الصحافة المطبكعة 

 –الصحافة منذ عيد محمد عمي كحتى الثكرة العرابية 
الصحافة في عيد  –الصحافة إباف الثكرة العرابية 

 االحتبلؿ كحتى الحرب العالمية األكلى .
ضكعات متابعة قراءة أحد المك مفردات المقرر العممي: 

الصحفية التي تخص مجاؿ إدارة المنزؿ بتخصصاتو 
 المختمفة.

الصحافة عقب الحرب العالمية مفردات المقرر النظرم : 
الصحافة منذ  –ـ 2913األكلى كحتى قياـ دستكر 

 –ـ 2951كحتى قياـ ثكرة يكليك  2913دستكر 
 ـ.2972سبتمبر  18ثكرة يكليك كحتى  الصحافة منذ

متابعة قراءة أحد المكضكعات مفردات المقرر العممي: 
الصحفية التي تخص مجاؿ إدارة المنزؿ بتخصصاتو 

 المختمفة.
 تحريرم

-،أ1-أ السابع
3 

 3-د 3-ج 2-ب
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 األسبكع الثاني عشر
أثر اإلعبلـ بشتى أنكاعو عمى  مفردات المقرر النظرم :

 األسرة
 المطمكبة تسميـ األبحاثمفردات المقرر العممي: 

 األسبكع الثامف
 مفردات المقرر النظرم : اإلنترنت

تعمـ كيفية التمييز بيف الخبر مفردات المقرر العممي: 
 كالمقاؿ الصحفي.

 2-ب 2-أ الثامف

 1-ب

-4-د 1-ج
 6د

 5د

 7د

 8د

 األسبكع التاسع
 اختبار أعماؿ سنةمفردات المقرر النظرم : 

 المقرر العممي: تعمـ كيفية كتابة عنكاف صحفي.مفردات 

----- 1-ب 2-أ التاسع
-- 

 5-د

 9د

 األسبكع العاشر
مفردات المقرر النظرم : العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ 

 كمجاالت االقتصاد المنزلي
مفردات المقرر العممي: تعمـ كيفية كتابة عنكاف صحفي. 

العاشر 
– 

الحادم 

 4-د 2-ج 1-ب 3-أ

 5-د
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 األسبكع الحادم عشر
العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ  مفردات المقرر النظرم :

 –كمجاالت إدارة المنزؿ كالمؤسسات )األسرة كالطفؿ 
 –اإلدارة المنزلية  –الديككر كالتأثيث  –ترشيد االستيبلؾ 

 إدارة المؤسسات( –إدارة المشركعات الصغيرة 
 امتحاف مفردات المقرر العممي:

 عشر

أثر اإلعبلـ بشتى أنكاعو عمى  النظرم : مفردات المقرر
 األسرة

 تسميـ األبحاث المطمكبةمفردات المقرر العممي: 

الثاني 
 –عشر 
الثالث 
 –عشر 
الرابع 
 عشر

 2-أ

 1-أ

 2-ب

 1-ب

 1-د 2-ج

 3-د

  أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ رئيس القسـ:            منسؽ المقرر : د/ ريياـ حجاج       
                                  1212/1229التاريخ : 
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 أ(     22نمكذج رقـ )

 جامعة : المنكفية                                             

 كمية: االقتصاد المنزلي

 تقسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسا

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ

-، د 4-، د 2-د 2-ج 1-ب 1-أ محاضرات نظرية
5-6-7-8-9 

 -1-، د 2-د 2-ج 1-ب 4-أ تطبيقات عممية 
،  جميع الميارات

-، د 4-، د 3-د
5 

 -1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 2-ب 4-أ زيارات ميدانية
،  جميع الميارات

 كسائؿ اعبلـ مسمى المقرر

 ككد المقرر

 

(321)M(13) 
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-، د 4-، د 3-د
5 

 -1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 1-ب 3-أ بحكث كتقارير
،  جميع الميارات

-، د 4-، د 3-د
5 

 -1-، د 2-د 2-ج 1-ب 1-أ المناقشة كالحكار
،  جميع الميارات

-، د 4-، د 3-د
5 

                 منسؽ المقرر : د/ ريياـ حجاج      
 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـرئيس القسـ:                   1229/1229التاريخ :  
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 أ(     22جامعة: المنكفية                                                  نمكذج رقـ )

 كسائؿ اعبلـ مسمى المقرر

 M(321) ككد المقرر

 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 اساليب التقييـ)ج( مصفكفة 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ

األنشطة خبلؿ 
 المحاضرات

 -1-، د 2-د -1-ج 1-ب 2-أ
،   جميع الميارات

 5-، د 4-د

امتحاف أعماؿ 
 السنة 

 -1-، د 2-د 4-3-1-2-ج 2-ب 2-أ    
،   جميع الميارات

 5-، د 4-د
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 -1-، د 2-د 1-ج 2-ب 2-أ    النظرماالمتحاف 
،   جميع الميارات

 5-، د 4-د
أ.د/ ميجة محمد  رئيس القسـ:                 منسؽ المقرر : د/ ريياـ حجاج      

 اسماعيؿ مسمـ
                   1229/1229التاريخ :  
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 (21نمكذج رقـ )
 1229-1212تكصيؼ  مقرر دراسى 

 المنكفيةجامعة: 
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M(322)( 

 اسـ المقرر :  
  محاسبة

 الفرقة / المستكل : 
 الثاني–الثالثة           

 التخصص :
 ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 
 

 
 كيفية اإلثبات المحاسبى فى الدفاتر المالية ايشرح   (2
ستخراج نتائج األعماؿ كتحديد يدرس كيفية ا   (1

المركز المالى فى نياية السنة المالية لممنشآت 
 الفردية التجارية كالخدمية.

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 المعمكمات كالمفاىيـ: - ح ح

 
 يشرح  مفاىيـ األساس المحاسبى  (2
 يكضح طرؽ االثبات المحاسبى (1

2 2 
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 .يذكر كيفية استخراج نتائج االعماؿ (3 
 

 الميارات الذىنية : - خ خ
 
 

 القكاعد المنطقية كفركض نظرية المحاسبة .حمؿ ي (2
 .المحاسبى التحميؿ كاإلستنتاج  يصنؼ عمميات (1

الميارات المينية الخاصة  -جػ
 بالمقرر :

التطبيقات العممية لمعمؿ  يتقف استخداـ  (2
 المحاسبى فى المشركعات التجارية

التطبيقات العممية لمعمؿ  يتقف استخداـ  (1
 الخدمية.المؤسسات  المحاسبى فى 

.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات 6-د (2 الميارات العامة : - ؽ
 كالطفكلة..الصمة بادارة مؤسسات االسرة 

. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير 7-د (1
 المؤسسة كفقا لمتطمبات الجكدة الش

. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو 8-د (3
 الخاصو بالتخصص 

. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو 9-د (4
 بالتخصص لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو

 يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا  (5
 األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

282 
 

 المحاسبة المالية مبادئ كمفاىيـمفردات المقرر النظرم : 
 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 

 األسبكع الثاني
 مفردات المقرر النظرم : الدكرة المحاسبية

 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 
 األسبكع الثالث

 القكائـ الماليةمفردات المقرر النظرم : 
 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 

 األسبكع الرابع
 مفردات المقرر النظرم : المحاسبة عف المشتريات كالمبيعات

 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 
 األسبكع الخامس

 مفردات المقرر النظرم : المحاسبة عف اإليرادات كالمصركفات
 ات عمميةتطبيقمفردات المقرر العممي: 

 األسبكع السادس
 مفردات المقرر النظرم : المحاسبة عف حقكؽ الممكية

 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 
 األسبكع السابع

 مفردات المقرر النظرم : المحاسبة عف العمميات النقدية
 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 
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 األسبكع الثامف
 المحاسبة عف المدينكفمفردات المقرر النظرم : 
 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 

 األسبكع التاسع
 المحاسبة عف األكراؽ التجاريةمفردات المقرر النظرم : 
 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 

 األسبكع العاشر
 مفردات المقرر النظرم : المحاسبة عف األكراؽ المالية

 عمميةتطبيقات مفردات المقرر العممي: 
 األسبكع الحادم عشر

 مراجعة عامة لممنيجمفردات المقرر النظرم : 
 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 

 األسبكع الثاني عشر
 المعرض المنيجي لممقررمفردات المقرر النظرم : 

 مفردات المقرر العممي: امتحاف اعماؿ السنة
التعمـ  -التعمـ النشط-التعمـ الذاتى-نظريػػػػػػػػة  .محاضػػػػػػػػرات   أساليب التعميـ كالتعمـ -5

 التعمـ عف بعد-التعاكنى
 . قاعات بحػث  تدريبية لتماريف عممية 
 . دراسة حاالت تطبيقية 
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أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 .  محاضػػػػػػػػرات نظريػػػػػػػػة 
 . تماريف عمميػػػػػػػػػػػػة 
  بحث تدريبيػػػػػػػػػة .قاعات 

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 األساليب المستخدمة - ؾ
 
 

 تطبيقيات عممية.  (2)
 إختبارات فصمية . (1)
 الحضكركالمشاركة. (3)
 إمتحاف نياية الفصؿ . (4)

 التكقيت - ؿ
 
 

 التقيـ األكؿ            اسبكعي 
 التقيـ الثاني           األسبكع السابع

 الثالث عشرالتقيـ الثالث           األسبكع 
 االسبكع االخير---االختبارات النيائية التحريرية كالتطبيقية   

 
 درجة12أعماؿ السنة           - تكزيع الدرجات -جػ

 درجة82أمتحاف تحريرم      -
 درجة222المجمكع             -

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 ---------------------- مذكرات - ظ
محمد عمي كىداف : المحاسبة المالية في بيئة األعماؿ المعاصرة ،  كتب ممزمة - ع
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 1226دار الحسيف لمطباعة كالنشر .
 ) Weggantt Kieso, Accounting Principles كتب مقترحة -جػ

Extended), 2000, Gohn Wiley 
دكريات عممية أك نشرات  -د

 ------------------------- ... الخ

 
 منسؽ المقرر:أ.د/ طارؽ سعادة                  رئيس القسـ:         

                                 1212/1229التاريخ : 
 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ                      
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 أ(22نمكذج رقـ )

  
 محاسبة  مسمى المقرر

 M(322 ككد المقرر

 جامعة: المنكفية                                                  
 كمية: االقتصاد المنزلي . 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .
 مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة  ( ت)

 
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 األكؿاألسبكع 
 المحاسبة المالية مبادئ كمفاىيـمفردات المقرر النظرم : 
 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 

 2-د 2-ج 2-ب  2-أ االكؿ

 4د-3د

 األسبكع الثاني
 األسبكع الثاني

 –الثاني 
 –الثالث 

-2-أ
1-3 

 2-ب
 1-ب

-2-د 2-ج
 5د
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 مفردات المقرر النظرم : الدكرة المحاسبية
 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 

 األسبكع الثالث
 القكائـ الماليةمفردات المقرر النظرم : 
 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 

 األسبكع الرابع
مفردات المقرر النظرم : المحاسبة عف المشتريات 

 كالمبيعات
 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 

 األسبكع الخامس
مفردات المقرر النظرم : المحاسبة عف اإليرادات 

 كالمصركفات
 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 

  الرابع
 
 
 

 3ب

 األسبكع 
 الخامس كالسادس 

مفردات المقرر النظرم : المحاسبة عف اإليرادات 
 كالمصركفات

 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 

الخامس 
– 

 السادس

-،أ2-أ
1 

 2-د 2-ج 2-ب
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 المقرر النظرم : المحاسبة عف العمميات النقدية مفردات

 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 
 األسبكع التاسع

 المحاسبة عف األكراؽ التجاريةمفردات المقرر النظرم : 
   تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 

 السابع

 الثامف 

 التاسع 

-،أ2-أ
1 

 2-د 2-ج 2-ب

 األسبكع العاشر
 المقرر النظرم : المحاسبة عف األكراؽ الماليةمفردات 

 تطبيقاتمفردات المقرر العممي: 
 األسبكع الحادم عشر

 مراجعة عامة لممنيجمفردات المقرر النظرم : 
 تطبيقات عمميةمفردات المقرر العممي: 

 العاشر 

الحادل 
 عشر 

 2-ب 2-أ
 1-ب

 2-د 2-ج

 األسبكع الثاني عشر
 المعرض المنيجي لممقررمفردات المقرر النظرم : 

 مفردات المقرر العممي: امتحاف اعماؿ 

الثانى 
 عشر 

 

 2-أ

 

 2،1-ب

 

 2-ج

 

 2-د

 منسؽ المقرر:أ.د/ طارؽ سعادة                     رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ 
                                 1212/1229التاريخ :  
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 أ(22نمكذج رقـ )
 محاسبة  مسمى المقرر

 M(322)(24) ككد المقرر

 جامعة : المنكفية                                          
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 

 مصفكفة اساليب التعمـ  ( ث)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية الرئيسةالمعارؼ  اساليب التعمـ

محاضرات 
 نظرية

 2-1-أ

2-2 

-1د-2-د 2-ج 3ب1-ب
 5د4د3د

 2-د 2-ج 1-ب 3-أ تطبيقات عممية

 2-د 1-، ج 2-ج 2-ب 3-أ زيارات ميدانية

 2-د 1-، ج 2-ج -1ب 3-أ بحكث كتقارير
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 2-د 2-ج 1-ب 1-أ المناقشة كالحكار

 منسؽ المقرر:أ.د/ طارؽ سعادة                       رئيس القسـ:         
                                 1212/1229التاريخ : 

 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ                                                             
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 أ(22نمكذج رقـ ) 
 محاسبة  مسمى المقرر

 M(322) المقررككد 

 جامعة: المنكفية                                               
 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 مصفكفة اساليب التقييـ  ( ح)

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ

األنشطة خبلؿ 
 المحاضرات

                 1-ج 3ب1-ب 3-2-2-أ
 5د4د3د1د2-د

امتحاف أعماؿ 
 السنة 

 2-د 2-ج 2-ب 1-،أ2-أ

 2-د 1-ج 2-ب 1-أ   االمتحاف النظرم

 رئيس القسـ:              منسؽ المقرر:أ.د/ طارؽ سعادة  
 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

                                1212/1229التاريخ : 
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 (21رقـ ) نمكذج

 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسى 
 جامعة: المنكفية

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 : ادارة المنزؿ كالمؤسساتقسـ 

 بيانات المقرر -2
 الرمز الككدل : 

M (323) )( 
 أ طفؿاسـ المقرر :  نمك 

 
 الفرقة / المستكل : 

 الثاني-الثالثة      
 التخصص :

 ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         
 
 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 
 

 يشرح أىمية العناية الصحية ك النفسية  كاالجتماعية لمطفؿ . 2ػ

 المراحؿرعاية الطفؿ أثناء يشرح ميارات عالية في كيفية  1ػ 2

 العمرية المختمفة . 

2 2 
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 خدمات رعاية األمكمة ك الطفكلة في المجتمع المصرم. عمى يتعرؼ3ػ  2

 يشرح  مشكبلت الطفكلو كانكاعيا ككيفيو الكقايو كالعبلج منيا 4 -2

يشرح  مرحمو المراىقو كالشباب كالمشكبلت المتعمقو بيا كالحمكؿ البمقترحو كالمبتكره 2-5
 لمكاجيتيا 

 
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

المعمكمات -أ
 كالمفاىيـ:

 

 

 .يشرح حقائؽ النمك كمبادأة2أ.

 .يكضح خصائص نمك الطفؿ في المراحؿ المختمفة.1أ.

 .يشرح المشكبلت السمككية التي تكاجو المربيف عبر مراحؿ نمك الطفؿ3أ.
 

الميارات -ب
 الذىنية :

 

 العبلقة بيف سمبيات الممارسات التربكية الخاطئة كمشكبلت الطفكلة يحمؿ.2ب

 .يبتكر  كسائؿ تعميمية إلثارة بيئة الطفؿ المحيطة1ب.
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الميارات المينية  -جػ
 الخاصة بالمقرر :

 

 التعامؿ مع خصائص الطفكلة بمراحميا . يتقف.2ج.

 التعامؿ مع اإلسعافات األكلية ألمراض الطفكلة المعدية يتقف. 1ج.

 .يجيز برامج لتنمية المغكية كالحركية لمطفؿ3ج.
 

الميارات  - د
 العامة :

 

 

 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (2
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة مؤسسات 6-د (1

 االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا 7-د (3

 لمتطمبات الجكدة الش
  . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص8-د (4
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص لتحقيؽ 9-د (5

 التنميو المينيو المستدامو
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 األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4

التحدث عف األدكات  –مفردات المقرر النظرم : التعرؼ عمى أىداؼ المادة
 البلزمة لمتطبيؽ. 

  التعرؼ عمى أىداؼ المادة العممي مفردات المقرر العممي:
 األسبكع الثاني

 مفردات المقرر النظرم : ػالكحدة األكلى :
العكامؿ  –مفيـك نمك الطفؿ ػ الحقائؽ العامة لنمك الطفؿ ػأىمية دراسة النمك  

 المؤثرة في النمك .
 الحمؿ كالكالدةمفردات المقرر العممي: 

 األسبكع الثالث
 مفردات المقرر النظرم :   باقي الكحدة األكلى :

 مطالب النمك. –نمك ػ مبادئ النمك ػ مراحؿ نمك الطفؿ أنماط ال
 اإلعداد لمضيؼ الجديدمفردات المقرر العممي: 

 األسبكع الرابع
 مفردات المقرر النظرم : الكحدة الثانية: العكامؿ المؤثرة عمى نمك الجنيف

 الميبلدمفردات المقرر العممي: 
 األسبكع الخامس

 الكحدة الثالثة : مفردات المقرر النظرم : 
 النمك ك التطكر عبر المرحمة الجنينية
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 مرحمة الكليد مفردات المقرر العممي:
 األسبكع السادس 

 مفردات المقرر النظرم : الكحدة الرابعة:
النمك الحسي  –النمك الحركي  –النمك الفسيكلكجي  –الكليد )النمك الجسمي 

النمك  –النمك االجتماعي  –عالي النمك االنف –النمك المغكم  –النمك العقمي  –
 النمك األخبلقي(. –الديني 

 مفردات المقرر العممي: مرحمة الرضيع
 األسبكع السابع

 مفردات المقرر النظرم : الكحدة الخامسة:
النمك الحسي  –النمك الحركي  –النمك الفسيكلكجي  –الرضيع )النمك الجسمي 

النمك  –النمك االجتماعي  –نفعالي النمك اال –النمك المغكم  –النمك العقمي  –
 النمك األخبلقي(. –الديني 

 مرحمة الطفكلة المبكرةمفردات المقرر العممي: 
 األسبكع الثامف

 مفردات المقرر النظرم : الكحدة السادسة:
النمك  –النمك الفسيكلكجي  –سنكات( )النمك الجسمي  6 -3الطفكلة المبكرة )

 –النمك االنفعالي  –النمك المغكم  –العقمي النمك  –النمك الحسي  –الحركي 
 النمك األخبلقي(. –النمك الديني  –النمك االجتماعي 

 مرحمة الطفكلة المتأخرةمفردات المقرر العممي: 
 األسبكع التاسع
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 مفردات المقرر النظرم : الكحدة السابعة:
مك الن –النمك الفسيكلكجي  –سنكات( )النمك الجسمي  9-6الطفكلة الكسطى )

 –النمك االنفعالي  –النمك المغكم  –النمك العقمي  –النمك الحسي  –الحركي 
 النمك األخبلقي(. –النمك الديني  –النمك االجتماعي 

 إعداد أبحاث كتقارير كلكحات إرشاديةمفردات المقرر العممي: 
 األسبكع العاشر

 مفردات المقرر النظرم : الكحدة الثامنة:
 –النمك الفسيكلكجي  –سنة( )النمك الجسمي  21 -22الطفكلة المتأخرة )

النمك  –النمك المغكم  –النمك العقمي  –النمك الحسي  –النمك الحركي 
 النمك األخبلقي(. –النمك الديني  –النمك االجتماعي  –االنفعالي 

حيث يتـ دراسو مفيـك الطفكلو ككذلؾ التنشئو االجتماعيو كدكر االسرة 
كاالجتماعية ككذلؾ اىـ المشكبلت السمككيو التى تكاجو كالمؤسسات التربكيو 

الطفؿ سكاء أكاف ذلؾ سمكؾ ناضج اك غير ناضج ايضا تكضيح المشكبلت 
 قضميا(–مص االصابع –الكظيفيو )التبكؿ البلرادل 

المشكبلت االجتماعيو كاالدماف االجتماعى ايضا نناقش مشكبلت عمالو 
 بلت االعاقو عند االطفاؿاالطفاؿ كاخيرا كليس اخرا نناقش مشك

–االىميو  –ثـ ننتقؿ بعد ذلؾ لدراسو مرحمو المراىقو مف حيث )التعريؼ -
 المراحؿ (

 االجتماعى (–النفسى –العقمى –خصائص النمك )الجسمى 
مشكمو التدخيف –مشكمو التكيؼ النفسى  –كذلؾ دراسو مشكمو تدفؽ النمك -
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 مشكمو السرقو –
كبعدىا نكضح اىـ المشكبلت االجتماعيو  –ثـ نكضح خصائص نمك الشباب 

 كالدينيو كالنفسيو لدل الشباب
 مراجعة كتسميـ األعماؿ التطبيقيةمفردات المقرر العممي: 
 األسبكع الحادم عشر

 مراجعة عامة لممنيج - مفردات المقرر النظرم :
 تشطيب انشطة المقرر" الميارات" - مفردات المقرر العممي:

 األسبكع الثاني عشر
 امتحاف اعماؿ السنة - المعرض المنيجي لممقرر مفردات المقرر النظرم :
 االختبارات العممية جميع الميارات مفردات المقرر العممي:  

أساليب التعميـ  -5
 كالتعمـ

 ػ المحاضرات النظرية .2
 التعمـ عف بعد-التعمـ التعاكنى -التعمـ النشط-ػ العصؼ الذىني.1
 ػ المناقشات.3
 التقارير ك البحكث .ػ 4
لؤلبحاث ك التقارير الفردية  الطالبػ التعميـ الذاتي مف خبلؿ إعداد 5

 باالستعانة باإلنترنت.
 ػ إعداد ألبكـ نمك ك تطكر الطفؿ كتطبيؽ عممي لممساؽ.6
ػ زيارة ميدانية إلي لمستشفيات جامعو المنكفية قسـ األطفاؿ المبتسريف 7

 كيفية العناية بو.لمتعرؼ عمى خصائص الطفؿ ك 
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أساليب التعميـ  -6
كالتعمـ لمطبلب ذكل 

 القدرات المحدكدة

 أ. المحاضرات المدعمة بكسائؿ إيضاح عممية
 ب. اساليب تحميؿ المياـ لتجزئة محتكيات المادة العممية

 ج. ىندسة االنتباه، الزيارات كالرحبلت العممية
 تقكيـ الطػػػبلب :   -7

األساليب -أ
 المستخدمة

 
 

 كاختبارات المنتصؼ اعماؿ سنة االختبار الدكرم  

   

 االختبار العممي النيائي لتقدير القدرة التطبيقية لمطالب

 التحريرم االختبار النيائي 

 
 

 التكقيت-ب
 
 

 التقيـ األكؿ            اسبكعي 
 التقيـ الثاني           األسبكع السابع

 الثالث عشرالتقيـ الثالث           األسبكع 
 االمتحاف التحريرم   االسبكع االخير
 االمتحاف العممي      االسبكع االخير
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 درجة12أعماؿ السنة           - تكزيع الدرجات -جػ
 درجة 12االمتحاف التطبيقى         

 درجة62أمتحاف تحريرم      -
 درجة222المجمكع             -

 : قائمة الكتب الدراسية كالمراجع -8
 ---------------------- مذكرات - ؿ
( : نمك الطفؿ كرعايتو ، مطبعة 1221نيى عبد الستار عبد المحسف ) كتب ممزمة -ـ 

 الحنفي لمنشر ، شبيف الككـ ، المنكفية 
( : نمك ك رعاية الطفؿ  ) بيف النظرية 1224د / نعمة مصطفى رقباف )  كتب مقترحة -جػ

 كالتكزيع . ج. ـ. ع. كالتطبيؽ ( ػ بستاف المعرفة لمنشر
(: عمـ نفس النمك )الطفكلة كالمراىقة( ، 2992حامد عبد السبلـ زىراف )

 ،عالـ الكتب ، القاىرة.5ط
دكريات عممية أك  -د

 المراجع اإللكتركنية، مكاقع اإلنترنت...الخ نشرات ... الخ

 رئيس القسـ:                                      منسؽ المقرر : د/ىناء سبلمو
                                 1212/1229التاريخ :  

                                          
 

 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ               
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 أ(    22نمكذج رقـ )                    جامعة: المنكفية

 1نمك طفؿ  مسمى المقرر

  M (323) ككد المقرر

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة  ( أ)
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 –مفردات المقرر النظرم : التعرؼ عمى أىداؼ المادة
 التحدث عف األدكات البلزمة لمتطبيؽ. 

التعرؼ عمى أىداؼ المادة  مفردات المقرر العممي:
 العممي

-،أ2-أ االكؿ
1 

-ب
 1-،ب2

-ج
-،ج2
 3-،ج1

 2-د
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 مفردات المقرر النظرم : ػالكحدة األكلى :
مفيـك نمك الطفؿ ػ الحقائؽ العامة لنمك الطفؿ ػأىمية  

 العكامؿ المؤثرة في النمك . –دراسة النمك 
 الحمؿ كالكالدةمفردات المقرر العممي: 

 األسبكع الثالث
 مفردات المقرر النظرم :   باقي الكحدة األكلى :
مطالب  –أنماط النمك ػ مبادئ النمك ػ مراحؿ نمك الطفؿ 

 النمك.
 اإلعداد لمضيؼ الجديدالمقرر العممي:  مفردات

 األسبكع الرابع
مفردات المقرر النظرم : الكحدة الثانية: العكامؿ المؤثرة 

 عمى نمك الجنيف
 الميبلدمفردات المقرر العممي: 

مناقشة التقرير المقدـ عف سمبيات كايجابيات التي تـ 
 التكصؿ الييا  في زيارة الطبلب

 –الثاني 
 –الثالث 
 الرابع

  2-أ

 1-أ

 3ا

-ب
 1-،ب2

-ج
-،ج2
 3-،ج1

، 1-د
 3-د

 4د

 5د

 األسبكع الخامس
 الكحدة الثالثة : مفردات المقرر النظرم : 

 النمك ك التطكر عبر المرحمة الجنينية
 مرحمة الكليد مفردات المقرر العممي:

الخامس 
- 

 السادس

 

 1-أ

-ب
 1-،ب2

-ج
-،ج2
 3-،ج1

 4-د
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 األسبكع السادس 
 مفردات المقرر النظرم : الكحدة الرابعة:

النمك  –النمك الفسيكلكجي  –الكليد )النمك الجسمي 
النمك المغكم  –النمك العقمي  –النمك الحسي  –الحركي 

 –النمك الديني  –النمك االجتماعي  –النمك االنفعالي  –
 النمك األخبلقي(.

 مفردات المقرر العممي: مرحمة الرضيع

 

 

 

 األسبكع السابع
 المقرر النظرم : الكحدة الخامسة:مفردات 

النمك  –النمك الفسيكلكجي  –الرضيع )النمك الجسمي 
النمك المغكم  –النمك العقمي  –النمك الحسي  –الحركي 

 –النمك الديني  –النمك االجتماعي  –النمك االنفعالي  –
 النمك األخبلقي(.

 مرحمة الطفكلة المبكرةمفردات المقرر العممي: 

-ب 1-أ السابع
 1-،ب2

-ج
-،ج2
 3-،ج1

 1-د

 األسبكع الثامف
 مفردات المقرر النظرم : الكحدة السادسة:

النمك  –سنكات( )النمك الجسمي  6 -3الطفكلة المبكرة )
النمك  –النمك الحسي  –النمك الحركي  –الفسيكلكجي 

النمك  –النمك االنفعالي  –النمك المغكم  –العقمي 

-ب 1-أ الثامف
 1-،ب2

-ج
-،ج2
 3-،ج1

-----
-- 
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 النمك األخبلقي(. –النمك الديني  –االجتماعي 
 مرحمة الطفكلة المتأخرةمفردات المقرر العممي: 

 األسبكع التاسع
 مفردات المقرر النظرم : الكحدة السابعة:

النمك  –سنكات( )النمك الجسمي  9-6الطفكلة الكسطى )
النمك  –النمك الحسي  –النمك الحركي  –الفسيكلكجي 

النمك  –النمك االنفعالي  –النمك المغكم  –العقمي 
 النمك األخبلقي(. –النمك الديني  –االجتماعي 

إعداد أبحاث كتقارير كلكحات مفردات المقرر العممي: 
 إرشادية

-ب 1-أ التاسع
 1-،ب2

-ج
-،ج2
 3-،ج1

  2 -د

 1-د

 األسبكع العاشر
 مفردات المقرر النظرم : الكحدة الثامنة:

 –سنة( )النمك الجسمي  21 -22المتأخرة )الطفكلة 
 –النمك الحسي  –النمك الحركي  –النمك الفسيكلكجي 

النمك  –النمك االنفعالي  –النمك المغكم  –النمك العقمي 
 النمك األخبلقي(. –النمك الديني  –االجتماعي 

حيث يتـ دراسو مفيـك الطفكلو ككذلؾ التنشئو االجتماعيو 
ات التربكيو كاالجتماعية ككذلؾ اىـ كدكر االسرة كالمؤسس

المشكبلت السمككيو التى تكاجو الطفؿ سكاء أكاف ذلؾ 

العاشر 
– 

الحادم 
 عشر

-ب 1-أ
 1-،ب2

-ج
-،ج2
 3-،ج1

 5-د
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سمكؾ ناضج اك غير ناضج ايضا تكضيح المشكبلت 
 قضميا(–مص االصابع –الكظيفيو )التبكؿ البلرادل 

المشكبلت االجتماعيو كاالدماف االجتماعى ايضا نناقش 
اخرا نناقش مشكبلت عمالو االطفاؿ كاخيرا كليس 

 مشكبلت االعاقو عند االطفاؿ
ثـ ننتقؿ بعد ذلؾ لدراسو مرحمو المراىقو مف حيث -

 المراحؿ (–االىميو  –)التعريؼ 
–النفسى –العقمى –خصائص النمك )الجسمى 

 االجتماعى( 
مشكمو التكيؼ  –كذلؾ دراسو مشكمو تدفؽ النمك -

 مشكمو السرقو –مشكمو التدخيف –النفسى 
كبعدىا نكضح اىـ  –ئص نمك الشباب ثـ نكضح خصا

 المشكبلت االجتماعيو كالدينيو كالنفسيو لدل الشباب
مراجعة كتسميـ األعماؿ مفردات المقرر العممي: 

 التطبيقية
 األسبكع الحادم عشر

 مراجعة عامة لممنيج - مفردات المقرر النظرم :
تشطيب انشطة المقرر"  - مفردات المقرر العممي:

 الميارات"
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 األسبكع الثاني عشر
 - المعرض المنيجي لممقرر مفردات المقرر النظرم :

 امتحاف اعماؿ السنة
االختبارات العممية جميع  مفردات المقرر العممي:  

 الميارات

الثاني 
 –عشر 
الثالث 
 –عشر 
الرابع 
 عشر

-،أ2-أ 
1 

-ب
 1-،ب2

-ج
-،ج2
 3-،ج1

-،د2-د
1 

                          منسؽ المقرر : د/ىناء سبلمو
 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ رئيس القسـ:  
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 أ(     22جامعة : المنكفية                                             نمكذج رقـ )
 نمك الطفؿ مسمى المقرر

 ) M (323) ككد المقرر
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 
 
 )ب( مصفكفة اساليب التعمـ  

المعارؼ  اساليب التعمـ
 الرئيسة

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية

 1ا-2-أ محاضرات نظرية

 3ا

 -1-، د 2-د 3ج1-ج 2-ج 1-ب
 جميع الميارات

  2-د 2-ج 1-ب 1-أ محاضرات تطبيقية

  2-د 3-ج      1-ب 2-أ زيارات ميدانية

  2-د 1-، ج 2-ج 3-ب 3-أ بحكث كتقارير
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 1-،د2-د 1-،ج2-ج 3-،ب1-ب   2-أ المناقشة كالحكار

 رئيس القسـ:                                      منسؽ المقرر : د/ىناء سبلمو
                                 1212/1229التاريخ : 

          أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ                                                         
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 أ(     22جامعة: المنكفية                                                  نمكذج رقـ )

 نمك طفؿ مسمى المقرر

 ككد المقرر

 

M (323)  

 كمية : االقتصاد المنزلي

 ادارة المنزؿ كالمؤسساتقسـ : 

 )ج( مصفكفة اساليب التقييـ
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ

األنشطة خبلؿ 
 المحاضرات

 2ا1-أ

 3ا

 -1-، د 2-د 1-ج 2-ب
  جميع الميارات

امتحاف أعماؿ 
 السنة 

 -1-، د 2-د 2-ج 2-ب 1-أ
  جميع الميارات
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 -1-، د 2-د 2-ج 1-ب 2-أ النظرماالمتحاف 
  جميع الميارات

                            منسؽ المقرر : د/ىناء سبلمو 
 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـرئيس القسـ:  

                                 1212/1229التاريخ : 
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 (21نموذج رقم )
 

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M)(324) ) 

 اسـ المقرر :  
 ديككر منزؿ

 الفرقة / المستكل : 
 الثاني–الثالثة       

 التخصص :
 ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 
 

 
يشرح العناصر األساسية لديككر المنزؿ كمبادئ التصميـ 1-

 الداخمي 
 باستخداـ مكمبلت الديككر يتعرؼ -2-1
يشرح الخامات الكيميائيو المختمفة كالمكاد الكسيطو المستخدمو  2-3

 فى الصناعات المختمفو 
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

  المعمكمات كالمفاىيـ:-أ

2 4 
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 أىداؼ تأثيث المسكف يصؼ 2-أ
 عناصر التصميـ الداخمي يشرح 1-أ
 يصؼ الديككر كتأثيره عمي المجتمع 3-أ
 يشرح تاريخ التصميـ الداخمي 4-أ
 يشرح قكاعد تأثيث حجرات المسكف5-أ

 الميارات الذىنية :-ب
 
 
 

افضؿ األكضاع التأثيثية لفرش حجرات المسكف بما  يخطط2-ب
 يحقؽ اىداؼ كغايات أفراد األسرة

أنكاع مكمبلت الديككر كسبؿ استخداميا في تجميؿ  يصمـ-ب
 المسكف

 انسب طرؽ االضاءة لكؿ حجرة مف حجرات المنزؿ يخطط3-ب
 عناصر التصميـ الداخمي كالتنسيؽ فيما  يصمـ4-ب 

 بينيـ كفقا لقكاعد ترتيب كتجميؿ المسكف
الميارات المينية الخاصة  -جػ

 بالمقرر :
 
 يطبؽ قكاعد تنسيؽ حجرات المسكف المختمفة 2-ج
 األلكاف في الظؿ كالنكر كتنسيؽ األلكاف بشكؿ جمالي ينفذ1-ج
المقاطع  الرأسية لممسقط األفقي لمحجرات المسكف  يستخدـ3-ج

 المختمفة
 

  الميارات العامة :-د
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 يساىـ فى تحفيز كقيادة العامميف 2-د
 يساىـ فى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ جيد 1-د
 
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا 7-د

 لمتطمبات الجكدة الش
 . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص 8-د
بالتخصص . يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو 9-د

 لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو
 

 مفردات المقرر النظرم األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4
 التصميـ الداخمي لممسكف–تعريؼ المسكف : 

 تعريؼ الديككر  - كنبذه مختصرة عف عناصره
 التعرؼ عمى المقرر كاألدكات المطمكبومفردات المقرر العممي: 

 األسبكع الثاني
 التصميـ الداخمي كدكره في المجتمع لمقرر النظرم : مفردات ا

 التصميـ الداخمي كالحداثو  –تاريخ التصميـ الداخمي  –
تكضيح - دراسة مقاييس الرسـ الرأسية-مفردات المقرر العممي: 
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تكضيح مقاسات فتحات  -سمؾ الحكائط " الداخمية كالخارجية"
كتشمؿ : االبكاب ،  المسكف "االفقيو " ككيفيو رفعيا "كقطاع راسى "

 الشبابيؾ ، االرش، البمككنات
 األسبكع الثالث

 اعداد كتأثيث حجرات المسكفمفردات المقرر النظرم : 
 )حجرة المعيشة( 

التعرؼ عمى كيفيو رفع قطاع رأسى كجانبى مفردات المقرر العممي: 
رفع كؿ - لحجرات فارغة باختبلؼ تكزيع الفتحات االصميو بيا .

 أسى كجانبى لحجرتيا الخاصو .طالبة قطاع ر 
 األسبكع الرابع

 اعداد كتأثيث حجرات المسكف مفردات المقرر النظرم : 
 )حجرة المائدة أك الطعاـ(
دراسة مفردات حجرة المعيشو "كمسقط افقى مفردات المقرر العممي: 

 " ككيفيو رفعو كػ"قطاع رأسى كجانبى "
اصو بمنزليا كرفعو رسـ كؿ طالبو مسقط افقى لحجرة المعيشو الخ -

 كقطاع رأسى كجانبى
 األسبكع الخامس

 اعداد كتأثيث حجرات المسكف مفردات المقرر النظرم : 
 )حجرة النكـ(

دراسة مفردات حجرة المائدة اك الطعاـ --مفردات المقرر العممي: 
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رسـ كؿ  - "كمسقط افقى " ككيفيو رفعو كػ"قطاع رأسى كجانبى "
ائدة الخاصو بمنزليا كرفعو كقطاع طالبو مسقط افقى لحجرة الم

 رأسى كجانبى
 األسبكع السادس

 اعداد كتأثيث حجرات المسكف مفردات المقرر النظرم : 
 )حجرة األطفاؿ(

 الكرتكف -استغبلؿ خامات البيئة: الكرؽ
دراسة مفردات حجرة نـك الزكجيف "كمسقط مفردات المقرر العممي: 

 بى "افقى " ككيفيو رفعو كػ"قطاع رأسى كجان
رسـ كؿ طالبو مسقط افقى لحجرة النـك المكجكده بمنزليا كرفعيا  -

 كقطاع رأسى كجانبى
 األسبكع السابع

 اعداد كتأثيث حجرات المسكف مفردات المقرر النظرم : 
 )المطبخ(

دراسة مفردات حجرةاالطفاؿ "كمسقط افقى -مفردات المقرر العممي: 
 " ككيفيو رفعو كػ"قطاع رأسى كجانبى "

رسـ كؿ طالبو مسقط افقى لحجرةاالطفاؿ بمنزليا كرفعيا كقطاع  -
 رأسى كجانبى
 األسبكع الثامف

 اعداد كتأثيث حجرات المسكف مفردات المقرر النظرم : 
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 )الحماـ(
دراسة مفردات المطبخ "كمسقط افقى " -مفردات المقرر العممي: 

 ككيفيو رفعو كػ"قطاع رأسى كجانبى "
قى لممطبخ الخاص بمنزليا كرفعو كقطاع رسـ كؿ طالبو مسقط اف -

 رأسى كجانبى
 األسبكع التاسع

اعداد كتأثيث حجرات المسكف )بعض مفردات المقرر النظرم : 
 الحجرات الخاصة(

دراسة مفردات الحماـ "كمسقط افقى " - مفردات المقرر العممي:
 ككيفيو رفعو كػ"قطاع رأسى كجانبى "

الخاص بمنزليا كرفعو كقطاع رسـ كؿ طالبو مسقط افقى لمحماـ  -
 رأسى كجانبى

 األسبكع العاشر
 عناصر التصميـ الداخمي )األلكاف(مفردات المقرر النظرم : 
 رفع قطاع رأسى لمكحو "المشركع" مفردات المقرر العممي:

 *)رفع الحكائط الخارجيو كاالبكاب كالشبابيؾ (
 األسبكع الحادم عشر

 ميـ الداخمي )اإلضاءة (عناصر التصمفردات المقرر النظرم : 
تكممو رفع القطاع الرأسى لمكحة -مفردات المقرر العممي: 

"المشركع"*)رفع مفردات المسكف فى الكحو كتشمؿ  : حجرة نكـ 
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 ،حجرة اطفاؿ ،حجرة معيشو  حماـ كمطبخ (.
 األسبكع الثاني عشر

 تنسيؽ كتجميؿ مناطؽ المسكف مفردات المقرر النظرم : 
 )مكمبلت الديككر(

تقييـ المكحو مع تدريب الطبلب عمى طرؽ مفردات المقرر العممي: 
 التمكيف بالظؿ كالنكر
 األسبكع الثالث عشر

 مفردات المقرر النظرم : امتحاف اعماؿ السنة
 مفردات المقرر العممي: تقديـ المشاريع العممية

 التعمـ النشط -التعمـ الذاتى- المحاضرات  - أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 انشطة في المحاضرات  -
 الدركس العممية  -
 التعميـ التعاكني -

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 المحاضرات  -
 الحقائب  التعميمية  -
 الدركس العممية  -
 التعميـ التعاكني -

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 امتحاف اعماؿ السنة   - األساليب المستخدمة -ـ 
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بنياية الفصؿ الدراسي  لتقييـ مدم استفادة امتحاف نظرم  -
 الطبلب مف المنيج

-  
 التكقيت - ف
 
 

 التقيـ                   أسبكعيا
 األسبكع السادس              1التقييـ 
 االسبكع الثاني عشر              3لتقييـ 

 التحريرم كالتطبيقى   االسبكع االخير التقييـ النيائى
 
 درجة12أعماؿ السنة           - تكزيع الدرجات -جػ

 درجة 12التطبيقى                  
 درجة62أمتحاف تحريرم      -
 درجة222المجمكع             -

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
ىبة اهلل عمي محمكد شعيب –تجميؿ كتنسيؽ المسكف المعاصر  مذكرات - ذ

1221 
 ------------------------- كتب ممزمة - ر
 ------------------------- كتب مقترحة -جػ
دكريات عممية أك نشرات  -د

 ... الخ
------------------------- 
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 منسؽ المقرر :أ.د/ ميجة محمد إسماعيؿ مسمـ              رئيس القسـ:أ.د/ميجة محمد مسمـ    

                                 1229/ 1212التاريخ : 
                                    

              
 
 
 

 أ(     22نمكذج رقـ )                         جامعة: المنكفية
 ديككر مسمى المقرر
 ( M)(324) ككد المقرر

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة  ( أ)
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 تحضير بعض أنكاع البكيات. مفردات المقرر النظرم :
:المنظفات: تحضير المنظفات الصناعية.:البكليمرات -1

 تحضير الصابكف.
 :المكاد الخزافية

-،أ2-أ االكؿ
 3-،أ1

-ج 4-ب
-،ج2
 3-ج1

 1د2-د
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 :تابع تحضير الصابكف.
 :الزجاج.

 أنكاع البكيات.:تحضير بعض 
 :الكرنيشات.

 :تحضير بعض أنكاع البكيات.
:مكاد البناء.:تحضير بعض أنكاع البكيات.كمف ىنا ينبثؽ 

 24بعض المحتكيات التى تدرس عمى مدار اؿ
اسبكعاكالتى تستخدـ فى تحضير المسكف بقكاطعو الرأسية 

 كاالفقية 
 التصميـ الداخمي لممسكف–تعريؼ المسكف  

استغبلؿ  -تعريؼ الديككر  - ف عناصرهكنبذه مختصرة ع
 خامات البيئة: الزجاجات الببلستيكية

التعرؼ عمى المقرر كاألدكات مفردات المقرر العممي: 
 المطمكبو

 األسبكع الثاني
التصميـ الداخمي كدكره في مفردات المقرر النظرم : 

 المجتمع 
 -التصميـ الداخمي كالحداثو  –الداخمي تاريخ التصميـ  –

 استغبلؿ خامات البيئة: الجينز
- دراسة مقاييس الرسـ الرأسية-مفردات المقرر العممي: 

 –الثاني 
 -الثالث 
 الرابع

-ج 2-ب 5-أ
-،ج2
 3-ج1

-2-د
 3د
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تكضيح  -تكضيح سمؾ الحكائط " الداخمية كالخارجية"
مقاسات فتحات المسكف "االفقيو " ككيفيو رفعيا "كقطاع 

 ، البمككناتراسى " كتشمؿ : االبكاب ، الشبابيؾ ، االرش
 األسبكع الثالث

 اعداد كتأثيث حجرات المسكفمفردات المقرر النظرم : 
 )حجرة المعيشة( 

 استغبلؿ خامات البيئة: الزجاج
التعرؼ عمى كيفيو رفع قطاع مفردات المقرر العممي: 

رأسى كجانبى لحجرات فارغة باختبلؼ تكزيع الفتحات 
كجانبى رفع كؿ طالبة قطاع رأسى - االصميو بيا .

 لحجرتيا الخاصو .
 األسبكع الرابع

 اعداد كتأثيث حجرات المسكف مفردات المقرر النظرم : 
 )حجرة المائدة أك الطعاـ(

 استغبلؿ خامات البيئة: بعض قطع األثاث القديمة
دراسة مفردات حجرة المعيشو مفردات المقرر العممي: 

 "كمسقط افقى " ككيفيو رفعو كػ"قطاع رأسى كجانبى "
رسـ كؿ طالبو مسقط افقى لحجرة المعيشو الخاصو  -

 بمنزليا كرفعو كقطاع رأسى كجانبى
 4د2-د  2-ج 2-ب 5-أالخامس  اعداد كتأثيث حجرات المسكف مفردات المقرر النظرم : 
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 )حجرة النكـ(
دراسة مفردات حجرة المائدة اك --مفردات المقرر العممي: 

قط افقى " ككيفيو رفعو كػ"قطاع رأسى كجانبى الطعاـ "كمس
رسـ كؿ طالبو مسقط افقى لحجرة المائدة الخاصو  - "

 بمنزليا كرفعو كقطاع رأسى كجانبى
 األسبكع السادس

 اعداد كتأثيث حجرات المسكف مفردات المقرر النظرم : 
 )حجرة األطفاؿ(

 الكرتكف -استغبلؿ خامات البيئة: الكرؽ
دراسة مفردات حجرة نـك الزكجيف مفردات المقرر العممي: 

 "كمسقط افقى " ككيفيو رفعو كػ"قطاع رأسى كجانبى "
رسـ كؿ طالبو مسقط افقى لحجرة النـك المكجكده  -

 بمنزليا كرفعيا كقطاع رأسى كجانبى
 

- 
 السادس

  

 المسكف  اعداد كتأثيث حجراتدات المقرر النظرم : 
 )المطبخ(

 استغبلؿ خامات البيئة: بكاقي األقمشة
دراسة مفردات حجرةاالطفاؿ -مفردات المقرر العممي: 

 "كمسقط افقى " ككيفيو رفعو كػ"قطاع رأسى كجانبى "
رسـ كؿ طالبو مسقط افقى لحجرةاالطفاؿ بمنزليا  -

-،أ2-أ السابع
5 

-ج 2-ب
-،ج2
 3-ج1

 6د2-د
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 كرفعيا كقطاع رأسى كجانبى
 األسبكع الثامف

 اعداد كتأثيث حجرات المسكف مفردات المقرر النظرم : 
 )الحماـ(

دراسة مفردات المطبخ "كمسقط -مفردات المقرر العممي: 
 افقى " ككيفيو رفعو كػ"قطاع رأسى كجانبى "

رسـ كؿ طالبو مسقط افقى لممطبخ الخاص بمنزليا  -
 كرفعو كقطاع رأسى كجانبى

 

  2-أ الثامف
 2-أ

 2-ب
 2-ب

-ج
-،ج2
 3-ج1

 7د2-د

اعداد كتأثيث حجرات المسكف مفردات المقرر النظرم : 
 )بعض الحجرات الخاصة(
دراسة مفردات الحماـ "كمسقط - مفردات المقرر العممي:

 افقى " ككيفيو رفعو كػ"قطاع رأسى كجانبى "
رسـ كؿ طالبو مسقط افقى لمحماـ الخاص بمنزليا  -

 كرفعو كقطاع رأسى كجانبى
 

-ج 2-ب 2-أ التاسع
-،ج2
 3-ج1

 2-د

عناصر التصميـ الداخمي مفردات المقرر النظرم : 
 )األلكاف(

 رفع قطاع رأسى لمكحو "المشركع" مفردات المقرر العممي:

العاشر 
– 

الحادم 

-،أ2-أ
 3-،أ1

 8د2-د 2-ج 4-ب
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 *)رفع الحكائط الخارجيو كاالبكاب كالشبابيؾ (
 األسبكع الحادم عشر

عناصر التصميـ الداخمي مفردات المقرر النظرم : 
 ( )اإلضاءة

تكممو رفع القطاع الرأسى لمكحة -مفردات المقرر العممي: 
"المشركع"*)رفع مفردات المسكف فى الكحو كتشمؿ  : 

 حجرة نـك ،حجرة اطفاؿ ،حجرة معيشو  حماـ كمطبخ (.

 عشر

 تنسيؽ كتجميؿ مناطؽ المسكف مفردات المقرر النظرم : 
 الديككر()مكمبلت 

تقييـ المكحو مع تدريب الطبلب مفردات المقرر العممي: 
 عمى طرؽ التمكيف بالظؿ كالنكر

 األسبكع الثالث عشر
 مفردات المقرر النظرم : امتحاف اعماؿ السنة
 مفردات المقرر العممي: تقديـ المشاريع العممية

الثاني 
 –عشر 
الثالث 
 –عشر 
الرابع 
 عشر

 1-ب 3-أ
 3-ب

 9د2-د 1-ج

                                              1212/1229التاريخ : منسؽ المقرر :أ.د/ ميجة محمد إسماعيؿ  مسمـ    
 رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ 
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 أ(     22جامعة : المنكفية                        نمكذج رقـ )
 ديككر مسمى المقرر

 المقررككد 
 

M)(324) ) 

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
محاضرات 

 نظرية
 2-أ
 1-أ

  2-د 2-ج 1-ب
 جميع الميارات

 2-ب 2-أ تطبيقات عممية
 1-ب
 3-ب

  2 -ج
جميع 1-ج

 الميارات

  2-د

 2-ب 1-أ زيارات ميدانية
 1-ب
 3-ب

  2-د 1-، ج 2-ج
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 4ب
  2-د 1-، ج 2-ج 2-ب 2-أ بحكث كتقارير

  2-د 2-ج 1-ب 1-أ المناقشة كالحكار
 منسؽ المقرر :أ.د/ ميجة محمد إسماعيؿ مسمـ                        

 رئيس القسـ:  أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ
                                           1212/1229التاريخ :   
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 أ(     22جامعة: المنكفية                                                  نمكذج رقـ )
 ديككر  مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M)(324) ) 

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 

 مصفكفة اساليب التقييـ)ج( 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
األنشطة خبلؿ 

 المحاضرات
  1-أ
 1-أ

 2-ب
 جميع الميارات

 1-ج
 جميع الميارات

 1-،د2-د

 جميع الميارات

امتحاف أعماؿ 
 السنة 

 1-،د2-د 2-ج 2-ب 1-ب

 1-،د2-د 2-ج 1-ب 2-أ االمتحاف النظرم
                                  1212/1229التاريخ : منسؽ المقرر :أ.د/ ميجة محمد إسماعيؿ مسمـ   

 ـقسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمرئيس ال   
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 (21نمكذج رقـ )

 جامعة : جامعة المنكفية
 كمية :   االقتصاد المنزلي

  قسـ :    ادارة المنزؿ ك المؤسسات
 
 
 

 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي 
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M (325)  

 فف االتيكيتاسـ المقرر 
 

 الفرقة / المستكل : 
 الثاني-الثالثة      

 التخصص :
 ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 

 . السمككى فى المكاقؼ المختمفة أصكؿ التصرؼيدرس  (2
 يشرح  نبذة تاريخية عف اإلتيكيت  (1
األنماط الصحيحة لمتعامؿ مع مكاقؼ الحياة  يدرس.  (3

2 2 
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 المختمفة .
 .كعبلقتيا باالتيكيتمككنات النشاط اإلنسانى  يدرس  (4
 تقديـ البرامج التثقيفية فى مجاؿ اإلتيكيت.يدرس اسس  (5

 
 مف تدريس المقرر:المستيدؼ  -3

 المعمكمات كالمفاىيـ: - د د
 
 
 
 
 
 

 
 . السمككى فى المكاقؼ المختمفة أصكؿ التصرؼ يشرح:  2 -أ

 نبذة تاريخية عف اإلتيكيت  . يشرح  1 - أ
األنماط الصحيحة لمتعامؿ مع مكاقؼ الحياة  : يكضح  3 -أ

 المختمفة .
 .كعبلقتيا باالتيكيتمككنات النشاط اإلنسانى  : يكضح  4-أ

 الميارات الذىنية : - ذ ذ
 
 
 

 
مككنات النشاط اإلنسانى فى بعض المكاقؼ  يحمؿ  -2 -ب

 الحياتية .
يبتكر كسائؿ مناسبة تسيـ فى تكعية األفراد المحطيف بفف  -1 -ب

 اإلتيكيت . 
 برامج عف أداب التصرؼ كاإلتيكيت. صمـي -3-ب
 المكاقؼ اإلنسانية بيف الناس. يصنؼ -4-ب
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المينية الخاصة الميارات  -جػ
 بالمقرر :

المعمكمات كاإلمكانات المتاحة فى تخطيط برامج عف  يطبؽ-2-ج
 آداب التصرؼ لمختمؼ الفئات .

 يطبؽ ميارة االتصاؿ الفعاؿ باآلخريف فى الحياة العامة. -1-ج
 يستخدـ اتجاىات إيجابية نحك االاىتماـ بآداب السمكؾ . -3-ج
 
 

 يساىـ فى تحفيز كقيادة العامميف 2-د -2-د (2 الميارات العامة : - ؾ
 

 ..يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا5-د (1
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (3

 ..مؤسسات االسرة كالطفكلة
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة 7-د (4

 كفقا لمتطمبات الجكدة الش
خاصو . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو ال8-د (5

  بالتخصص
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو 9-د (6

 بالتخصص لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو
  

 األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4
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تعريفو  –مفردات المقرر النظرم : مفيـك آداب التصرؼ كاإلتيكيت 
 أىمية االلتزاـ بو –

شرح أمثمة كمكاقؼ تطبيقية كتنفيذ ما مف مفردات المقرر العممي: 
 شأنو اضافة قيمة جمالية لممكقؼ أك يكظؼ لرقى في السمكؾ 

 األسبكع الثاني
االعتزاز  –معانى راقية فى اإلتيكيت  مفردات المقرر النظرم :

الرفعة ، مككنات النشاط  –األنكثة  –الشرؼ  –الرقة  –بالنفس 
 كلية .اإلنسانى ، اإلتيكيت كالعبلقات الد

 مفردات المقرر العممي: 
 األسبكع الثالث

إتيكيت المكاقؼ الحياتية : تناكؿ الطعاـ مفردات المقرر النظرم : 
 المناسبات كالزيارات –

شرح أمثمة كمكاقؼ تطبيقية كتنفيذ ما مف مفردات المقرر العممي: 
 شأنو اضافة قيمة جمالية لممكقؼ أك يكظؼ لرقى في السمكؾ 

 عاألسبكع الراب
استخداـ التميفكف –آداب كاتيكيت الحديث مفردات المقرر النظرم : 

–  
شرح أمثمة كمكاقؼ تطبيقية كتنفيذ ما مف مفردات المقرر العممي: 

 شأنو اضافة قيمة جمالية لممكقؼ أك يكظؼ لرقى في السمكؾ 
 األسبكع الخامس



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

332 
 

 اليدايا   -االجتماعات مفردات المقرر النظرم : 
شرح أمثمة كمكاقؼ تطبيقية كتنفيذ ما مف  العممي:مفردات المقرر 

 شأنو اضافة قيمة جمالية لممكقؼ أك يكظؼ لرقى في السمكؾ .
 األسبكع السادس 

أعياد ميبلد  –المناسبات الخاصة )أفراح مفردات المقرر النظرم : 
 عزاء ..(. –

شرح أمثمة كمكاقؼ تطبيقية كتنفيذ ما مف  مفردات المقرر العممي:
  ضافة قيمة جمالية لممكقؼ أك يكظؼ لرقى في السمكؾ . شأنو ا

 األسبكع السابع
 مفردات المقرر النظرم : امتحاف الميدتيـر

شرح أمثمة كمكاقؼ تطبيقية كتنفيذ ما مف مفردات المقرر العممي: 
 شأنو اضافة قيمة جمالية لممكقؼ أك يكظؼ لرقى في السمكؾ 

 األسبكع الثامف
 البركتكككؿمفردات المقرر النظرم : 
شرح أمثمة كمكاقؼ تطبيقية كتنفيذ ما مف مفردات المقرر العممي: 

 شأنو اضافة قيمة جمالية لممكقؼ أك يكظؼ لرقى في السمكؾ 
 األسبكع التاسع

 مفردات المقرر النظرم : اتيكيت الخطكبة كالزكاج
كتنفيذ ما مف شرح أمثمة كمكاقؼ تطبيقية مفردات المقرر العممي: 

 شأنو اضافة قيمة جمالية لممكقؼ أك يكظؼ لرقى في السمكؾ 
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 األسبكع العاشر
 اتيكيت التعامؿ مع األطفاؿمفردات المقرر النظرم : 
شرح أمثمة كمكاقؼ تطبيقية كتنفيذ ما مف مفردات المقرر العممي: 

 شأنو اضافة قيمة جمالية لممكقؼ أك يكظؼ لرقى في السمكؾ 
 ادم عشراألسبكع الح

اتيكيت التعامؿ مع ذكل اإلحتياجات  مفردات المقرر النظرم :
 الخاصة

شرح أمثمة كمكاقؼ تطبيقية كتنفيذ ما مف  مفردات المقرر العممي:
 شأنو اضافة قيمة جمالية لممكقؼ أك يكظؼ لرقى في السمكؾ .

 األسبكع الثاني عشر
 مفردات المقرر النظرم : امتحاف اعماؿ السنة

شرح أمثمة كمكاقؼ تطبيقية كتنفيذ ما مف مقرر العممي:  مفردات ال
 شأنو اضافة قيمة جمالية لممكقؼ أك يكظؼ لرقى في السمكؾ 

 بياف عممى كمعمؿ .  -ب -4 محاضرات نظرية . -أ -4 أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 تعمـ عف بعد– 2تعمـ تعاكنى-تعمـ نشطتعمـ ذاتى . -ج-4

 . تقديـ تقارير كبحكث -ىػ-4 
البحث فى المراجع العممية كمكاقع النت عف الدراسات  -د -4

  الخاصة بذكل االحتياجات الخاصة.
 إلزالة عكامؿ التشتت . الطالبتركيز انتباه  -أ-5أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
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لمطبلب ذكل القدرات 
 المحدكدة

الربط بيف المحتكل العممى لممنيج كأمثمة مف المكاقؼ  -ب-5
 .الحياتية 

 إتاحة الفرصة لممناقشة كالتعبير عف رأيو. -ج-5
عطاء الفرصة  -د-5 الحرص عمى عدـ التشتت أثناء المحاضرة كا 

 لطرح األسئمة .
 

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 
 األساليب المستخدمة - ق
 
 

  Toolsاألساليب المستخدمة     -أ
 اختبارات دكريو كتحريريو  -ب
 األسبكعى التقييـ ا -ج

 النيائى التقييـ التطبيقى  - ك
 التقييـ التحريرم النيائى - م

 التكقيت - أ أ
 
 

 التقيـ األكؿ            اسبكعي 
 التقيـ الثاني           األسبكع السابع

 التقيـ الثالث           األسبكع الثاني عشر
 التقييـ النيائى التطبيقى االسبكع االخير

 بعداالخيرالتقييـ النيائى التحريرم االسبكع 
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  درجة12أعماؿ السنة           - تكزيع الدرجات -جػ
 درجة 12تطبيقى                   

 درجة62أمتحاف تحريرم      -
 درجة222المجمكع             -

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 
 ---------------------- مذكرات - غ
 ( : آداب التصرؼ 1229) ىناء سعيد إبراىيـ سبلمو  كتب ممزمة - ؼ
 –(: تربية الذكؽ الجمالى دار المعارؼ 1226محمكد البسيكنى ) كتب مقترحة -جػ

 القاىرة .
دار الطبلئع  –( : فف اإلتيكيت كالمباقة 1222أيمف أبك الركس ) 

 القاىرة. –لمنشر كالتكزيع 
دكريات عممية أك نشرات  -د

 ------------------------- ... الخ

 
                                 1212/1229التاريخ : منسؽ المقرر د/ أ.ـ.د/شريؼ حكرية أ.د/مايسة الحبشى               

 رئيس مجمس القسـ:أ.د/ميجة محمد مسمـ    
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 فف اتيكيت مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M)(325) ) 

 
 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 

 
أسبكع  لممقررالمحتكيات 

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 محتكم المقرر النظرم
 الكحدة االكلي

مفردات المقرر النظرم : مفيـك آداب  -
أىمية  –تعريفو  –التصرؼ كاإلتيكيت 

 االلتزاـ بو
شرح أمثمة مفردات المقرر العممي: 

 كمكاقؼ تطبيقية كتنفيذ ما مف شأنو
اضافة قيمة جمالية لممكقؼ أك يكظؼ 

 الرقى في السمكؾ

-ج 2-ب 1-، أ2-أ االكؿ
-،ج1
 4-،ج3

 2-د
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 الكحدة الثانية
معانى راقية  مفردات المقرر النظرم : -

الرقة  –االعتزاز بالنفس  –فى اإلتيكيت 
الرفعة ، مككنات  –األنكثة  –الشرؼ  –

النشاط اإلنسانى ، اإلتيكيت كالعبلقات 
 . الدكلية

-،أ1-،أ2-أ الثاني
3-4 

-1-ب
3 

-ج
 3-،ج1

 6د5-د

 محتكم المقرر النظرم
 الكحدة الثالثة

إتيكيت المكاقؼ مفردات المقرر النظرم : 
المناسبات  –الحياتية : تناكؿ الطعاـ 

 كالزيارات
شرح أمثمة مفردات المقرر العممي: 

كمكاقؼ تطبيقية كتنفيذ ما مف شأنو 
يكظؼ  اضافة قيمة جمالية لممكقؼ أك

 لرقى في السمكؾ

----- 4-ب 1-، أ2-أ الثالث
----- 

 2-د

 محتكم المقرر النظرم
 الكحدة الرابعة

آداب كاتيكيت مفردات المقرر النظرم : 
  –استخداـ التميفكف –الحديث 

األسبكع 
الرابع 

 كالخامس 
 

 2-د 1-ج 4-ب 3-أ
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شرح أمثمة مفردات المقرر العممي: 
كمكاقؼ تطبيقية كتنفيذ ما مف شأنو 

اضافة قيمة جمالية لممكقؼ أك يكظؼ 
 لرقى في السمكؾ

 محتكم المقرر النظرم
 الكحدة الخامسة

 -االجتماعات ػ مفردات المقرر النظرم : 
 اليدايا  

شرح أمثمة  مفردات المقرر العممي:
كمكاقؼ تطبيقية كتنفيذ ما مف شأنو 

اضافة قيمة جمالية لممكقؼ أك يكظؼ 
 لرقى في السمكؾ .

 
المناسبات مفردات المقرر النظرم : 

 عزاء .( –أعياد ميبلد  –الخاصة )أفراح 

األسبكع 
الخامس 
 كالسادس

 
 
 
 
 
 

األسبكع 
السابع 
 كالثامف

-ج 4-ب 4-،أ3-أ
-،ج2
 3-،ج1

 4-د

التاريخ : منسؽ المقرر د/ أ.ـ.د/شريؼ حكرية أ.د/مايسة الحبشى                      
1212/1229                                 

 رئيس مجمس القسـ:أ.د/ميجة محمد مسمـ    
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 فف اتكيت مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M)(325) ) 

 
 

 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
،  4-د،  2-د 3ج2-ج 4ب1-ب 1-أ محاضرات نظرية

 6د5-د
القياـ ببعض 

األعماؿ اليدكية 
كتدريب الطمبة 
اعداد المكائد 

 -1-، د 2-د 2-ج 3-،ب1-ب 4-أ
،  جميع الميارات

،  4-، د 3-د
 5-د
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بالطرؽ المختمفة 
)العائمية كالرسمية 

) 
 -1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 3-،ب1-ب 3-أ بحكث كتقارير

،  جميع الميارات
،  4-، د 3-د
 5-د

 -1-، د 2-د 2-ج 1-ب 1-أ كالحكارالمناقشة 
،  جميع الميارات

،  4-، د 3-د
 5-د
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 )ج(مصفكفة اساليب التقييـ
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
األنشطة خبلؿ 

 المحاضرات
 جميع الميارات 3ج1-ج 4ب2-ب جميع المياراتأ-أ

امتحاف أعماؿ 
 السنة 

 جميع الميارات 2-ج 1-ب 1-أ

 جميع الميارات 1-ج 1-ب 2-أ االمتحاف النظرم

 
                                 1212/1229التاريخ :             منسؽ المقرر د/ أ.ـ.د/شريؼ حكرية أ.د/مايسة الحبشى 

 رئيس مجمس القسـ:أ.د/ميجة محمد مسمـ    
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 (21جامعة: المنكفية                                                  نمكذج رقـ )

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 1229-1212تكصيؼ مقرر  دراسى 
 بيانات المقرر -2

M)(326)) : الثالثة الفرقة / المستكل :  زىكرالزينة كتنسيؽ اسـ المقرر :   الرمز الككدل /
 الفصؿ الدراسى الثانى

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى          التخصص :

  ىدؼ المقرر : -1
 اساسيات اختيار نباتات الزينة في المنزؿ.يدرس  .2
 التنسيقات المختمفة لمزىكر كتنفيذىا. يدرس .1
 أسس زراعة الحديقة المنزلية. يدرس  .3
 أسس تنسيؽ الحدائؽ المنزلية يدرس .4

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

  المعمكمات كالمفاىيـ: - ر ر
. يكضح بعض المفاىيـ األساسية في زراعة الحدائؽ المنزلية 2أ.

2 2 
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 كتنسيؽ الزىكر.
 بالزىكر. يعدد التنسيقات الخاصة 1أ.
أنكاع الخضركات كالنباتات العطرية التي يمكف زراعتيا  يصؼ.3أ.

 في المنزؿ 
 . يشرح أسس تنسيؽ الحدائؽ المنزلية .4أ.

  الميارات الذىنية : - ز ز
زراعة بعض أصناؼ مف الخضركات كنباتات الزينة يخطط ل. 2ب.

 داخميا في المنزؿ.
 صيبيا.. يحمؿ النباتات لمتعرؼ عمى اآلفات التي قد ت1ب.
.يصمـ مجمكعة مف التنسيقات المختمفة لمزىكر الطبيعية 3ب.

 كالصناعية.
الميارات المينية  -جػ

 الخاصة بالمقرر:
 
 . يطبؽ اشكاؿ التنسيقات الخاصة بالزىكر الطبيعية كالصناعية2ج.
التنسيؽ المناسب لكؿ حديقة منزلية كفقا لطبيعتيا كرغبات  ينفذ.1ج.

 أصحاب المنزؿ 
  تجربو زراعة أصناؼ جديدة مف النباتات .ينفذ3ج.

 يساىـ فى تحفيز كقيادة العامميف 2-د (2 الميارات العامة: - ؿ
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 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (1
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (3

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا 7-د (4

 لمتطمبات الجكدة الش
. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (5

 بالتخصص 
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص 9-د (6

 تحقيؽ التنميو المينيو المستدامول
 األسبكع األكؿ: محتكل المقرر:  -4

)اختيار مفردات المنيج النظرم: متطمبات رعاية النباتات المنزلية 
 النباتات(

مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع الخضركات كنباتات الزينة 
 كمتابعة نمكىا 
 :األسبكع الثاني

اآلفات  –التنسيؽ الداخمي لنباتات الزينة  :مفردات المنيج النظرم
 التي يمكف اف تصيب النباتات كسبؿ التعرؼ عمييا
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مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع الخضركات كنباتات الزينة 
 كمتابعة نمكىا 
 األسبكع الثالث:

اآلفات  –مفردات المنيج النظرم: التنسيؽ الداخمي لنباتات الزينة 
 التي يمكف اف تصيب النباتات كسبؿ التعرؼ عمييا

لزينة مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع الخضركات كنباتات ا
 كمتابعة نمكىا 
 األسبكع الرابع:

 مفردات المنيج النظرم: طرؽ تنسيؽ األزىار
مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع الخضركات كنباتات الزينة 

 كمتابعة نمكىا 
 األسبكع الخامس:

 مفردات المنيج النظرم: أدكات المستخدمة في تنسيؽ الزىكر الطبيعية 
زراعة بعض أنكاع الخضركات كنباتات الزينة مفردات المنيج العممي: 

 كمتابعة نمكىا 
 األسبكع السادس:

 مفردات المنيج النظرم: تجييز الزىكر لمتنسيقات المختمفة
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مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع الخضركات كنباتات الزينة 
 كمتابعة نمكىا 
 األسبكع السابع:

 مفردات المنيج النظرم: امتحاف ميد تيـر 
مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع الخضركات كنباتات الزينة 

 كمتابعة نمكىا 
 األسبكع الثامف:

 مفردات المنيج النظرم: التنسيقات المختمفة لمزىكر
مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع الخضركات كنباتات الزينة 

 كمتابعة نمكىا 
 األسبكع التاسع:

 التنسيقات المختمفة لمزىكر مفردات المنيج النظرم:
مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع الخضركات كنباتات الزينة 

 كمتابعة نمكىا 
 األسبكع العاشر:

 مفردات المنيج النظرم: اساسات زراعة الحدائؽ المنزلية 
مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع الخضركات كنباتات الزينة 
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 كمتابعة نمكىا 
 ع الحادم عشر:األسبك 

 مفردات المنيج النظرم: الطرز المستخدمة في الحدائؽ المنزلية 
مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع الخضركات كنباتات الزينة 

 كمتابعة نمكىا 
 األسبكع الثاني عشر:

اساسيات تصميـ  –مفردات المنيج النظرم: عناصر الحديقة المنزلية 
 الحدائؽ المنزلية

مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع الخضركات كنباتات الزينة 
 كمتابعة نمكىا 

 األسبكع الثالث عشر:
 مفردات المنيج النظرم: اساسيات تصميـ الحدائؽ المنزلية

مفردات المنيج العممي: مناقشة الصعكبات التي كاجية الطبلب في 
د االقتصادية زراعة النباتات ككيفية التغمب عمييا كماىي الفكائ
 كالجمالية التي حصؿ عمييا الطبلب عند الزراعة 

التعمـ  -التعمـ التعاكنى–التعمـ الذاتى  -المحاضرات النظرية  أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 التعمـ النشط-عف بعد
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 التدريب العممي 
  نماذج لتنسيقات الزىكر 

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكم القدرات 

 المحدكدة

  محاضرات نظرية •

 محاضرات تطبيقية •

 الحقائب التعميمية •

 التعميـ التعاكني •

 تقكيـ الطػػػبلب:   -7

 تقارير -اختبارات  أعماؿ السنة -2 األساليب المستخدمة-أ

 امتحاف العممي     -4

 امتحاف نياية العاـ النظرم  -4

 التقييـ األكؿ     اسبكعي  التكقيت-ب

 األسبكع السابع     التقييـ الثاني  

 امتحاف نياية العاـ الدراسي –التقييـ الثالث         االمتحاف العممي 
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  تكزيع الدرجات -جػ

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع: -8

اعداد دكتكرة ىبة اهلل عمي محمكد شعيب  –زينة كتنسيؽ زىكر  مذكرات - ؽ
1226 

 ------------ كتب ممزمة - ؾ

( : مكسكعة زينة كتنسيؽ 1221محمد إسماعيؿ مسمـ ) ميجة .2 كتب مقترحة -جػ
 الزىكر في التصميـ الداخمي كالخارجي لممنزؿ.

( : ىندسة كتصميـ الحدائؽ كفف التنسيؽ ، 2992طارؽ مراد ) .1
 دار راتب الجامعية ،بيركت.

( : رعاية النباتات المنزلية كتنسيؽ 1221محمد أحمد الحسيني ) .3
ئع لمنشر كالتكزيع كالتصدير ، الزىكر كالنباتات ، دار الطبل

 القاىرة.
( : فف تنسيؽ الحدائؽ ، الدار العربية 1225الدار العربية لمعمكـ ) .4

 لمعمكـ ، بيركت.
أبك دىب محمد أبك دىب ، محمد أبك دىب محمد أبك دىب  .5

: تصميـ كتنسيؽ الحدائؽ ، الدار العربية لمنشر  (1226)
 كالتكزيع ، القاىرة.
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ك نشرات دكريات عممية أ -د
 ... الخ

 مجمة كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنكفية

 رئيس القسـ :أ.د/ميجة محمد مسمـالمقرر: .أ. د.ميجة مسمـ                 منسؽ
                                 1212/1229التاريخ : 
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مسمى 
 المقرر

 زينة كتنسيؽ زىكر

 ككد المقرر
 

M)(326) ))  

 
 

 أ(     22نمكذج رقـ )                              جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي. 

 قسـ: ادارة المنزؿ كالمؤسسات.
 مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة  ( ج)

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

النظرم: متطمبات رعاية مفردات المنيج 
 النباتات المنزلية )اختيار النباتات(

مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع 
 الخضركات كنباتات الزينة كمتابعة نمكىا 

،  2د. 3-ج  2-ب 1-،أ2-أ االكؿ
،  1د.
 3د.
 6د5د4د

التنسيؽ الداخمي  :مفردات المنيج النظرم
 اآلفات التي يمكف اف –لنباتات الزينة 

 تصيب النباتات كسبؿ التعرؼ عمييا

-3- 1-أ الثاني 
4 

،  1ب.

 3-2ب.
،  2د. 3ج.

،  1د.

  3د.
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مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع 
 الخضركات كنباتات الزينة كمتابعة نمكىا 
مفردات المنيج النظرم: التنسيؽ الداخمي 

اآلفات التي يمكف اف  –لنباتات الزينة 
 التعرؼ عميياتصيب النباتات كسبؿ 

مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع 
 الخضركات كنباتات الزينة كمتابعة نمكىا

،  1ب.  4-،أ1-أ الثالث
 2ب.

،  2د. 3ج.
  1د.

مفردات المنيج النظرم: طرؽ تنسيؽ 
 األزىار

مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع 
 الخضركات كنباتات الزينة كمتابعة نمكىا 

،  2د.  2ج. 3ب. 1، أ. 3.أ الرابع
،  1د.
،  3د.
،  4د.
،  5د.
 ،  6د.

مفردات المنيج النظرم: أدكات المستخدمة 
 في تنسيؽ الزىكر الطبيعية 

مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع 
 الخضركات كنباتات الزينة كمتابعة نمكىا 

 

،  2د.  2ج. 3ب. 3-أ الخامس
  1د.

،  2د.  2ج. 3ب. 3-أ السادستجييز الزىكر مفردات المنيج النظرم: 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

353 
 

 لمتنسيقات المختمفة
مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع 
 الخضركات كنباتات الزينة كمتابعة نمكىا 

  1د.

 مفردات المنيج النظرم: امتحاف ميد تيـر 
مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع 
 الخضركات كنباتات الزينة كمتابعة نمكىا 

-،ب2-ب  1-،أ2-أ السابع
1 

-ج
 3،ج1

،  2د.

  1د.

مفردات المنيج النظرم: التنسيقات المختمفة 
 لمزىكر

مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع 
 الخضركات كنباتات الزينة كمتابعة نمكىا

،  2د.  2ج. 3ب.  1أ. الثامف
  1د.

مفردات المنيج النظرم: التنسيقات المختمفة 
 لمزىكر

المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع مفردات 
 الخضركات كنباتات الزينة كمتابعة نمكىا

،  2د.  2ج. 3ب.  1أ. التاسع 
  1د.

مفردات المنيج النظرم: اساسات زراعة 
 الحدائؽ المنزلية 

مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع 
 الخضركات كنباتات الزينة كمتابعة نمكىا

،  2ب. 4-أ العاشر
 3ب.

 1ج.
 3،ج.

 1-د

 ، 2د.-ج،  2ب. 3-أالحادم مفردات المنيج النظرم: الطرز المستخدمة 
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 في الحدائؽ المنزلية 
مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع 
 الخضركات كنباتات الزينة كمتابعة نمكىا 

،  1د. 3-،ج1 3ب. عشر
،  3د.
،  4د.
،  5د.
 ،  6د.

مفردات المنيج النظرم: عناصر الحديقة 
اساسيات تصميـ الحدائؽ  –منزلية ال

 المنزلية
مفردات المنيج العممي: زراعة بعض أنكاع 
 الخضركات كنباتات الزينة كمتابعة نمكىا 

الثاني 
 عشر

،  2ب. 3-أ
 3ب.

،  2د. 1-ج
،  1د.
،  3د.
،  4د.
،  5د.
 ،  6د.

مفردات المنيج النظرم: اساسيات تصميـ 
 الحدائؽ المنزلية

مفردات المنيج العممي: مناقشة الصعكبات 
التي كاجية الطبلب في زراعة النباتات 

ككيفية التغمب عمييا كماىي الفكائد 
االقتصادية كالجمالية التي حصؿ عمييا 

 الطبلب عند الزراعة 

الثالث 
 عشر

،  2ب. 4أ.
 3ب.

 ، 2د.  1ج.
،  1د.
،  3د.
،  4د.
،  5د.
 ،  6د.

 رئيس القسـ :أ.د/ميجة محمد مسمـالمقرر: .أ. د.ميجة مسمـ                 منسؽ
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                                 1212/1229التاريخ : 
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مسمى 
 المقرر

 زينة كتنسيؽ زىكر

 ككد المقرر
 

M)(326) )  

 
 

 أ(     22جامعة : المنكفية                                             نمكذج رقـ )
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ: ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 
 

 مصفكفة اساليب التعمـ  ( ح)
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ

 3، د. 1د. ، 2د.  1، ج. 2ج. جميع الميارات 4، أ. 1، أ. 2أ. محاضرات نظرية
،  5، د. 4، د.
 ،  6د.

 1،ب. 2ب. 1، أ. 3أ. تطبيقات عممية 
 3،ب.

،  1، ج. 2ج.

 3ج.
 3، د. 1، د. 2د.

،  5، د. 4، د.
 ،  6د.
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 1،ب. 2ب.  3أ. بحكث كتقارير
 3،ب.

،  1، ج. 2ج.

 3ج.
 3، د. 1، د. 2د.

،  5، د. 4، د.
 ، 6د.

 3، أ. 1، أ. 2أ. كالحكارالمناقشة 
 4،أ.

-،ب1-،ب2-ب
3 

 3، د. 1، د. 2د. 3-،ج1-،ج2-ج
،  5، د. 4، د.
 ، 6د.

 رئيس القسـ :أ.د/ميجة محمد مسمـالمقرر: .أ. د.ميجة مسمـ                 منسؽ
                                 1212/1229التاريخ : 
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مسمى 
 المقرر

 زينة كتنسيؽ زىكر

 المقررككد 
 

M)(326) ))  

 
 

 أ(     22جامعة: المنكفية                                                  نمكذج رقـ )
 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 
 

 مصفكفة اساليب التقييـ  ( خ)
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ

األنشطة خبلؿ 
 4، أ. 3، أ. 1أ. المحاضرات

،  1، ج. 2ج. 2ب-3ب.
 3ج.

 3، د. 1، د. 2د.
،  5، د. 4، د.
 ،  6د.

امتحاف أعماؿ 
 السنة 

 3، د. 1، د. 2د. 3-،ج1-ج 3-،ب1-ب 4،أ. 1، أ. 2أ.
،  5، د. 4، د.
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 ،  6د.
 3، د. 1د. ، 2د.  2ج.  3ب. 4- 1أ. االمتحاف العممي

،  5، د. 4، د.
 ،  6د.

 ---------- 1-ج 3-ب 1، أ. 2أ. االمتحاف النظرم

 رئيس القسـ :أ.د/ميجة محمد مسمـالمقرر: .أ. د.ميجة مسمـ                 منسؽ 
                                 1212/1229التاريخ : 

 
 

 
 

              
  
 
 
 

 (21نمكذج رقـ )
  المنكفيةجامعة: 
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 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي 
 
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M(318)  

 اسـ المقرر :  
 لغة انجميزية                           

 الفرقة / المستكل : 
 الثاني-الثالثة       

 التخصص :
 كالمؤسساتادارة المنزؿ 

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 

 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 
 

 ينمى الميارات المغكية لمطالب مف كتابة، كقراءة ،كتحدث كاستماع باالنجميزية.2-2
عمى  الطالبيقدرعمى استيعاب مكضكعات فى مجاؿ التخصص ك تنمية قدرة  2-1

 قراءة كتب كمراجع متخصصة باالنجميزية مما يساعده مستقبميا فى النكاحى البحثية . 

لقكاعد المغة االنجميزية ،كتناكؿ بعض المقاالت العامة  الطالبييفيـ 2-3
 كالمتخصصة بالدراسة كتقديـ المفردات التى تعينو عمى الفيـ ك الدراسة كالحكار . 

عمى الترجمة الصحيحة مف المغة االنجميزية إلى العربية  الطالبينمى قدرة  -2-4
 كالعكس ، كتحرل مقتضيات الشكؿ كالمضمكف ،كأسمكب المؤلؼ . 

1 2 
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عمى الثقافات األخرل مف خبلؿ دراسة العديد مف النصكص المتنكعة ،  يتعرؼ2-5
حداث تبادؿ فكرل كثقافى.  كالتمكف مف التحاكر باالنجميزية كا 

 يس المقرر:المستيدؼ مف تدر  -3
المعمكمات -أ

 كالمفاىيـ:
 
 
 

 
 اليجاء بالمغة االنجميزية.  الطالبيحدد 2-أ
 المفاىيـ األساسية بصياغة انجميزية صحيحة .   يميز 1-أ

عطاء األمثمة مف مكضكعات كاقعية .  اسس يشرح 3-أ  كتابة التفاصيؿ كا 

 قكاعد المغة اإلنجميزية . يكضح 4-أ 

تقاف استعماؿ المغة يصؼ 5-أ  المحادثة فى مكاقؼ متنكعة ككذلؾ االستماع كا 
 االنجميزية 

الميارات -ب
 الذىنية :

 
 
 

قدرة  الكتابة اإلبداعية فى صكرة مقالة ،بحيث يقكـ ببمكرة الفكرة  يحمؿ2-ب (2
 فى جممة افتتاحية ، ثـ 

تطكير الفكرة إلى أفكار فرعية كؿ كاحدة تكتب فى فقرة ،ثـ اإلتياف يخطط  (1
عطاء أمثمة تعطى الكتابة عمقا كجاذبية لمقارلء.   بتفاصيؿ كا 

قدرة  فيـ نصكص إنجميزية ثقافية عامة كمتخصصة كترجمتيا  يحمؿ 1-ب (3
 إلى المغة  العربية كالعكس . 

ميارات التفكير النقدم كالتحميمى المطمكبة فى تفسير النصكص يصنؼ 3-ب (4
 كفيـ التنكع الثقافى . 
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الميارات المينية  -جػ

 الخاصة بالمقرر :
عداده لمتدريس كمينة . يطبؽ2-ج  قكاعد المغة االنجميزية كمفرداتيا كا 

 لمينة الترجمة الكتابية . الترجمة  يطبؽ قكاعد 1-ج

يحتكل عمى مقاالت كتبيا بنفسو ، كترجمات متنكعة بيف المغتيف  اممفينفذ  3-ج
االنجميزية كالعربية ،كتقرير عف مكضكع متخصص يتعرض فيو لقدراتو التحميمية 

 كالنقدية .
الميارات -د

 العامة :
 

يستخدـ احدل المغات االجنبية بشكؿ جيد فى مجاؿ ادارة مؤسسات  4-د (2
 االسرة كالطفكلة

 

 اعبلميا كجماىيريا..يتكاصؿ 5-د (1
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة مؤسسات االسرة 6-د (3

 كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا لمتطمبات 7-د (4

 الجكدة الش
 يو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص . يتابع المستحدثات العمم8-د (5
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 ألكؿاألسبكع ا محتكل المقرر:  -4
 مفردات المقرر النظرم : 

Part One 
A)Special Topics 

1.Sources of Food 
2.Why Diets Differ Around the World 

 Translation from English into Arabic & viceمفردات المقرر العممي: 
versa 

 األسبكع الثاني
 Maintenance of Clothing.3 مفردات المقرر النظرم :

4.On Education and Curiosity 
 Translation from English into Arabic & vice مفردات المقرر العممي: 

versa. 
 األسبكع الثالث

 The Rise of the Universities5مفردات المقرر النظرم : 
6.Making an Intelligence Test 

7.The Development of Personality  
 

 Discussing writing topicsمفردات المقرر العممي: 
 األسبكع الرابع
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 مفردات المقرر النظرم :
 The Rise of Universal Puplic School8 

The Beginning of Formal Education in the World 
Education of the Age of Reason22 

 Speaking activity مفردات المقرر العممي:
 األسبكع الخامس

 B)General Topicsم : مفردات المقرر النظر 
1.Computer 

2.Computer Applications (1) 
 Translation from English into Arabic & vice مفردات المقرر العممي:

versa. 
 األسبكع السادس

 Computer Applications (2) .3مفردات المقرر النظرم : 
4.What is the Internet?  

 Speaking activity مفردات المقرر العممي:
 األسبكع السابع

 مفردات المقرر النظرم : امتحاف الميدتيـر
 Speaking activity مفردات المقرر العممي:

 األسبكع الثامف
 ?The Social Implications of the Internet.5مفردات المقرر النظرم : 
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6.Writing Letters about Employment 
 Discussing writing topicsمفردات المقرر العممي: 

 األسبكع التاسع
 A Sample of an Employment Letter.7مفردات المقرر النظرم : 

8.The Importance of Ethics 
 Translation from English into Arabic & vice مفردات المقرر العممي:

versa. 
 األسبكع العاشر 

 The Importance of English as a Global.9مفردات المقرر النظرم : 
Language 

10.Human Rights 
 Discussing writing topicsمفردات المقرر العممي: 
 األسبكع الحادم عشر

 Part Twoمفردات المقرر النظرم : 
Reading Skill 

Reading Comprehension Passages 
 Translation from English into Arabic & vice مفردات المقرر العممي:

versa. 
 األسبكع الثاني عشر 

 Part Three مفردات المقرر النظرم :
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Linguistic Exercises 
 Discussing writing topics مفردات المقرر العممي:
 األسبكع الثالث عشر

 Part Fourمفردات المقرر النظرم : 
Arabic Passages for Translation 

 مفردات المقرر العممي: امتحاف اعماؿ السنة
أساليب التعميـ  -5

 كالتعمـ
 

 

 

 

 

محاضرات تتناكؿ أسمكب كتابة المقالة األكاديمية، كالترجمة الصحيحة ،كتفسير 5-2
 قكاعد المغة االنجميزية كاستخداـ مفرداتيا.

مناقشات كحمقات حكارية الكتشاؼ األخطاء كتصكيبيا كمعرفة أساليب أفضؿ 5-1
 لمتعبير بالمغة االنجميزية.

 عممية مف المكتبة كشبكة االنترنت لمتدرب عمى البحث الذاتي.تجميع مادة 5-3

القياـ بعمؿ بحث عف مكضكع معيف مف خبلؿ عمؿ جماعى أك ثنائى أك فردل 5-4
 عمى العمؿ الجماعى كالثنائى. الطالبكتدريب 

تكميؼ بعض مف الطبلب المتفكقيف بإعداد جزئية مف مكضكع المحاضرة 5-6
لقاءىا عمى باقى الطبلب   الطالبإلحداث مشاركة إيجابية كفعالة مما ينمى لدل كا 

 القدرة عمى مكاجية المكاقؼ المستقبمية
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أساليب التعميـ  -6
كالتعمـ لمطبلب ذكل 

 القدرات المحدكدة

 أ. المحاضرات المدعمة بكسائؿ إيضاح عممية

 ب. اساليب تحميؿ المياـ لتجزئة محتكيات المادة العممية

 الزيارات كالرحبلت العمميةج. ىندسة االنتباه، 

 
 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
األساليب  - ب ب

 المستخدمة
 
 

كتابة مقالة عامة لمكضكع سبؽ دراستو كلكف تطبيقات : المياـ البحثية:   .2
 عمى فيـ المحتكل. الطالبباستخداـ طرؽ الكتابة األكاديمية لتقييـ قدرة 

مناقشات كمجمكعات عمؿ : تكميؼ بترجمة نصكص مف االنجميزية إلى العربية  .1
عمى فيـ  الطالبلمتأكد مف المقدرة عمى التطبيؽ األمثؿ لما درس كلتقييـ قدرة 

 المحتكل النظرل كالعممى.
بالتدرب عمييا  الطالباختبار نياية العاـ كيشتمؿ عمى أسئمة لتقييـ الميارات األساسية التى قاـ 

مف خبلؿ دراسة المقرر مف كتابة أكاديمية كفيـ لقكاعد المغة كمفرداتيا ، كاستيعاب لمكضكعات 
 فى مجاؿ التخصص، كترجمة مف  المغة االنجميزية إلى العربية كالعكس

 

 التكقيت - ت ت
 
 

 التقيـ األكؿ            اسبكعي 
 التقيـ الثاني           األسبكع السابع

 األسبكع الثالث عشر  التقيـ الثالث         
 التقييـ النيائى  التطبيقى كالتحريرم االسبكع االخير
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 22أعماؿ السنة           - تكزيع الدرجات -جػ

 22تطبيقي            -
 32أمتحاف تحريرم      -
 52المجمكع             -

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 
 ---------------------- مذكرات - ز
 Dolan, Ken and Daria. Smart Money: How To bis كتب ممزمة - س

Your Own Financial Manager. Random Hse., 

2010 

East, Marjorie. Home Economics: Past, Present, 
and Future. Allyn & Bacon,1980. 

Household Hints & Hints Tips. Reader's Digest, 
2016 

McCullough, Bonnie R. Bonnie's Household 
Organizer The Essential Guide for Getting Control 
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        of Your Home. Rev. ed. St. Manin's, 2016.  

Weinstein, Grace W. Tlie Lifetime Book of 
Mono/Management. Rev, ed. New American. Lib.,  

2013 
 A comprehensive English Grammar: For  foreign كتب مقترحة -جػ

students by C.E. Eckersly and J.M. Eckersly 
2010. Longman, England. 

2- The Holt Handbook by Laurie G. Kirszner and 
Stephen R. Mandell 1986 by CBS college 

publishing. 
3- Common Mistakes in English by T. J. Fitikides 

(Fifth Edition) 2010. Longman, England. 
3- English Grammar in use: A self-study 

reference and practice book for 
intermediate students (With Answer 

Edition) by Raymond Murphy 
Seventeenth edition 2012. Cambridge 

University press. 
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دكريات عممية أك نشرات  -د
 ... الخ

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

 
 

 منسؽ المقرر:أ/فاطمة النجار                                    رئيس القسـ:  
                                 1212/1229التاريخ : 

 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ                                                          
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 أ(22نمكذج رقـ )                           جامعة: المنكفية
 المغو االنجميزيو مسمى المقرر
  M(318) ككد المقرر

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة  ( أ)
 

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 األسبكع األكؿ
 مفردات المقرر النظرم : 

Part One 
A)Special Topics 

1.Sources of Food 
2.Why Diets Differ Around the World 

 Translation fromمفردات المقرر العممي: 
English into Arabic & vice versa 

 2-ب 2-أ االكؿ
 1-،ب

-،ج 2-ج
1 

 2-د

 األسبكع الثاني
 Maintenance of.3 مفردات المقرر النظرم :

Clothing 

 –الثاني 
 -الثالث 

-،أ3-أ
 5ا-4

-1-ب
 4ب

، 1-د 3ج1-ج
 4د3-د
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4.On Education and Curiosity 
 Translation from مفردات المقرر العممي: 

English into Arabic & vice versa. 
 Theاألسبكع الثالث مفردات المقرر النظرم : 

Rise of the Universities5 
6.Making an Intelligence Test 

7.The Development of Personality  
 Discussing writingمفردات المقرر العممي: 

topics 
 األسبكع الرابع مفردات المقرر النظرم :

 The Rise of Universal Puplic School8 
The Beginning of Formal Education in 

the World 
Education of the Age of Reason22 

 Speaking activity مفردات المقرر العممي:

 5د الرابع

 األسبكع الخامس
 B)General Topicsمفردات المقرر النظرم : 

1.Computer 
2.Computer Applications (1) 

 Translation from مفردات المقرر العممي:

الخامس 
- 

 السادس

-،أ2-أ
 3-،أ 1

 2-ب
 1-،ب

-،ج 1-ج
3 

 4-د
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English into Arabic & vice versa  
. 

 األسبكع السادس
 Computer .3مفردات المقرر النظرم : 

Applications (2) 
4.What is the Internet?  

 Speaking activity مفردات المقرر العممي:
 األسبكع السابع

 مفردات المقرر النظرم : امتحاف الميدتيـر
 Speaking activity مفردات المقرر العممي:

-،أ 2-أ السابع
3 

-،ج2-ج 2-ب
3 

 -د
 4-،د3

 األسبكع الثامف
 The Social.5مفردات المقرر النظرم : 

Implications of the Internet? 
6.Writing Letters about Employment 

 Discussing writingمفردات المقرر العممي: 
topics 

 2-د 2-ج 3-ب 2-أ الثامف
 1-،د

 األسبكع التاسع
 A Sample of an.7مفردات المقرر النظرم : 
Employment Letter 

 5-د جميع 1-ب 2-أ التاسع
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8.The Importance of Ethics 
 Translation from مفردات المقرر العممي:

English into Arabic & vice versa. 
 

 األسبكع العاشر
 The Importance.9مفردات المقرر النظرم : 

of English as a Global Language 
10.Human Rights 
 Discussing writingمفردات المقرر العممي: 

topics 
 األسبكع الحادم عشر

 Part Twoمفردات المقرر النظرم : 
Reading Skill 

Reading Comprehension Passages 
 Translation from مقرر العممي:مفردات ال

English into Arabic & vice versa 

العاشر 
– 

الحادم 
 عشر

-،أ1-أ
 4-،أ 3

 2-د 2-ج 1-ب
 1-،د

 األسبكع الثاني عشر
 Part Three مفردات المقرر النظرم :

Linguistic Exercises 

الثاني 
 –عشر 
الثالث 

-،أ 2-أ
 3-،أ 1

 1-د 2-ج 4ج
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 Discussing writing مفردات المقرر العممي:
topics 

 األسبكع الثالث عشر
 Part Fourمفردات المقرر النظرم : 

Arabic Passages for Translation 
 مفردات المقرر العممي: امتحاف اعماؿ السنة

 –عشر 
الرابع 
 عشر

 منسؽ المقرر:أ/فاطمة النجار      رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ
                                 1212/1229التاريخ :  
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 أ(     22جامعة : المنكفية                            نمكذج رقـ )
 لغو انجميزية مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M(318) ) 

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 )ب( مصفكفة اساليب التعمـ 

 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية الرئيسةالمعارؼ  اساليب التعمـ

  4-، د 2-د 1-،ج 2 -ج 1-،ب 2-ب 1-،أ 2-أ محاضرات نظرية
محاضرات 

 تطبيقية
 -1-، د 2-د 3ج2-ج 4ب3-ب 5ا-4ا3-أ

  جميع الميارات
  2-د 1-ج         4-ب 1-،أ 2-أ زيارات ميدانية
 2-د 3-، ج 2-ج 1-،ب 2-ب 3-أ بحكث كتقارير

 -1-، د 2-د 2-ج 1-ب 1-أ المناقشة كالحكار
 جميع الميارات

 منسؽ المقرر:أ/فاطمة النجار     رئيس القسـ: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ 
                                  1212/1229التاريخ :  
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 أ(     22جامعة: المنكفية                          نمكذج رقـ )
 لغة انجميزية  مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M(318)  

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 

 )ج( مصفكفة اساليب التقييـ
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
األنشطة خبلؿ 

 المحاضرات
 -1-، د 2-د 3ج1-ج 1ب3ب4ب2-ب 1-أ

،  جميع الميارات
،  4-، د 3-د
 5-د

امتحاف أعماؿ 
 السنة 

 -1-، د 2-د 2-ج 2-ب 1-أ
،  جميع الميارات

،  4-، د 3-د
 5-د
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 -1-، د 2-د 2-ج 1-ب 2-أ االمتحاف النظرم
،  جميع الميارات

،  4-، د 3-د
 5-د

 منسؽ المقرر:أ/فاطمة النجار                      رئيس القسـ:  أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ 
                                 1212/1229التاريخ : 
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 21نمكذج 

 جامعة: المنكفية
 كمية: كمية االقتصاد المنزلي

 قسـ: إدارة المنزؿ كالمؤسسات 
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي 

  بيانات المقرر -2
 الثالثوالفرقة :  اسـ المقرر : التدريب الصيفى   M327الرمز الككدم : 

       1    عممي:     1:   نظرم                4 عدد الكحدات الدراسية : التخصص : إدارة منزؿ كمؤسسات
 

  ىدؼ المقرر: -1
 مفيـك األدارة في المؤسسات المختمفة ب يمـ -
 المكارد كالعمميات  كالسجبلت الخاصة بالمؤسسات المختمفة .ب يمـ -

 المستيدؼ مف تدريس المقرر : -3
 :قادرا عمى أف  الطالببانتياء المقرر يككف 
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 . يحدد حقكؽ كمسئكليات األفراد في مؤسسات األسرة كالطفكلة2-أ (2 المعمكمات كالمفاىيـ:  -أ
دعـ العبلقات االيجابية في مؤسسات األسرة . يميز السمككيات التي تساىـ في 1-أ (1

 كالطفكلة
. يذكر المصطمحات العممية كالتكنكلكجية المرتبط بمجاؿ ادارة مؤسسات األسرة 3-أ (3

 كالطفكلة
. يعطي أمثمة عمي اساسيات تطبيقات الحاسكب في مجاؿ إدارة مؤسسات األسرة 4-أ (4

 كالطفكلة
العتبارات الثقافية كالمجتمعية المرتبطة . يعدد المسئكليات المينية كاالخبلقية كا5-أ (5

 بإدرة مؤسسات األسرة كالطفكلة
. يشرح القيـ كاالعتبارات الثقافية التي تقـك عمي أساسيا األسرة ك مؤسسات 6-أ (6

 الطفكلة.
. يصؼ االساليب كالظركؼ المبلئمة لتعمـ مجاالت االقتصاد المنزلي كفقا 7-أ (7

 الحتياجات المتعمميف
 المختمفة ألسس إدارة مؤسسات األسرة كالطفكلة  . يعدد الطرؽ8-أ (8
 . يمخص انظمة الجكدة كقكاعد ممارسة المينة9-أ (9

. يشرح متطمبات السبلمة كالقضايا البيئية المرتبطة التي تخدـ 22-أ (22
 مؤسسات األسرة كالطفكلة.

 . يختار اسس اتخاذ القرار السميـ في مؤسسات األسرة كالطفكلة22-أ (22
دارة المكارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد كاالسرة . يحدد اسمكب ا21-أ (21

 كالمجتمع في مؤسسات األسرة كالطفكلة
 . يحدد أسس تقديـ خدمات مؤسسات األسرة كالطفكلة23-أ (23
 . يشرح حقكؽ المستيمؾ ألفراد األسرة كفي مؤسسات األسرة كالطفكلة24-أ (24
 . يصؼ التكاصؿ الفعاؿ25-أ (25

 الفعاؿ بيف أفراد األسرة ك المؤسسات. يشرح كيفية التكاصؿ 26-أ
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 الميارات الذىنية : -ب
  

. يدمج  العمميات المتعمقة بالتفكير كاالتصاؿ  بمحيط العمؿ بمؤسسات األسرة كالطفكلة 2-ج
 كالمجتمع 

 يدمج العمميات المتعمقة بالقيادة بمحيط العمؿ  بمؤسسات األسرة كالطفكلة كالمجتمع  1-ج
 .يقيـ العكامؿ التي تؤثر في نمك الفرد 3-ج
 . يقيـ عكامؿ تنمية الجكانب ذات الصمة بفيـ الذات كالشخصية.4-ج
 . يقيـ العكامؿ ذات الصمة بصنع القرار 5-ج
 . يقيـ العكامؿ المتعمقة  باإلتصاؿ كالعبلقات المتبادلة بيف االفراد 6-ج
 . يطكر عناصر التفكير النقدل  7-ج
 . يطكر عناصر التفكير االبتكارل المنطقى 8-ج
 . يخطط مشاريع البحكث9-ج
 يكتب مشاريع البحكث 22-ج
 . يخطط  بيئة تعميمية منتجة 22-ج
 لتنمية المعارؼ المرتبطة بإدارة مؤسسات األسرة كالطفكلة . يخطط  بيئة تعميمية منتجة21-ج
. يختار الحمكؿ المثمى لممشاكؿ المرتبطة بإدارة مؤسسات األسرة كالطفكلة عمي اساس 23-ج

 التفكير التحميمي
. يختار الحمكؿ المثمى لممشاكؿ مع االخذ فى االعتبار إمكانية التطبيؽ، كاالقتصاد 24-ج

دارة الم  خاطر في مجاؿ إدارة مؤسسات األسرة كالطفكلةكاألخبلؽ كا 
 . يحدد  اسس  اختيار االدكات كاالجيزه الحديثو  فى المنزؿ كفقا لبلحتياجات 25-ج
. يحدد اسس   اختيار األدكات كاألجيزة الحديثة في مؤسسات األسرة كالطفكلة كفقا 26-ج

 لبلحتياجات.
 سرية لتحسيف مستكل المعيشو. يستنتج الحمكؿ االمناسبة لحؿ المشكبلت اال27-ج
 . يستنتج حمكؿ  المشكبلت المناسبة لدعـ التماسؾ األسرم28-ج
. يستنبط  األسس العممية لمؤسسات األسرة كالطفكلة لتحسيف مستكم الخدمات المقدمة 29-ج

 لؤلفراد في المؤسسات المختمفة ) دكر الحضانة ، دكرالمسنيف المبلجئ كدكر األيتاـ ( .
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الميارات المينية  -جػ
 الخاصة بالمقرر :  

 . يطبؽ أسس المكاطنة السميمو 2-ب 3
. ينسؽ بيف مكارده الخاصة المتاحو فى تحممو المسئكلية داخؿ عممو كتجاه االفراد 1-ب

 المحيطيف بو في مؤسسات األسرة كالطفكلة
 . يطبؽ المبادئ العممية المناسبة لمجاؿ إدارة مؤسسات األسرة كالطفكلة3-ب
.يستخدـ  المبادئ العممية المناسبة فى تصميـ كتطكير كتحميؿ العناصر كالنظـ 4-ب

 كالعمميات المتعمقة بإدارة مؤسسات األسرة كالطفكلة
 رؼ كالميارات األساسية في إدارة مؤسسات األسرة كالطفكلة.يطبؽ  الخبرات كالمعا5-ب
 . ينظـ بيف الميارات األساسية في مجاؿ إدارة مؤسسات األسرة كالطفكلة6-ب
 . ينفذ مشركعات بحثية بأسمكب عممي سميـ 7-ب
 . يقترح المنيج البلـز لتحقيؽ اليدؼ8-ب
 . يحقؽ العكامؿ التى تسيـ فى خمؽ بيئة عمؿ مناسبة 9-ب
 . يطبؽ  العكامؿ التى تؤثر فى بيئة العمؿ  المتعمقة بإدارة مؤسسات األسرة كالطفكلة22-ب
 . يطبؽ  المعارؼ كالميارات  ألمف كسبلمة البيئة في مؤسسات األسرة كالطفكلة22-ب
. يطبؽ  الممارسات الآلزمة لتحقيؽ األمف كالسبلمة في بيئة مؤسسات األسرة 21-ب

 كالطفكلة.
فى دراسات الجدكل لممشركعات اإلنتاجية الصغيرة لخدمة مؤسسات األسرة . يشترؾ 23-ب

 كالطفكلة
. يطبؽ أسس إعداد  دراسات الجدكل لممشركعات اإلنتاجية الصغيرة في مؤسسات 24-ب

 األسرة كالطفكلة.
. يطبؽ  المبادئ االدارية السميمة الستخداـ المكارد المتاحو في مؤسسات األسرة 25-ب

 ضكء احتياجات السكؽكالطفكلة فى 
. يستخدـ اسس االدارة السميمة في المؤسسات التي تخدـ األسرة كالطفكلة في ضكء 26-ب

 احتياجات السكؽ بمؤسسات األسرة كالطفكلة
 . يطبؽ اسس ادارة االنتاج  فى مؤسسات األسرة كالطفكلة 27-ب
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 : الميارات العامة  -د 

 يساىـ فى تحفيز كقيادة العامميف 2-د 3 (2
 يساىـ فى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ جيد 1-د (1
 يستحدـ المغة العربية بشكؿ جيد  3-د (3
يستخدـ احدل المغات االجنبية بشكؿ جيد فى مجاؿ ادارة مؤسسات االسرة  4-د (4

 كالطفكلة
 

 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (5
لممشكبلت ذات الصمة بادارة مؤسسات االسرة .يشارؾ فى كضع الحمكؿ 6-د (6

 كالطفكلة..
 . يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا لمتطمبات الجكدة الش7-د (7
 . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص 8-د (8
و . يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص لتحقيؽ التنميو الميني9-د (9

 المستدامو
يستخدـ ميارات االتصاؿ كجمع البيانات كالمعمكمات مف  -2-د - (22

 مصادرىا.
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 محتكل المقرر: -4
                   

 عرض أىداؼ المقرر كمحتكاه. -2
 مقدمة عف إدارة المؤسسات.  -1
 دراسة المكاصفات القياسية لجميع المؤسسات التى تخدـ االسرة كالمجتمع. -3
جكدة المؤسسات كذلؾ مف خبلؿ األىداؼ كالتخطيط كالتنفيذ كالمراجعة  تأكيد ضماف -4

 كالتقييـ.
خضاعيا لتمبية احتياجات  -5 معرفة اإلدارة الكاعية كالتحكـ في عمميات التطبيؽ المختمفة كا 

 كمطالب المقيميف في مؤسسات األسرة المختمفة.
 بمؤسسات األسرة المختمفة .التحكـ في المكارد كالعمميات  كالسجبلت الخاصة  -7

أساليب التعميـ  -5
                  كالتعمـ 

 المحاضرات )الشرح كالتكضيح(. -2
 حمقات المناقشة. -1
 تكميفات. -3
 عركض تقديمية. -4
 .العمؿ في مجمكعات -5
 األبحاث العممية. -6



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

385 
 

أساليب التعميـ  -6
كالتعمـ لمطبلب ذكل 

        القدرات المحدكدة

 المحاضرات )الشرح كالتكضيح(. 2
 حمقات المناقشة. -1
 تكميفات. -3
 عركض تقديمية. -4
 .العمؿ في مجمكعات -5
 تدريس األقراف. -6

 تقكيـ الطػػبلب : -7
 التكميفات                                     -2 األساليب المستخدمة                      -أ

 امتحاف أعماؿ السنة )االختبارات التحريرية(   -1
 امتحاف العممي )التطبيقي(                    -3
 امتحاف نياية الفصؿ الدراسي                 -4

 األسبكع الثالث كالسادس كالتاسع                                          2التقييـ  التكقيت                    -ب
 األسبكع العاشر                                            1قييـ الت

 األسبكع الحادم عشر                                         3التقييـ 
 األسبكع الخامس عشر                                         4التقييـ 

 لمتدريب الصيفىدرجة   52حددت الئحة الكمية  تكزيع الدرجات    -جػ

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 --- مذكرات                          -أ
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 ---     كتب ممزمة -ب
 --- كتب مقترحة  -جػ
دكريات عممية أك  –د 

 نشرات ... الخ 
--- 

 رئيس القسـ:  أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـمنسؽ المقرر: جميع اعضاء ىيئة التدريس     
                                 1212/1229التاريخ : 
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 تدريب صيفى  مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M327) 

 
 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 

 

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 كمحتكاه.عرض أىداؼ المقرر 
 مقدمة عف إدارة المؤسسات.  -1
دراسة المكاصفات القياسية لجميع  -3

  المؤسسات التى تخدـ االسرة كالمجتمع

 

االكؿ 
 الثانى 

-، أ2-أ
جميع  1

 الميارات

-،ب2-ب
جميع  1

 الميارات

-ج
 2-،ج1

جميع 
 الميارات

 2-د
جميع 

 الميارات

تأكيد ضماف جكدة المؤسسات كذلؾ  -
كالتخطيط كالتنفيذ  مف خبلؿ األىداؼ
 كالمراجعة كالتقييـ.

معرفة اإلدارة الكاعية كالتحكـ في  -5

الثالث 
 الرابع 

جميع 
 الميرات

جميع 
 الميارات

-ج
-،ج1
 -،ج3

 2-د

جميع 
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خضاعيا  عمميات التطبيؽ المختمفة كا 
لتمبية احتياجات كمطالب  جميع الميارات

 المقيميف في مؤسسات األسرة المختمفة.
التحكـ في المكارد كالعمميات   -7

كالسجبلت الخاصة بمؤسسات األسرة 
 المختمفة .

جميع 
 الميارات

4 

 الميارات

 رئيس القسـ:  أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـمنسؽ المقرر: جميع اعضاء ىيئة التدريس     
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 تدريب صيفى  مسمى المقرر
 ككد المقرر

 
M327 

 
 )ب(مصفكفة اساليب التعمـ 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ

 جميع الميارات جميع الميارات جميع الميارات جميع الميارات محاضرات نظرية

 جميع الميارات جميع الميارات جميع الميارات جميع الميارات تطبيقات عممية

حمقات مناقشة 
 كتبادؿ األراء

 جميع الميارات جميع الميارات الميارات جميع جميع الميارات

 جميع الميارات جميع الميارات جميع الميارات جميع الميارات بحكث كتقارير

 جميع الميارات جميع الميارات جميع الميارات جميع الميارات المناقشة كالحكار

 )ج(مصفكفة اساليب التقييـ
 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
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 -1-، د 2-د جميع الميارات جميع الميارات جميع الميارات اعماؿ سنة
،  جميع الميارات

  4-، د 3-د

 -1-، د 2-د جميع الميارات جميع الميارات جميع الميارات نيائى
،  جميع الميارات

  4-، د 3-د
 -1-، د 2-د المياراتجميع  جميع الميارات جميع الميارات نياية التدريب

،  جميع الميارات
  4-، د 3-د

 

 رئيس القسـ:  أ.د/ ميجة محمد مسمـمنسؽ المقرر : أعضاء ىيئة تدريس القسـ                 
                                 1212/1229التاريخ : 
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 توصيفات

 الفرقة الرابعة

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 )التـر األكؿ(                                      
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 (21نموذج رقم )

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ: إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي 

 بيانات المقرر : -2
 الرمز الككدم :

M411 

 اسـ المقرر :  
 إدارة مؤسسات طفكلة أ

 المستكل :الفرقة / 
 الرابعة / األكؿ

 التخصص : 

 إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرم                عممي

  

 ىدؼ المقرر : -1

 

-  
 ال سكية(. –ساسية عف أنكاع الطفكلة )سكية األمعمكمات الب يمـ  -
المؤسسات االجتماعية التي تخدـ الطفؿ )العادم  يتعرؼ عمى -

 كالمتكسط(.
 البرامج كاألنشطة التعميمية في مؤسسات رعاية األطفاؿ. يـقي -

2 4 
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 بالمفاىيـ األساسية عف الحضانات كرياض األطفاؿ. يمـ -

 المستيدؼ مف تدريس المقرر:-3
 قادرنا عمى أف : الطالبفي نياية المقرر يككف 

  كالمفاىيـ:المعمكمات  -أ
 مبادلء اإلعبلف العالمي لحقكؽ الطفؿ.  يذكر  -2-أ
 يشرح احتياجات األطفاؿ األساسية.  -1-أ
 يحدد خصائص النمك في مرحمة الطفكلة المبكرة. -3-أ
 يحدد المشاكؿ التي تكاجو مؤسسات رعاية األطفاؿ. -4-أ

  الميارات الذىنية: -ب
تخدـ األطفاؿ يحمؿ الفرؽ بيف المؤسسات التي  –1–ب (2

األسكياء الذيف يعيشكف في أسر طبيعية كالمؤسسات التي 
تخدـ األطفاؿ األسكياء األيتاـ كمؤسسات رعاية األحداث 

 كالجانحيف.
يصنؼ الخدمات المقدمة في المؤسسات االجتماعية  -3-ب (1

 لرعاية األطفاؿ األسكياء كالجانحيف.
تأثيث لمؤسسات رعاية األطفاؿ  يصنؼ عناصر -4-ب (3

 -دكر اإليكاء )المبلجئ(  -الحضانات كرياض األطفاؿ )
 مؤسسات استقباؿ أطفاؿ الشكارع(. –مؤسسات األحداث 

  الميارات المينية: -ج
برامج إرشادية لمعامميف في مؤسسات رعاية  ينفذ-1-جػ (2

 األطفاؿ. 
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ينظـ جدكؿ زمني ألنشطة األطفاؿ في مؤسسات  -3-جػ (1
 رعاية الطفكلة. 

محتكل عممي كتدريبي لكؿ نشاط مف أنشطة  ينفذ بناء -4-جػ (3
األطفاؿ في مؤسسات رعاية األطفاؿ )الحضانة كرياض 

 دكر اإليكاء(. –األطفاؿ 
حالة األطفاؿ في مؤسسات رعاية األحداث  ينسؽ -5-جػ (4

 لتكجيو األطفاؿ لمتخصص نفسي أك اجتماعي تبعا لحالتو.
 القكاعد األساسية لتأثيث المؤسسة. ينفذ -6-جػ (5
يستخدـ مكمبلت الديككر عند تأثيث أك إعادة تجميؿ  -7-جػ (6

 مؤسسات رعاية األطفاؿ لبلستفادة منيا جمالينا ككظيفينا. 
يضبط احتياطات األمف كالسبلمة في المؤسسة ليجنب -8-جػ (7

 األطفاؿ المخاطر كالحكادث.
مقترحات لتطكير الخدمات المقدمة في  ينفذ -9-جػ  (8

 مؤسسات استقباؿ أطفاؿ الشكارع. 
 الميارات العامة: -د
 

 
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (2
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (1

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا 7-د (3

 الجكدة الش لمتطمبات
. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (4

 بالتخصص 
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. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص 9-د (5
 لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو

يشترؾ طكاعية في إدارة مؤسسات رعاية األطفاؿ  (6
)كالحضانات كرياض األطفاؿ كدكر اإليكاء كمؤسسات 

 سات أطفاؿ الشكارع(.األحداث كمؤس
 
 

 محتكل المقرر: -4

 

 

 

 

 

 

 

 األكؿ األسبكع
 الفصؿ األكؿ: مرحمة الطفكلةمفردات المقرر النظرم: 

خصائص نمك األطفاؿ  –مرحمة الطفكلة المبكرة )مفيكميا  -مدخؿ 
 حقكؽ األطفاؿ كاإلعبلف العالمي لحقكؽ الطفؿ. -فييا( 

مدخؿ عف مرحمة الطفكلة كتقسيميا مع مفردات المقرر العممي: 
 التركيز عمى مرحمة الطفكلة المبكرة كمتطمباتيا كحاجات األطفاؿ.

 عرض فيديكىات لمطبلب عف مرحمة الطفكلة المبكرة.
 الثاني األسبكع

 يتبع: الفصؿ األكؿ: مرحمة الطفكلة مفردات المقرر النظرم:
تربية الطفؿ  -ة االتجاىات المعاصرة في تربية طفؿ ما قبؿ المدرس

 نماذج مف النظريات ذات العبلقة بالطفكلة المبكرة. -السكم 
طفؿ ما قبؿ  عرض فيديكىات لمطبلب عف مفردات المقرر العممي:

 المدرسة ككسائؿ التربية المعاصرة.
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 الثالث األسبكع
مفردات المقرر النظرم: الفصؿ الثاني: دكر الحضانة كرياض 

 األطفاؿ
األسس الفمسفية التي تقكـ  -كرياض األطفاؿ مفيـك دكر الحضانة 

أىداؼ  –كظائؼ رياض األطفاؿ  -عمييا مناىج رياض األطفاؿ 
 رياض األطفاؿ.

مفردات المقرر العممي: المكاصفات النمكذجية لمحضانات كرياض 
الخدمات  -الييكؿ اإلدارم  –التأثيث  –األطفاؿ مف حيث التصميـ 

 يا.عكامؿ األماف في –المقدمة فييا 
 األسبكع الرابع

مفردات المقرر النظرم: يتبع: الفصؿ الثاني: دكر الحضانة كرياض 
 األطفاؿ

تصميـ كتأثيث دكر الحضانة كرياض األطفاؿ: حجرة األطفاؿ 
األركاف التعميمية في رياض  -شكميا(  –مككناتيا  -)مساحتيا 
التعميمية  أنكاع األركاف  -األركاف التعميمية كالتعمـ الفردم  -األطفاؿ 

 أىمية األركاف التعميمية. –
تكزيع مشاريع عمى الطبلب ليقكمكا بتصميميا  مفردات المقرر العممي:

 -كتنفيذىا كىي عبارة عف كسائؿ تعميمية لؤلطفاؿ في رياض األطفاؿ 
 .احتياطات األمف كالسبلمة في المؤسسة ضد المخاطر كالحكادث

 األسبكع الخامس
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 الفصؿ الثالث: أطفاؿ الشكارع مفردات المقرر النظرم: 
الفرؽ بيف أطفاؿ الشكارع كأطفاؿ المبلجىء  -مفيـك أطفاؿ الشكارع 

األبعاد المختمفة لظاىرة أطفاؿ   -أسباب ظاىرة أطفاؿ الشكارع  -
الخصائص  -سمات كخصائص أطفاؿ الشكارع  -الشكارع فى مصر 

ية التي تؤثر أىـ السمات األسر  -كالسمككيات العامة ألطفاؿ الشكارع 
 السمات العامة ألطفاؿ الشكارع.  -عمى انتشار ظاىرة أطفاؿ الشكارع 

مشاىدة  –إجراء بحث عف أطفاؿ الشكارع مفردات المقرر العممي: 
 فيديكىات عف أطفاؿ الشكارع.

 األسبكع السادس
 مفردات المقرر النظرم: يتبع: الفصؿ الثالث: أطفاؿ الشكارع 

أساليب حصكؿ أطفاؿ الشكارع  -أماكف تكاجد األطفاؿ في الشارع 
نظرة  -األعماؿ التي يقكـ بيا أطفاؿ الشكارع   -عمى الطعاـ 

الشركط  -مؤسسات رعاية أطفاؿ الشكارع  –المجتمع ألطفاؿ الشكارع 
الشركط  -الكاجب تكافرىا في أم مشركع لخدمة أطفاؿ الشكارع 

 مؤسسة رعاية أطفاؿ الشكارع. أىداؼ  -التأثيثية لمدار 
زيارة ميدانية لممؤسسات التي تخدـ أطفاؿ مفردات المقرر العممي: 

  الشكارع مع تقديـ تقرير عنيا.
 األسبكع السابع

 مفردات المقرر النظرم: يتبع: الفصؿ الثالث: أطفاؿ الشكارع 
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أشكاؿ الرعاية داخؿ مؤسسات رعاية  -الييكؿ اإلدارم لممؤسسة 
 -البرامج المقدمة ألطفاؿ الشكارع داخؿ المؤسسة  -الشكارع أطفاؿ 

 مراحؿ كخطكات رعاية أطفاؿ الشكارع.
تقديـ تقرير عف الزيارة ميدانية لممؤسسات مفردات المقرر العممي: 

 التي تخدـ أطفاؿ الشكارع.
 األسبكع الثامف

مفردات المقرر النظرم: امتحاف أعماؿ سنة )المنتصؼ( + الفصؿ 
 األحداث الرابع:
 -مفيـك الجناح  -مفيـك الحدث المنحرؼ  -مفيـك الحدث  -مقدمة 

 مفيـك جنكح األحداث.
مفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية لمؤسسات رعاية األحداث. 

 األسبكع التاسع
 مفردات المقرر النظرم: يتبع: الفصؿ الرابع: األحداث

أىمية  -بالتفسير أىـ النظريات التي تناكلت أسباب جنكح األحداث 
 دراسة ظاىرة جنكح األحداث.

مفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية لمؤسسات رعاية األحداث مع 
تقديـ تقرير عنيا مع تحديد اإليجابيات كالسمبيات مف كجية نظر 

 الطبلب عف تمؾ المؤسسة.
 األسبكع العاشر

 مفردات المقرر النظرم: الفصؿ الخامس: دكر اإليكاء
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حاجات  - مفيـك الطفؿ اليتيـ -جكد األـ في حياة الطفؿ أىمية ك 
نشأة  –المؤسسات اإليكائية  -الطفؿ المحرـك مف الرعاية األسرية 

أىداؼ  –مفيـك دكر اإليكاء  -المؤسسات اإليكائية في مصر 
 فمسفة اإليكاء في دكر اإليكاء. –المؤسسات اإليكائية 

عداد تقرير عنيا مفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية  لدكر اإليكاء كا 
ا فيو اإليجابيات كالسمبيات.  مكضحن

 األسبكع الحادم عشر
 األطفاؿ األيتاـ مفردات المقرر النظرم: يتبع: الفصؿ الخامس:

 -أكجو الرعاية المقدمة لؤلطفاؿ األيتاـ داخؿ مؤسسات دكر اإليكاء 
قامة األطفاؿ اآلثار المترتبة عمى إ -التصميـ الداخمي لدكر اإليكاء 

المكاصفات النمكذجية لممؤسسات  -في مؤسسات دكر اإليكاء 
 اإليكائية.

مع إعداد  SOSمفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية لقرل األطفاؿ 
ا فيو اإليجابيات كالسمبيات.  تقرير عنيا مكضحن

 األسبكع الثاني عشر
  األميات البديبلتمفردات المقرر النظرم: الفصؿ السادس: 

أىـ الشركط الكاجب تكافرىا في األـ البديمة ألداء  –مفيـك األـ البديمة 
 دكرىا.

مفردات المقرر العممي: مناقشة التقرير الذم أعده الطبلب عف دكر 
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 كاألميات البديبلت. SOSقرل األطفاؿ  -اإليكاء 
 األسبكع الثالث عشر

  البديبلتاألميات يتبع : الفصؿ السادس: مفردات المقرر النظرم: 
 -)دار اإليكاء( الشركط الكاجب تكافرىا لمتعييف كأـ داخؿ المؤسسة 

مسئكليات األميات البديبلت مف كجية نظر منظمة قرل األطفاؿ 
احتياجات األـ البديمة )كمكظفة( في قرل األطفاؿ  - SOS"الدكلية "
"SOS" -  أىـ المشكبلت التي تكاجو األـ البديمة في القرية أثناء

الصعكبات  - يا برعاية أبنائيا البدالء مف كاقع سجبلت القريةقيام
كالمعكقات اإلدارية التي تكاجو األـ البديمة عند قياميا بأعماليا مف 

 المكاصفات النمكذجية لممؤسسات اإليكائية. -كاقع سجبلت القرية 
مفردات المقرر العممي: اقتراح لدكر أخصائي إدارة المنزؿ كالمؤسسات 

مشاريع كاألبحاث استبلـ ال - SOS إليكاء كقرل األطفاؿفي دكر ا
 كتقييميا.

أساليب التعميـ  -5
 كالتعمـ:

 –التعمـ الذاتى  – محاضرات نظرية. –2–5
التعمـ عف  -التعمـ التعاكنى –التعمـ النشط 

 بعد
 .محاضرات تطبيقية –5-1
 بحكث كتقارير. –3–5
 بياف عممي لبعض األنشطة. -6-4



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

411 
 

التعميـ أساليب  -6
كالتعمـ لمطبلب ذكل 
 القدرات المحدكدة :

 

 محاضرات نظرية. –2–6
 .تطبيقية محاضرات –1–6
 بحكث كتقارير. –3–6
 بياف تطبيقي لبعض األنشطة. –4 –6
 التعمـ التعاكني. –5 –6
 تمثيؿ الدكر. -6–6
 حمقات المناقشة كتبادؿ اآلراء كالتفاعؿ. -6-7
 التدريس في مجمكعات صغيرة. -6-8

 تقكيـ الطػػػبلب:   -7
األساليب  - ث ث

 المستخدمة
 

 

 امتحاف أعماؿ السنة نظرم    –2–أ
 امتحاف أعماؿ سنة تطبيقي   –1–أ
 مناقشة اعماؿ سنة   –3–أ
 امتحاف نياية العاـ تطبيقي      -4-أ
 امتحاف نياية العاـ نظرم    -5–أ
 

 التكقيت - ج ج
 

 

 أسبكعينا          اختبارات             2التقييـ 
 األسبكع          الثامف             1التقييـ 
 األسبكع          العاشر            3التقييـ 
 األسبكع          الثاني عشر            4التقييـ 
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 األسبكع          الثالث عشر            5التقييـ 

 لتطبيقى نياية الفصؿ الدراسىالتقييـ النيائى ا
 التقييـ النيائى التحريرم نياية الفصؿ الدراسى

 درجة12أعماؿ سنة                   تكزيع الدرجات -جػ 
 درجة12امتحاف تطبيقي              
 درجة62امتحاف تحريرم              
 درجة222المجمكع                   

 كالمراجع :قائمة الكتب الدراسية  -8
 - - - مذكرات - ؿ
 كتاب إدارة مؤسسات الطفكلة )الجزء األكؿ(    كتب ممزمة -ـ 

 إعداد/  أ.ـ.د/ ىبة اهلل عمي شعيب 
 1229 د./ منى محمد زكي صقر             

(: رياض األطفاؿ، دار الفكر العربي، 1227ىدل محمكد الناشؼ ) كتب مقترحة -جػ
 القاىرة، مصر.
اليكلي ، سمكل جكىر )ب.ت(: األركاف التعميمية في عبير عبد اهلل 

رياض األطفاؿ بناء كتككيف شخصية الطفؿ، دار الكتاب الحديث، 
  1226القاىرة، مصر.
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دكريات عممية أك  -د
 نشرات ... الخ

- - - 

 أستاذ المقرر                                            رئيس مجمس القسـ العممى      

 د./ منى محمد زكي صقر                                        أ.د/ ميجة اسماعيؿ مسمـ 

 ـ1212/1229التاريخ: 
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 مصفوفات المقرر
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 أ(22نمكذج رقـ )

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ: إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 مؤسسات طفكلة أإدارة  مسمى المقرر
 M411 ككد المقرر

 

 مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة  ( خ)

 المحتكيات لممقرر
أسبكع 
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 األكؿ األسبكع
الفصؿ األكؿ: مفردات المقرر النظرم: 

 مرحمة الطفكلة
 مرحمة الطفكلة المبكرة )مفيكميا -مدخؿ 

حقكؽ  -خصائص نمك األطفاؿ فييا(  –
 األطفاؿ كاإلعبلف العالمي لحقكؽ الطفؿ.

مفردات المقرر العممي: مدخؿ عف مرحمة 
الطفكلة كتقسيميا مع التركيز عمى مرحمة 

الطفكلة المبكرة كمتطمباتيا كحاجات 

-، أ2-أ األكؿ
 3-،أ1

2-1-3 2-1-
3-4 

 6-،د5-د
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 األطفاؿ.
عرض فيديكىات لمطبلب عف مرحمة 

 الطفكلة المبكرة.
 الثاني األسبكع 

يتبع: الفصؿ  مفردات المقرر النظرم:
 األكؿ: مرحمة الطفكلة

االتجاىات المعاصرة في تربية طفؿ ما 
 -تربية الطفؿ السكم  -قبؿ المدرسة 

نماذج مف النظريات ذات العبلقة بالطفكلة 
 المبكرة.

عرض فيديكىات  مفردات المقرر العممي:
طفؿ ما قبؿ المدرسة ككسائؿ  لمطبلب عف

 التربية المعاصرة.
 الثالث األسبكع

مفردات المقرر النظرم: الفصؿ الثاني: 
 دكر الحضانة كرياض األطفاؿ

 -مفيـك دكر الحضانة كرياض األطفاؿ 
شركط القبكؿ في مؤسسات الرعاية 
 -النيارية لؤلطفاؿ )دكر الحضانة( 

األسس الفمسفية التي تقكـ عمييا مناىج 
كظائؼ رياض األطفاؿ  -رياض األطفاؿ 

 أىداؼ رياض األطفاؿ. -
مفردات المقرر العممي: المكاصفات 

النمكذجية لمحضانات كرياض األطفاؿ مف 
الييكؿ  –التأثيث  –حيث التصميـ 

 الثاني

 الثالث

 الرابع

-،أ1-أ
 4-،أ3

-ج ،3-ب
-،ج2
-،ج1
-،ج3
-،ج4
 7-،ج6

 8ج

-،د2-د
-،د4-،د3
 6،د5
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 –الخدمات المقدمة فييا  -اإلدارم 
 عكامؿ األماف فييا.

 األسبكع الرابع
مفردات المقرر النظرم: يتبع: الفصؿ 
 الثاني: دكر الحضانة كرياض األطفاؿ
تصميـ كتأثيث دكر الحضانة كرياض 

 -حجرة األطفاؿ )مساحتيا األطفاؿ: 
األركاف التعميمية  -شكميا(  –مككناتيا 

األركاف التعميمية  -في رياض األطفاؿ 
أنكاع األركاف التعميمية   -كالتعمـ الفردم 

 أىمية األركاف التعميمية. –
تكزيع مشاريع  لعممي:مفردات المقرر ا

عمى الطبلب ليقكمكا بتصميميا كتنفيذىا 
كىي عبارة عف كسائؿ تعميمية لؤلطفاؿ 

احتياطات األمف  -في رياض األطفاؿ 
كالسبلمة في المؤسسة ضد المخاطر 

 كالحكادث.
 األسبكع الخامس

مفردات المقرر النظرم: الفصؿ الثالث: 
 أطفاؿ الشكارع

الفرؽ بيف أطفاؿ  -مفيـك أطفاؿ الشكارع 
أسباب  -الشكارع كأطفاؿ المبلجىء 

األبعاد المختمفة   -ظاىرة أطفاؿ الشكارع 

الخامس 
 السادس

-ب 4-أ
-،ب2
 4-،ب1

-ج
 7-،ج6
-،ج
 -،ج8

-، د2-د
-،د4-،د3
  -،د6-،د5
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سمات  -لظاىرة أطفاؿ الشكارع فى مصر 
الخصائص  -كخصائص أطفاؿ الشكارع 

أىـ  -العامة ألطفاؿ الشكارع كالسمككيات 
السمات األسرية التي تؤثر عمى انتشار 

السمات العامة  -ظاىرة أطفاؿ الشكارع 
  ألطفاؿ الشكارع.

إجراء بحث عف مفردات المقرر العممي: 
مشاىدة فيديكىات عف  –أطفاؿ الشكارع 
 أطفاؿ الشكارع.
 األسبكع السادس

مفردات المقرر النظرم: يتبع: الفصؿ 
 ث: أطفاؿ الشكارع الثال

 -أماكف تكاجد األطفاؿ في الشارع 
أساليب حصكؿ أطفاؿ الشكارع عمى 

األعماؿ التي يقكـ بيا أطفاؿ   -الطعاـ 
نظرة المجتمع ألطفاؿ الشكارع  -الشكارع 

 -مؤسسات رعاية أطفاؿ الشكارع  –
الشركط الكاجب تكافرىا في أم مشركع 

ثية الشركط التأثي -لخدمة أطفاؿ الشكارع 
أىداؼ مؤسسة رعاية أطفاؿ  -لمدار 
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 الشكارع. 
زيارة ميدانية مفردات المقرر العممي: 

لممؤسسات التي تخدـ أطفاؿ الشكارع مع 
   تقديـ تقرير عنيا.
 األسبكع السابع

مفردات المقرر النظرم: يتبع: الفصؿ 
 الثالث: أطفاؿ الشكارع 

أشكاؿ الرعاية  -الييكؿ اإلدارم لممؤسسة 
 -داخؿ مؤسسات رعاية أطفاؿ الشكارع 
البرامج المقدمة ألطفاؿ الشكارع داخؿ 

مراحؿ كخطكات رعاية أطفاؿ  -المؤسسة 
 الشكارع.

تقديـ تقرير عف مفردات المقرر العممي: 
يدانية لممؤسسات التي تخدـ الزيارة م

 أطفاؿ الشكارع.

، 2-ب 4-أ السابع
 1ب

-ج
 9-،ج8

-،د2-د
-،د5-،د4
6 

 األسبكع الثامف
مفردات المقرر النظرم: امتحاف أعماؿ 

سنة )المنتصؼ( + الفصؿ الرابع: 
 األحداث
مفيـك الحدث  -مفيـك الحدث  -مقدمة 

مفيـك جنكح  -مفيـك الجناح  -المنحرؼ 

-د 5-ج  4-أ الثامف
 5-،د4،د2
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 األحداث.
مفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية 

 لمؤسسات رعاية األحداث.
 التاسعاألسبكع 

مفردات المقرر النظرم: يتبع: الفصؿ 
 الرابع: األحداث

أىـ النظريات التي تناكلت أسباب جنكح 
أىمية دراسة ظاىرة  -األحداث بالتفسير 
 جنكح األحداث.
العممي: زيارة ميدانية مفردات المقرر 

لمؤسسات رعاية األحداث مع تقديـ تقرير 
عنيا مع تحديد اإليجابيات كالسمبيات مف 

 كجية نظر الطبلب عف تمؾ المؤسسة.

، 2-ب 4-أ التاسع
 1-ب

-ج
 8-،ج5

-،د2-د
 -،د5-،د4

 األسبكع العاشر
مفردات المقرر النظرم: الفصؿ الخامس: 

 دكر اإليكاء
مفيكـ  -حياة الطفؿ أىمية كجكد األـ في 

حاجات الطفؿ المحركـ  - الطفؿ اليتيـ
المؤسسات اإليكائية  -مف الرعاية األسرية 

 -نشأة المؤسسات اإليكائية في مصر  –
أىداؼ المؤسسات  –مفيـك دكر اإليكاء 

 فمسفة اإليكاء في دكر اإليكاء. –اإليكائية 
مفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية لدكر 

ا فيو اإليكاء ك  عداد تقرير عنيا مكضحن ا 

العاشر 
الحادم 

 عشر

، 2-ب 4-أ
 1-ب

-ج
-،ج2
-،ج1
-،ج3
-،ج4
 7-،ج6

-،د1-د
 6-،د5
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 اإليجابيات كالسمبيات.
 األسبكع الحادم عشر

مفردات المقرر النظرم: يتبع: الفصؿ 
 دكر اإليكاء الخامس:

أكجو الرعاية المقدمة لؤلطفاؿ األيتاـ 
اآلثار  -داخؿ مؤسسات دكر اإليكاء 

المترتبة عمى إقامة األطفاؿ في مؤسسات 
نمكذجية المكاصفات ال -دكر اإليكاء 

 لممؤسسات اإليكائية.
مفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية لقرل 

مع إعداد تقرير عنيا  SOSاألطفاؿ 
ا فيو اإليجابيات كالسمبيات.  مكضحن

 األسبكع الثاني عشر
مفردات المقرر النظرم: الفصؿ السادس: 

  األميات البديبلت
أىـ الشركط الكاجب  –مفيـك األـ البديمة 

 تكافرىا في األـ البديمة ألداء دكرىا.
مفردات المقرر العممي: مناقشة التقرير 

 -الذم أعده الطبلب عف دكر اإليكاء 
 كاألميات البديبلت. SOSقرل األطفاؿ 

 األسبكع الثالث عشر
يتبع: الفصؿ فردات المقرر النظرم: م

الثاني 
عشر 
الثالث 
 عشر  

-ج 2-ب  
 6-،ج4

-،د1-د
5،6 
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  األميات البديبلتالسادس: 
الشركط الكاجب تكافرىا لمتعييف كأـ داخؿ 

مسئكليات  -)دار اإليكاء( المؤسسة 
األميات البديبلت مف كجية نظر منظمة 

أىـ  - SOS"قرل األطفاؿ الدكلية "
المشكبلت التي تكاجو األـ البديمة في 

عاية أبنائيا البدالء القرية أثناء قياميا بر 
الصعكبات  - مف كاقع سجبلت القرية

كالمعكقات اإلدارية التي تكاجو األـ البديمة 
عند قياميا بأعماليا مف كاقع سجبلت 

المكاصفات النمكذجية لممؤسسات  -القرية 
 اإليكائية.

مفردات المقرر العممي: اقتراح لدكر 
أخصائي إدارة المنزؿ كالمؤسسات في دكر 

استبلـ  - SOS اإليكاء كقرل األطفاؿ
 كتقييميا.مشاريع كاألبحاث ال

 أستاذ المقرر                                             رئيس مجمس القسـ العممى     
 د./ منى محمد زكي صقر                                    أ. د/ ميجة اسماعيؿ مسمـ 
 

 ـ1212/1229التاريخ: 
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 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة
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 أ(22نمكذج رقـ )

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ: إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 إدارة مؤسسات طفكلة أ مسمى المقرر
 M411 ككد المقرر

 

 مصفكفة أساليب التعمـ  ( د)
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
محاضرات 

 نظرية
-،أ3-،أ1-،أ2-أ
4 

-،ب2-ب
 -،ب3-،ب1

-،ج5-،ج4-ج
 -،ج8

-،د3-،د1-،د2-د
 22-،د9-،د8

محاضرات 
 تطبيقية

 4-،أ3،أ1-أ
-،ب1-ب
 4-،ب3

-،ج1-،ج-ج
-،ج6-،ج3
 -،ج7

-،د3-،د1-،د2-د
-،د6-،د5-،د4
 - -،د8-،د7

بياف عممي 
 لبعض األنشطة

 -،د6-،د5-د 4-، ج 3-ج -،ب2-ب  

-د-،د1-،د2-د-، ج 2-ج-،ب2-ب 4-أ بحكث كتقارير
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 ا
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 -،د6-،د4 9-،ج6-،ج1 4-،ب3-،ب1
 أستاذ المقرر                                                   رئيس مجمس القسـ العممى     

  د./ منى محمد زكي صقر                                  أ. د/ ميجة اسماعيؿ مسمـ  

 ـ1212/1229التاريخ: 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 أ(22نمكذج رقـ )

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ: إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 إدارة مؤسسات طفكلة أ مسمى المقرر
 M411 ككد المقرر

 

 

 مصفكفة اساليب التقييـ  ( د)
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ

األنشطة خبلؿ 
 المحاضرات

 جميع الميارات جميع الميارات جميع الميارات جميع الميارات

امتحاف أعماؿ 
 السنة

-،أ1-،أ2-أ
 4-،أ3

-،ب2-ب
 3-،ب1

-،ج5-،ج4-ج
 -،ج8

-،د9-،د8-د
 22-،د22

 2-د -،ج5-،ج4-ج-،ب2-ب-،أ1-،أ2-أ االمتحاف النظرم



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة
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 3-،ب1 4-،أ3
 أستاذ المقرر                                                  رئيس مجمس القسـ العممى     

  د./ منى محمد زكي صقر                                  أ. د/ ميجة اسماعيؿ مسمـ  

 ـ1212/1229التاريخ: 
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 ا
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 (21نموذج رقم )

 جامعة: المنكفية

 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 

 1222-1212توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 

M412 

 اسـ المقرر :  
 إدارة مشركعات صناعية أ

 الفرقة / المستكل : 

 الرابعة /األكؿ 

 التخصص :

 كالمؤسساتادارة المنزؿ 

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 

  - ىدؼ المقرر : -1
نشاء أحد المشركعات يتعرؼ  - عمى الطريقة المثمى الختيار كا 

2 2 
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 ا
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الصغيرة التي تتناسب مع قدرات كميارات كميكؿ كمعارؼ 
 الطبلب.

الجدكل لممشركعات الطريقة الصحيحة إلعداد دراسات ب يمـ  -
 المختمفة.

األسس كالميارات كالقدرات البلزمة إلدارة المشركع  يتعرؼ عمى -
 الصغير كتأىيميا لذلؾ.

األشكاؿ القانكنية لممشركعات كالخطكات الكاجب  يتعرؼ غمى -
 اتباعيا مف الناحية القانكنية إلنشاء المشركعات الصغيرة. 

يمتـز بيا صاحب الحقكؽ كالكاجبات التي يجب أف  يتعرؼ عمى -
المشركع الصغير تجاه العامميف كالمكرديف كالعمبلء كالمجتمع 

 ككؿ.
األمكر المالية كالقانكنية المتعمقة بإدارة  عمى يتعرؼ  -

 المشركعات.
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

 المعمكمات كالمفاىيـ:-أ
 

 يذكر مفيـك المشركع كالمشركع الصغير.  -2-أ (2
 يشرح أسباب نجاح كفشؿ المشركعات الصغيرة.  -1-أ (1
 يحدد عناصر الخطة العامة لممشركع. -3-أ (3
 يحدد عناصر دراسة جدكل أم مشركع. -4-أ (4
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 ا
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 الميارات الذىنية :-ب
 

 

 

دارة المشركعات الصغيرة. (2  يبتكر سبؿ حؿ مشاكؿ إنشاء كا 
يحمؿ الفرؽ بيف المشركعات الصغيرة كالمشركعات –1–ب (1

 كالمشركعات المتكسطة.الكبيرة 
يصنؼ شركات األمكاؿ كأنكاعيا كمميزاتيا  -3-ب (3

 كعيكبيا.
 يحمؿ أسباب فشؿ بعض المشركعات الصغيرة. -4-ب (4
 يحمؿ العبلقات التنظيمية لممشركع. -5-ب (5
 مدل ربحية المشركعيخطط  -6-ب (6

الميارات المينية الخاصة  -جػ
 بالمقرر :

برامج إرشادية لمشباب الذم يرغب في إنشاء  ينفذ (2
 مشركعات صغيرة.

برامج إرشادية لمعامميف في مجاؿ المشركعات  ينفذ -1-جػ (1
 الصغيرة. 

 جدكؿ زمني لتنفيذ مشركع صغير.  يطبؽ -3-جػ (3
 يضبط محتكيات الخطة العامة لممشركع. -4-جػ (4
 دراسة جدكل مبدئية لممشركع الصغير.ينظـ  -5-جػ (5
 يطبؽ القكاعد األساسية لدراسات الجدكل.  -6-جػ (6
 الشكؿ القانكني لممشركعات. ينسؽ -7-جػ (7
يطبؽ ميارات اإلدارة كالتخطيط كالعمميات لتنظيـ  -8-جػ (8

 المياـ كالمسؤكليات.
عائد رأس الماؿ  –يضبط عائد رأس الماؿ النقدم  -9-جػ (9

 نقطة التعادؿ. –البشرل 
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 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة
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  الميارات العامة : -ـ 
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (2
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (1

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة 7-د (3

 كفقا لمتطمبات الجكدة الش
. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (4

 بالتخصص 
المؤتمرات كالندكات ذات الصمو . يشارؾ فى 9-د (5

 بالتخصص لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو
  

 

 األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4
مفردات المقرر النظرم: مدخؿ لممادة كتعارؼ بيف عضك ىيئة 

 التدريس كالطبلب ككضع خطة عمؿ المقرر.
مفردات المقرر العممي: مدخؿ لممادة كتعارؼ بيف عضك الييئة 

 المعاكنة كالطبلب كتكضيح خطة عمؿ المقرر التطبيقي.
 األسبكع الثاني

 -مفردات المقرر النظرم: ماىية المشركعات )تعريؼ المشركع 
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 ا
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 ماذا نعنى بالمشركع الصغيرػ  -حجـ المشركع 

مفردات المقرر العممي: تحديد لكؿ طالب مشركع صغير يمكف 
عداد خطة عامة كدراسة  جدكل مبدئية مبسطة تنفيذه داخؿ الكمية كا 

عنو كيتـ تطبيؽ الخطة كدراسة الجدكل عمى المشركع أسبكع بأسبكع 
 كفقنا لما يتـ تدريسو في الجزء النظرم.

 األسبكع الثالث
مفردات المقرر النظرم : الشكؿ القانكني لممشركعات )المشركع 

 شركات األشخاص كأنكاعيا كمميزاتيا كعيكبيا ػ -الفردم 
عممي: تطبيؽ الشكؿ القانكني لممشركعات عمى مفردات المقرر ال

المشركع الخاص بكؿ طالب ككتابتو في الخطة العامة لممشركع 
 كدراسة الجدكل المبدئية.

 األسبكع الرابع
مفردات المقرر النظرم: شركات األمكاؿ كأنكاعيا كمميزاتيا 

 كعيكبيا.
مفردات المقرر العممي: أف يقـك الطبلب بمقارنة ما إذا كانت 
شركات األمكاؿ تنطبؽ عمى المشركع الخاص بكؿ طالب مع 

 تكضيح مميزاتيا كعيكبيا.
 األسبكع الخامس
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 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة
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 -مفردات المقرر النظرم: السمات المميزة لممشركعات الصغيرة 
انتشار المشركعات  –مقارنة بيف المشركعات الكبيرة كالصغيرة 

 أسباب فشؿ المشركعات الصغيرة. -الصغيرة 
العممي: أف يقـك الطبلب بتحديد نكع المشركع مفردات المقرر 

الخاص بكؿ طالب مع ذكر أسباب فشؿ المشركعات المشابية 
 لتفادم الكقكع في أخطائيـ.

 األسبكع السادس
 مفردات المقرر النظرم:  عكامؿ نجاح المشركعات الصغيرة.

مفردات المقرر العممي: أف يقكـ كؿ طالب بشرح األسباب التي قد 
 جاح مشركعو مف كجية نظره.تؤدم إلى ن

 األسبكع السابع
 -مفردات المقرر النظرم : المشركع في طكر اإلنشاء )نشأة الفكرة 

 خطكات إنشاء المشركع(.
مفردات المقرر العممي: يقـك كؿ طالب بعرض فكرة مشركعو 

 كالخطكات التي سيقكـ باتباعيا إلنشائو.
 األسبكع الثامف

 أعماؿ السنة )المنتصؼ( مفردات المقرر النظرم: امتحاف
مفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية لحاضنات أعماؿ المشركعات 

عداد تقرير عنيا.   الصغيرة كا 
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 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة
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 األسبكع التاسع

مفردات المقرر النظرم: إعداد دراسة جدكل مبدئية الختيار 
 خطكات تحميؿ المناخ االستثمارم الختيار المشركع. -المشركع 

مفردات المقرر العممي: مناقشة التقرير المقدـ عف السمبيات 
كااليجابيات في حاضنة األعماؿ التي تـ التكصؿ إلييا في زيارة 

 الطبلب. 
 األسبكع العاشر

اإلدارة المحترفة  -مفردات المقرر النظرم: الخطة العامة لممشركع 
 لممشركع الصغير. 

 تطبيقي  مفردات المقرر العممي: امتحاف أعماؿ سنة
 األسبكع الحادم عشر

مفردات المقرر النظرم: الكظائؼ اإلدارية لممدير )صاحب المشركع 
 الصغير(. 

مفردات المقرر العممي: مناقشة الخطة العامة لممشركع الخاصة بكؿ 
 طالب كاستبلميا المرة القادمة بعد إجراء التعديبلت إف كجدت.

 األسبكع الثاني عشر
: المفاىيـ الخاطئة عف المشركعات مفردات المقرر النظرم

 الصغيرة.
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 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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مفردات المقرر العممي: تقييـ دراسات الجدكل المبدئية كتسميـ 
 التقارير كالخطة العامة لممشركع كاستبلـ المشاريع كتقييميا.

 -التعمـ النشط -محاضرات نظرية. –2–5 أساليب التعميـ كالتعمـ -5
عف  التعمـ -التعمـ التعاكنىالتعمـ الذاتى 

 بعد

 محاضرات تطبيقية. –5-1

 بحكث كتقارير. –3–5

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 محاضرات نظرية.  –2–6

 محاضرات تطبيقية.  –1–6

 بحكث كتقارير.  –3–6

 التعمـ التعاكني.  –4 –6

 التدريس في مجمكعات صغيرة.  –5 –6

 اآلراء كالتفاعؿ.حمقات المناقشة كتبادؿ   -6–6

 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا
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 تقكيـ الطػػػبلب :   -7

 األساليب المستخدمة-أ
 

 

 امتحاف أعماؿ السنة نظرم      –2–أ

 ىامتحاف أعماؿ سنة تطبيق –1–أ

التقارير لمزيارة الميدانية كدراسة الجدكل المبدئية -اعماؿ سنة  –3–أ
 لممشركع     

 امتحاف نياية العاـ تطبيقي   -4-أ

 امتحاف نياية العاـ نظرم   -5–أ

 التكقيت -ب
 

 األسبكع          التاسع            2التقييـ 

 األسبكع          العاشر             1التقييـ 

 األسبكع          الحادم عشر            3التقييـ 

 األسبكع          الثاني عشر            4التقييـ 

 نياية الفصؿ الدراسىاالختبارات النيائية    
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 درجة12أعماؿ سنة                   تكزيع الدرجات -جػ

 درجة12امتحاف تطبيقي              

 درجة62امتحاف تحريرم              

 درجة222المجمكع                   

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8

 ---------------------- مذكرات -أ

 كتاب إدارة المشركعات الصغيرة مف إعداد / ممزمةكتب -ب

 أ.د/ ربيع محمكد عمي نكفؿ & د./ أميرة حساف عبد الجيد دكاـ
1229 

( : إدارة المشركعات 1221عبد الحميد مصطفى أبك ناعـ ) كتب مقترحة -ج   
 الصغيرة ، دار الفجر لمنشر كالتكزيع ، القاىرة .

(: 1222الفتاح عبد الحميـ )عبد العزيز جميؿ مخيمر& أحمد عبد 
 دكر الصناعات الصغيرة كالمتكسطة في معالجة مشكمة

( : تمكيؿ المشركعات الصغيرة كالدكر المتكقع 1222أفكار قنديؿ ) 
لممؤسسات التمكيمية ، قدرة تنمية المشركعات الصغيرة كتكسيع 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 
 

428 
 

قاعدة رجاؿ األعماؿ فى مصر ، جامعة عيف شمس ، القاىرة، 
 مصر.

(: "دكر الحاضنات التكنكلكجية في تنمية 1222كالخضرا ) المزيدم
المشاريع اإلبداعية" ، كرقة عمؿ مقدمة إلى مؤتمر المشركعات 
 الصغيرة كالتنمية المستدامة في الكطف العربي ، القاىرة، مصر.

دكريات عممية أك  -د  
 نشرات ... الخ

جامعة  -مجمة كمية االقتصاد المنزلى ------------
 -------------فيةالمنك 

 

 أستاذ المقرر                                          رئيس مجمس القسـ العممى    

 أ.د/ ميجة اسماعيؿ مسمـ                                  د./ فاطمة حساف دكاـ 

 ـ1212/1229التاريخ:   
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 مصفوفات المقرر
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 أ(22)نمكذج رقـ 

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي

  قسـ: إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 إدارة مشركعات صناعية أ مسمى المقرر
 M412 ككد المقرر

 
 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفو

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة أسبكع الدراسة المحتكيات لممقرر

مفردات المقرر النظرم: مدخؿ 
لممادة كتعارؼ بيف عضك ىيئة 
التدريس كالطبلب ككضع خطة 

 عمؿ المقرر.
مفردات المقرر العممي: مدخؿ 

 4-،د1-د 7ج 6ب2ب 2ا  االكؿ
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لممادة كتعارؼ بيف عضك الييئة 
المعاكنة كالطبلب كتكضيح خطة 

 عمؿ المقرر التطبيقي.
مفردات المقرر النظرم: ماىية 

 -كعات )تعريؼ المشركع المشر 
ماذا نعنى  -حجـ المشركع 

 بالمشركع الصغير(ػ 

مفردات المقرر العممي: تحديد 
لكؿ طالب مشركع صغير يمكف 
عداد خطة  تنفيذه داخؿ الكمية كا 

عامة كدراسة جدكل مبدئية 
مبسطة عنو كيتـ تطبيؽ الخطة 
كدراسة الجدكل عمى المشركع 

تدريسو أسبكع بأسبكع كفقنا لما يتـ 
 في الجزء النظرم.

-،ج2-ج  2-أ الثاني
 8ج9ج3-،ج1

-، د1-د
 5-،د4

مفردات المقرر النظرم : الشكؿ 
القانكني لممشركعات )المشركع 

شركات األشخاص  -الفردم 
 كأنكاعيا كمميزاتيا كعيكبيا( ػ

 5-د 7-ج 1-ب 3-أ الثالث
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مفردات المقرر العممي: تطبيؽ 
الشكؿ القانكني لممشركعات عمى 

المشركع الخاص بكؿ طالب 
ككتابتو في الخطة العامة 
لممشركع كدراسة الجدكل 

 المبدئية.
مفردات المقرر النظرم: شركات 

األمكاؿ كأنكاعيا كمميزاتيا 
 كعيكبيا.

مفردات المقرر العممي: أف يقكـ 
الطبلب بمقارنة ما إذا كانت 
شركات األمكاؿ تنطبؽ عمى 

المشركع الخاص بكؿ طالب مع 
 مميزاتيا كعيكبيا. تكضيح

 األسبكع الخامس
مفردات المقرر النظرم: السمات 

 -المميزة لممشركعات الصغيرة 
مقارنة بيف المشركعات الكبيرة 

انتشار المشركعات  –كالصغيرة 
أسباب فشؿ  -الصغيرة 

 المشركعات الصغيرة.
مفردات المقرر العممي: أف يقكـ 

-، ب1-ب 4ا-1-أ الرابع كالخامس
 5ب4-،ب3

 3-،د1-د 
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الطبلب بتحديد نكع المشركع 
ب مع ذكر الخاص بكؿ طال

أسباب فشؿ المشركعات 
المشابية لتفادم الكقكع في 

 أخطائيـ.
مفردات المقرر النظرم:  عكامؿ 

 نجاح المشركعات الصغيرة.

مفردات المقرر العممي: أف يقكـ 
كؿ طالب بشرح األسباب التي قد 

تؤدم إلى نجاح مشركعو مف 
 نظره.كجية 

 22-،د9-د 4-،ج2-ج 6ب 1-أ السادس

مفردات المقرر النظرم : 
المشركع في طكر اإلنشاء )نشأة 

خطكات إنشاء  -الفكرة 
 المشركع(.

مفردات المقرر العممي: يقـك كؿ 
طالب بعرض فكرة مشركعو 

كالخطكات التي سيقكـ باتباعيا 
 إلنشائو.

-،ج2-ج 5-،ب2-ب 3-أ السابع
 8-،ج4-،ج3

-،د1-،د2-د
 5-،د4

 5-د 9ج1-ج-،ب 2-ب  الثامفمفردات المقرر النظرم: امتحاف 
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 أعماؿ السنة )المنتصؼ(

مفردات المقرر العممي: زيارة 
ميدانية لحاضنات أعماؿ 

عداد  المشركعات الصغيرة كا 
 تقرير عنيا

-،ب3-،ب1
 5-،ب4

مفردات المقرر النظرل :إعداد 
دراسة جدكل مبدئية الختيار 

خطكات تحميؿ المناخ  -المشركع 
 االستثمارم الختيار المشركع.

مفردات المقرر العممي: مناقشة 
التقرير المقدـ عف السمبيات 

كااليجابيات في حاضنة األعماؿ 
التي تـ التكصؿ إلييا في زيارة 

 الطبلب. 

-،د8-،د7-د 6-،ج5-ج 6-،ب5-ب 4-أ التاسع
 22-،د9

مفردات المقرر النظرم: الخطة 
اإلدارة  -العامة لممشركع 

 المحترفة لممشركع الصغير. 
مفردات المقرر العممي: امتحاف 

 أعماؿ سنة تطبيقي 

-العاشر 
االسبكع الحادل 

 –عشر 
االسبكع الثانى 

-،ب2-ب 4-، أ3-أ
-،ب5-،ب4
6 

 22-،د2-د 9-ج
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 األسبكع الحادم عشر
مفردات المقرر النظرم: 
الكظائؼ اإلدارية لممدير 

 )صاحب المشركع الصغير(. 
مفردات المقرر العممي: مناقشة 

لممشركع الخاصة  الخطة العامة
بكؿ طالب كاستبلميا المرة 

القادمة بعد إجراء التعديبلت إف 
 كجدت.

 األسبكع الثاني عشر
مفردات المقرر النظرم: المفاىيـ 

الخاطئة عف المشركعات 
 الصغيرة.

 
 
 
 
 
 

 عشر
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مفردات المقرر العممي: تقييـ 
دراسات الجدكل المبدئية كتسميـ 
التقارير كالخطة العامة لممشركع 

 .كاستبلـ المشاريع كتقييميا

 

 أستاذ المقرر                                                   رئيس مجمس القسـ العممى   

 .د/ ميجة اسماعيؿ مسمـ                                          د./ فاطمة حساف دكاـ 

 ـ1212/1229التاريخ:   
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 أ(22نمكذج رقـ )

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي

  قسـ: إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 إدارة مشركعات صناعية أ مسمى المقرر
 M412 ككد المقرر

 )ب( مصفكفة اساليب التعمـ 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ

-،أ3-،أ1-،أ2-أ محاضرات نظرية
4 

-،ب1-،ب2-ب
 6ب5ب4-،ب3

-،ج1-،ج2-ج
-،ج4-،ج3
 9ج8-،ج7-،ج5

،  6-، د 2-د
 جميع المياراتد

محاضرات 
 تطبيقية

-،أ3-،أ1-،أ2-أ
4 

-،أ3-،أ1-،أ2-أ
 6-،ب5-،ب4

-،ج1-،ج2-ج
-،ج4-،ج3
-،ج6-،ج5

-، د 3-، د 2-د
-، د 5-، د 4
 7-،د6
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 9-،ج8-،ج7

-،ب4-،ب1-ب 4-،أ3-،أ1-أ زيارات ميدانية
 6-،ب5

-، د 3-، د 1-د 1-، ج 2-ج
 8-، د6-، د 4

 4-،أ3-أ بحكث كتقارير

 

 

 

 

 

 

-، ج 2-ج 6-ب
-،ج3-،ج1
-،ج5-،ج4
-،ج7-،ج6
 9-،ج8

-، د 5-، د 2-د
6 

-،ب1-،ب2-ب 1-أ المناقشة كالحكار
 4-،ب3

 -1-، د 2-د 8-،ج4-ج
،  جميع الميارات

-، د 4-، د 3-د
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6 

 أستاذ المقرر                                                   رئيس مجمس القسـ العممى   

 .د/ ميجة اسماعيؿ مسمـ                                          د./ فاطمة حساف دكاـ 

 ـ1212/1229التاريخ:   



 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

----- 

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

441 
 

 أ(22)نمكذج رقـ 

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ: إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 إدارة مشركعات صناعية أ مسمى المقرر
 M412 ككد المقرر

 )ج( مصفكفة اساليب التقييـ
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ

األنشطة خبلؿ 
 المحاضرات

-،ب1-،ب2-ب المياراتجميع 
 6-،ب5-،ب4

-، ج 2-ج
-،ج3-،ج1
-،ج5-،ج4
-،ج7-،ج6
 9-،ج8

،  5-، د 2-د
 جميع الميارات

امتحاف أعماؿ 
 السنة 

-،أ3-،أ1-،أ2-أ
4 

-،ب1-،ب2-ب
-،ب4-،ب3
 6ب5

-،ج1-،ج2-ج
-،ج4-،ج3
 8-،ج7-،ج5

 ،2-د

-،أ3-،أ1-،أ2-أ االمتحاف النظرم
4 

-،ب1-،ب2-ب
 5-،ب4-،ب3

-،ج1-،ج2-ج
-،ج4-،ج3

 -،د2-د
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 8-،ج7-،ج5

 أستاذ المقرر                                                   رئيس مجمس القسـ العممى  

 .د/ ميجة اسماعيؿ مسمـ                                          د./ فاطمة حساف دكاـ 

 ـ1212/1229التاريخ:   
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 (21) نمكذج رقـ
 جامعة: المنكفية

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي 

 بيانات المقرر -2
 الرمز الككدل :

 M413  
 اسـ المقرر :  
 نمك طفؿ ب

 الفرقة / المستكل : 
 الرابعة /األكؿ 

 التخصص :
 ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 

إزالة المعكقات التي تحكؿ دكف تكافؽ الطفؿ المعاؽ مع  مـ باساليبي -2
 نفسو كمع البيئة المحيطة بو.

تحصيؿ قسط مف المكاد التعميمية يمكنو تكظيفيا في  يمـ باساليب -1
 حياتو العادية.

 إعداد المعاؽ مينيا كعمميا. ميارات يتقف  -3
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

 قادران عمي أف : الطالبفي نياية المقرر يككف 
 المعمكمات كالمفاىيـ:-أ
 
 

2)  
 -بصرية  –حركية  –يصؼ أنكاع اإلعاقات )ذىنية  -2–أ (1

 سمعية(.
 يشرح خصائص كؿ فئة كالمشاكؿ التي تتعرض ليا. -1-أ (3

2 2 
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االحتياجات الفسيكلكجية كاالجتماعية لمطفؿ المعاؽ يصؼ  –3–أ (4 
 تبعنا لنكع إعاقتو.

 يشرح المصطمحات العممية المتعمقة بفئة المعاقيف –4–أ (5
 الميارات الذىنية :-ب
 
 
 

يحمؿ المشاكؿ التي تكاجو فئات الطفكلة غير السكية  –2–ب (2
 بمراحميا المختمفة.

الحمكؿ المناسبة لمكاجية الصعكبات التربكية التي  يخطط –1–ب (1
 تعترض المربيف.

يصمـ طرقنا لمساعدة الطفؿ المعاؽ عمى التكافؽ مع  –3 –ب (3
 المجتمع.

 برامج لدعـ األطفاؿ المعاقيف. يبتكر -4-ب (4
الميارات المينية الخاصة  -جػ

 بالمقرر :
كسابو ميارات برامج لرعا ينفذ –2–جػ . (2  تنمكية.ية الطفؿ كا 

 
التعامؿ مع الطفؿ المعاؽ في جميع مراحؿ  اتميار  يطبؽ –3–جػ (1

 الطفكلة.
 ساىـ فى تحفيز كقيادة العامميفي 2 -د –2–د (2 الميارات العامة :-د

 
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (1
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (3

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا  . يشارؾ فى 7-د (4

 لمتطمبات الجكدة الش
 . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص 8-د (5
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص 9-د (6

 تحقيؽ التنميو المينيو المستدامول
. 

 األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4
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تكضيح مفيـك ذكك  –النظرم: التعريؼ بالمقرر مفردات المقرر 
الفرؽ بيف الطفؿ السكم كالطفؿ غير الطبيعي  –االحتياجات الخاصة 

 مفيـك االنحراؼ عف المستكل العادم كالمتكسط. -)غير السكم( 
تكضيح مفيـك ذكم  –مفردات المقرر التطبيقي: التعريؼ بالمقرر العممي 

نحراؼ عف المستكل العادم كالمتكسط اال -االحتياجات الخاصة كأنكاعيـ 
 كجكانبو كمظاىره.

 األسبكع الثاني
 -أنكاع اإلعاقات  –مفردات المقرر النظرم: مفيـك الطفؿ المعاؽ 

 مفيكـ كأىداؼ التربية الخاصة. -شخصية المعاؽ كاستجابتو نحك إعاقتو 
مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عممية لمطبلب مف خبلؿ عرض 

 تعميمية تكضح مفيـك اإلعاقة كأنكاع اإلعاقات. فيديكىات
 األسبكع الثالث

 –مفردات المقرر النظرم: اإلعاقة العقمية: تعريؼ اإلعاقة العقمية 
 تصنيفاتيا.

مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عممية لمطبلب مف خبلؿ عرض 
 فيديكىات تعميمية تكضح الطفؿ المعاؽ عقمينا.

 األسبكع الرابع
الفرؽ بيف التخمؼ  –المقرر النظرم: تشخيص التخمؼ العقمي مفردات 

 كالمرض العقمي.
مفردات المقرر التطبيقي: عرض فيديكىات تكضح الفرؽ بيف التخمؼ 

 العقمي كالمرض العقمي.
 األسبكع الخامس

مفردات المقرر النظرم: خصائص نمك الطفؿ الضعيؼ عقمينا )العقمية 
 النفسية االنفعالية(. -ركيةالجسمية أك النفس ح –كالمعرفية 

مفردات المقرر التطبيقي: زيارة ميدانية لممؤسسات التي تخدـ المعاقيف 
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 عمى فيـ خصائصيـ كمبلحظة سمككيـ. الطالبذىنينا لمساعدة 
 األسبكع السادس

تصنيفات التخمؼ  -مفردات المقرر النظرم: أسباب التخمؼ العقمي 
 العقمي.

أسباب التخمؼ العقمي كتصنيفات التخمؼ  مفردات المقرر التطبيقي: شرح
 العقمي بالتفصيؿ كتكضيحيا بالفيديكىات.

 األسبكع السابع
مفردات المقرر النظرم: اإلجراءات الكقائية لحماية الطفؿ مف التخمؼ 

 العقمي.
مفردات المقرر التطبيقي: شرح اإلجراءات الكقائية لحماية الطفؿ مف 

 التخمؼ العقمي.
 األسبكع الثامف

 –فردات المقرر النظرم: اإلعاقة السمعية: تعريؼ اإلعاقة السمعية م
 عكامؿ غير كراثية(. –أسباب اإلعاقة السمعية )عكامؿ كراثية  -تصنيفاتيا 

مفردات المقرر التطبيقي: زيارة ميدانية لمؤسسات المعاقيف سمعينا لفيـ 
تدريب الطبلب عمى العمؿ في  -خصائصيـ كمبلحظة سمككيـ 

 مف خبلؿ إعداد أبحاث عممية عف األنكاع المختمفة لئلعاقات. مجمكعات
 األسبكع التاسع

مفردات المقرر النظرم: امتحاف أعماؿ سنة + إجراءات الكقاية مف اإلعاقة 
 طرؽ التكاصؿ لدل الصـ كضعاؼ السمع. -السمعية 

مفردات المقرر التطبيقي: زيارة ميدانية لمؤسسات المعاقيف سمعينا لفيـ 
 خصائصيـ كمبلحظة سمككيـ + متابعة كتابة األبحاث كتقييميا أكال بأكؿ.

 األسبكع العاشر
أسباب  –تصنيفاتيا  -مفردات المقرر النظرم: اإلعاقة البصرية: تعريفيا

 كيفية التعرؼ المبكر عمى اإلعاقة البصرية. –اإلعاقة البصرية 
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اقيف بصرينا لفيـ مفردات المقرر التطبيقي: زيارة ميدانية لمؤسسات المع
 خصائصيـ كمبلحظة سمككيـ.

 األسبكع الحادم عشر
العكامؿ المؤثرة في  -مفردات المقرر النظرم: خصائص المعاقيف بصرينا 

 إجراءات الكقاية مف اإلعاقة البصرية. –شخصية المعاؽ بصرينا 
مفردات المقرر التطبيقي: زيارة ميدانية لمؤسسات المعاقيف بصرينا لفيـ 

 ـ كمبلحظة سمككيـ.خصائصي
 األسبكع الثاني عشر

أسباب  –تصنيفاتيا  -مفردات المقرر النظرم: اإلعاقة الحركية: تعريفيا 
 كيفية التعرؼ المبكر عمى اإلعاقة الحركية. -اإلعاقة الحركية 

مفردات المقرر التطبيقي: زيارة ميدانية لمؤسسات زيارة ميدانية لمؤسسات 
 صيـ كمبلحظة سمككيـ. المعاقيف حركينا لفيـ خصائ

 األسبكع الثالث عشر
 العكامؿ المؤثرة  -مفردات المقرر النظرم: خصائص المعاقيف حركينا 

 إجراءات الكقاية مف اإلعاقة الحركية. –في شخصية المعاؽ حركينا 
مفردات المقرر التطبيقي: زيارة ميدانية لمؤسسات المعاقيف حركينا لفيـ 

 خصائصيـ كمبلحظة سمككيـ.
 محاضرات نظرية. –2–5 أساليب التعميـ كالتعمـ -5

 محاضرات تطبيقية. –5-1
 التعمـ عف بعد -التعمـ التعاكنى -التعمـ النشط–التعمـ الذاتي  –3–5
 العصؼ الذىني. -4–5
 المناقشات. –5–5

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 محاضرات نظرية.  –2–6
 .محاضرات تطبيقية.  –1 –6
 التعمـ التعاكني.  –4–6
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 المناقشة.   –5 –6
 التدريس في مجمكعات صغيرة. –6 –6
 الزيارات الميدانية لمؤسسات رعاية األطفاؿ كرؤية حاالت –7 –6

 تطبيقية ألطفاؿ ذكم إعاقات مختمفة.
 أساليب تحميؿ المياـ لتجزئة محتكيات المادة العممية. -8–6
 تباه.ىندسة االن –9 –6

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 األساليب المستخدمة-أ
 
 

 امتحاف أعماؿ السنة نظرم  –2 –أ
 لامتحاف نياية العاـ نظر  –3 –امتحاف أعماؿ سنة تطبيقي    أ  –1 –أ

 التكقيت-ب
 

 أسبكعينا          اختبارات             2التقييـ 
 األسبكع          التاسع             1التقييـ 
 األسبكع          العاشر             3التقييـ 
 األسبكع          الحادم عشر             4التقييـ 
 األسبكع          الثالث عشر            5التقييـ 

 التقييـ النيائى        االسبكع        االخير
 -    درجة12أعماؿ سنة              تكزيع الدرجات -جػ

 درجة 222المجمكع                  درجة82         امتحاف تحريرم
 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 1229 مذكرة عمى شكؿ أكراؽ تكزع عمى الطبلب مذكرات-أ

 ..................................... كتب ممزمة-ب
االحتياجات ( : سيككلكجية ذكل 1226كتاب :عبد المطمب أميف القريطى ) كتب مقترحة -جػ

 .مكتبة دار الفكر العربى -الخاصة كتربيتيـ  ، القاىرة 
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(: االكتشاؼ المبكر كالتشخيص التكاممي لغير 1225زينب محمكد شقير )
 العادييف ،مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة.

(: الطفؿ التكحدم تشخيص كعبلج ، مكتبة 1224إبراىيـ محمكد بدر )
 األنجمك المصرية ، القاىرة

دكريات عممية أك نشرات  -د
 ... الخ

----------مجمة كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنكفية -------
-------- 

 أستاذ المقرر                                                      رئيس القسـ          
 د. نيى عبد الستار عبد المحسف                             أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ   
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 أ(22نمكذج رقـ )
                                                       جامعة: المنكفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 نمك طفؿ )ب(  مسمى المقرر
 M413 ككد المقرر

 )أ( مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة  
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

تكضيح  –بالمقرر  مفردات المقرر النظرم: التعريؼ
الفرؽ بيف الطفؿ  –مفيـك ذكك االحتياجات الخاصة 

مفيكـ  -السكم كالطفؿ غير الطبيعي )غير السكم( 
 االنحراؼ عف المستكل العادم كالمتكسط.

 –مفردات المقرر التطبيقي: التعريؼ بالمقرر العممي 
 -تكضيح مفيـك ذكم االحتياجات الخاصة كأنكاعيـ 

المستكل العادم كالمتكسط كجكانبو االنحراؼ عف 
 كمظاىره.

 3-د 1-ج  4-أ االكؿ

-د 1-ج -،أ2-أ –الثاني أنكاع  –مفردات المقرر النظرم: مفيـك الطفؿ المعاؽ 
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 -شخصية المعاؽ كاستجابتو نحك إعاقتو  -اإلعاقات 
 مفيـك كأىداؼ التربية الخاصة.

 تصنيفاتيا –اإلعاقة العقمية: تعريؼ اإلعاقة العقمية 

التطبيقي: تدريبات عممية لمطبلب مف مفردات المقرر 
خبلؿ عرض فيديكىات تعميمية تكضح مفيـك اإلعاقة 

 .كأنكاع اإلعاقات
تدريبات عممية لمطبلب مف خبلؿ عرض فيديكىات 

 تعميمية تكضح الطفؿ المعاؽ عقمينا.

 3-،د2 3-،ج 4 الثالث 

 –العقمي مفردات المقرر النظرم: تشخيص التخمؼ 
خصائص نمك  الفرؽ بيف التخمؼ كالمرض العقمي.

الجسمية أك  –الطفؿ الضعيؼ عقمينا )العقمية كالمعرفية 
النفسية االنفعالية(. أسباب التخمؼ  -النفس حركية

 تصنيفات التخمؼ العقمي. -العقمي 

مفردات المقرر التطبيقي: عرض فيديكىات تكضح 
زيارة  العقمي.الفرؽ بيف التخمؼ العقمي كالمرض 

ميدانية لممؤسسات التي تخدـ المعاقيف ذىنينا لمساعدة 
عمى فيـ خصائصيـ كمبلحظة سمككيـ. شرح  الطالب

أسباب التخمؼ العقمي كتصنيفات التخمؼ العقمي 
 بالتفصيؿ كتكضيحيا بالفيديكىات.

-الرابع 
 -الخامس 
 السادس

-،أ1-أ
3 

-ج 2-ب
 3-،ج1

-د
 3-،د2

اإلجراءات الكقائية لحماية  مفردات المقرر النظرم:
 الطفؿ مف التخمؼ العقمي.

مفردات المقرر التطبيقي: شرح اإلجراءات الكقائية 

-ب  السابع
-،ب1
-،ب3

 4-د 2-ج
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 4 لحماية الطفؿ مف التخمؼ العقمي.
 –مفردات المقرر النظرم: اإلعاقة السمعية: تعريفيا

 –أسباب اإلعاقة السمعية )عكامؿ كراثية  -تصنيفاتيا 
 عكامؿ غير كراثية(.

مفردات المقرر التطبيقي: زيارة ميدانية لمؤسسات 
 -المعاقيف سمعينا لفيـ خصائصيـ كمبلحظة سمككيـ 
تدريب الطبلب عمى العمؿ في مجمكعات مف خبلؿ 
 إعداد أبحاث عممية عف األنكاع المختمفة لئلعاقات.

-ج 2-ب 2-أ الثامف
 3-،ج1

-د
 3-،د1

امتحاف أعماؿ سنة + مفردات المقرر النظرم: 
طرؽ التكاصؿ  -إجراءات الكقاية مف اإلعاقة السمعية 

 لدل الصـ كضعاؼ السمع.

مفردات المقرر التطبيقي: زيارة ميدانية لمؤسسات 
المعاقيف سمعينا لفيـ خصائصيـ كمبلحظة سمككيـ + 

 متابعة كتابة األبحاث كتقييميا أكال بأكؿ.

-ب 1-أ التاسع
-،ب1
3 

-د -ج
 3-،د1

 -اإلعاقة البصرية: تعريفيامفردات المقرر النظرم: 
كيفية التعرؼ  –أسباب اإلعاقة البصرية  –تصنيفاتيا 

خصائص المعاقيف   -المبكر عمى اإلعاقة البصرية
العكامؿ المؤثرة في شخصية المعاؽ بصرينا  -بصرينا 

 إجراءات الكقاية مف اإلعاقة البصرية. –

ميدانية لمؤسسات  زيارةالتطبيقي:  مفردات المقرر
 المعاقيف بصرينا لفيـ خصائصيـ كمبلحظة سمككيـ.

 –العاشر 
الحادم 

 عشر

-،أ2-أ
 3-،أ1

-ب
-،ب2
-،ب1
3 

-د -ج
 3-،د1

-د-ج-ب-،أ2-أالثاني  -اإلعاقة الحركية: تعريفيا مفردات المقرر النظرم: 
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كيفية التعرؼ  -أسباب اإلعاقة الحركية  –تصنيفاتيا 
خصائص المعاقيف  -المبكر عمى اإلعاقة الحركية

في شخصية المعاؽ حركينا  العكامؿ المؤثرة  -حركينا 
 إجراءات الكقاية مف اإلعاقة الحركية. –

زيارة ميدانية لمؤسسات التطبيقي:  مفردات المقرر
 المعاقيف حركينا لفيـ خصائصيـ كمبلحظة سمككيـ.

 –عشر 
الثالث 
 عشر 

 3-،أ1
 4ا 5ا

-،ب2
-،ب1
3 
 4ب

-،د1 3ج،1
 4-،د3
 6د5د

                                                                             منسؽ المقرر                                                           رئيس القسـ                                             
 أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ                        د. نيى عبد الستار عبد المحسف     
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 أ(22نمكذج رقـ )
                                                       جامعة: المنكفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 نمك طفؿ )ب(  مسمى المقرر
 M413 ككد المقرر

 )ب( مصفكفة اساليب التعمـ  
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
محاضرات 

 نظرية
-،أ3-،أ1-،أ2-أ
4 

-،ب2-ب
 4-،ب3-،ب1

 4-، د 3-د 1-،ج2-ج

محاضرات 
 تطبيقية

-،أ3-،أ1-،أ2-أ
4 

-،ب2-ب
 4-،ب3-،ب1

-،ج1-،ج2-ج
3 

،  3-، د 2-د
  4-د

-،ب2-ب 1،أ_2-أ زيارات ميدانية
 4-،ب3-،ب1

،  3-، د 1-د 3-ج
  4-د

-،ب1-ب 3-،أ1-،أ2-أ بحكث كتقارير
 4-،ب3

،  3-، د 2-د 1-، ج 2-ج
  4-د

-،أ3-،أ1-،أ2-أ المناقشة كالحكار
4 

-،ب2-ب
 4-،ب3-،ب1

،  3-، د 1-د 2-ج
 4-د

 منسؽ المقرر                                                  رئيس القسـ         
 د. نيى عبد الستار عبد المحسف                         أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ
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 أ(22نمكذج رقـ )
                                                       جامعة: المنكفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 نمك طفؿ )ب(  مسمى المقرر
 M413 ككد المقرر

 )ج(  مصفكفة اساليب التقييـ 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ

األنشطة خبلؿ 
 المحاضرات

 -1-، د 2-د 1-ج 4-،ب3-ب 3-،أ1-،أ2-أ
،  جميع الميارات

  3-د
امتحاف أعماؿ 

 السنة 
-،أ1-،أ2-أ
 4-،أ3

-،ب2-ب
 4-،ب3-،ب1

-،ج1-،ج2-ج
3 

 4-،د3-د

-،أ1-،أ2-أ االمتحاف النظرم
 4-،أ3

-،ب2-ب
 4-،ب3-،ب1

-،ج1-،ج2-ج
3 

 4-،د3-د

 منسؽ المقرر                                                  رئيس القسـ         
 الستار عبد المحسف                            أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـد. نيى عبد 
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 (21نمكذج رقـ )

  جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 

 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي 
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M414 

 اسـ المقرر :  
 مؤسسات المسنيفادارة 

 الفرقة / المستكل : 
 الرابعة /األكؿ                     

 التخصص :
 ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 
 

 
 احتياجات المسف الجسمية كالنفسية كاالجتماعية. يتعرؼ عمى.1/1
دارة  يكتسب. 1/3 ميارات خاصة فى التعامؿ السميـ مع المسف كا 

 مؤسسات المسنيف.
 تثقيفية لمف يتعاممكف مع المسنيفتقديـ استشارات فنية  يتقف.1/4

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 قادران عمي أف : الطالبفي نياية المقرر يككف 

 المعمكمات كالمفاىيـ:-أ
 

 
مؤسسات  –مف ىك المسف -المرتبطة  المصطمحات العممية  ذكر.ي2-أ

2 2 
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 احتياجات المسف . –المسنيف 
 النظريات التى تفسر سمكؾ المسف بعد فترة التقاعد عف العمؿ. يشرح .1-أ
دارة 3-أ يشرح األنماط الصحيحة لمتعامؿ مع المسف مف حيث الغذاء كا 

 الكقت كمارسة األنشطة المناسبة . .
 تجييز كتأثيث مؤسسات المسنيف.يعدد قكاعد 4-أ
 

 الميارات الذىنية :-ب
 
 
 

لربط المعمكمات كتكظيفيا فى تحميؿ المشكبلت الخاصة   ايبتكر اسمكب2ب
 بالمسنيف

.يبتكر كسائؿ مناسبة تسيـ فى تكعية المسنيف بدكرىـ فى الحياة 1-ب
 كاالستفادة مف خبراتيـ

الميارات المينية الخاصة  -جػ
 بالمقرر :

المعمكمات كاإلمكانات المتاحة فى تطكير البرامج المؤسسية  يستخدـ.2-ج
 لممسنيف

.يطبؽ ميارة القدرة عمى تأىيؿ المسف لمحياة فى المؤسسة كالمركنة 1-ج
 فى تعديؿ عاداتو كسمككياتو لمتكائـ مع اآلخريف

 
 يساىـ فى تحفيز كقيادة االخريف 2-د -د (2 الميارات العامة :-د

 
 اعبلميا كجماىيريا..يتكاصؿ 5-د (1
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (3

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا 7-د (4

 اممةلمتطمبات الجكدة الش
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 . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص 8-د (5
الندكات ذات الصمو بالتخصص . يشارؾ فى المؤتمرات ك 9-د (6

 تحقيؽ التنميو المينيو المستدامول
 

 األسبكع األكؿ  محتكل المقرر:  -4
 مفيـك مؤسسات المسنيف –مفردات المقرر النظرم : مفيـك المسف 

الييكؿ  –مفردات المقرر العممي: ادارة مؤسسات دكر المسنيف )البلئحة 
 االدارم ( 

 األسبكع الثاني
مفردات المقرر النظرم : األعتبارات الكاجب مراعاتيا فى مؤسسات 

 المسنيف 
الييكؿ  –مفردات المقرر العممي: مؤسسات دكر المسنيف ) البلئحة 

 االدارم (
 األسبكع الثالث

 مفردات المقرر النظرم : التصميـ الداخمى لمؤسسات المسنيف 
 مفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية لدار مسنيف

 األسبكع الرابع
النفسية  –مفردات المقرر النظرم : خصائص مرحمة الشيخكخة )الجسمية 

 الديمجرافية ( –االجتماعية  –
مفردات المقرر العممي: مناقشة التقرير المقدـ عف سمبيات كايجابيات التي 

 تـ التكصؿ الييا  في زيارة الطبلب
 األسبكع الخامس
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 –المسنيف كمشكبلتيـ )النفسية  مفردات المقرر النظرم : أحتياجات
 الجسمية ( –االقتصادية  –االجتماعية 

 مفردات المقرر العممي: الخصائص التصميمية كاالنشائية لدكر المسنيف
 األسبكع السادس

مفردات المقرر النظرم : الخدمات التى تقدميا مؤسسات المسنيف لبلفراد 
 المقيميف بتمؾ المؤسسات 
 الخصائص التصميمية كاالنشائية لدكر المسنيف مفردات المقرر العممي:

 األسبكع السابع
 مفردات المقرر النظرم : امتحاف الميدتيـر

 مفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية لدار مسنيف
 األسبكع الثامف

 مفردات المقرر النظرم : التخطيط لمكصكؿ لسف التقاعد األمف 
مقدـ عف سمبيات كايجابيات التي مفردات المقرر العممي: مناقشة التقرير ال

 تـ التكصؿ الييا في زيارة الطبلب
 األسبكع التاسع

 مفردات المقرر النظرم : مفيـك التخطيط األستراتيجى لسف التقاعد 
–الصحية –مفردات المقرر العممي: جكانب التخطيط المختمفة )النفسية 

 األقصادية( كمناقشتيا مع الطبلب 
 األسبكع العاشر

 المقرر النظرم : برامج الرعاية االجتماعية لممسنيفمفردات 
مفردات المقرر العممي: تقييـ البحث حكؿ كسائؿ األماف لممسف في األسرة 

 (1كالمؤسسة )مجمكعة 
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 األسبكع الحادم عشر
 مفردات المقرر النظرم : التقاعد كتعريفة كمدل تأثيرة عمى المسف 

كسائؿ األماف لممسف في األسرة مفردات المقرر العممي: تقييـ البحث حكؿ 
 (3كالمؤسسة )مجمكعة 
 األسبكع الثاني عشر

 مفردات المقرر النظرم : األثار المترتبة لمتقاعد عمى المسف 
مفردات المقرر العممي: تقييـ البحث حكؿ كسائؿ األماف لممسف في األسرة 

 (4كالمؤسسة )مجمكعة 
 األسبكع الثالث عشر

ساليب تأقمـ المسف مع سف التقاعد كعبلقتة مفردات المقرر النظرم : أ
 باألقامة بمؤسسات المسنيف 

 مفردات المقرر العممي: امتحاف اعماؿ السنة
التعمـ عف  -التعمـ التعاكنى –التعمـ النشط  –محاضرات نظرية  -2-5 أساليب التعميـ كالتعمـ -5

 التعمـ الذاتى -بعد
 محاضرات تطبيقية -5-1
  زيارات ميدانية -5-3
 بحكث كتقارير -5-4
 المناقشة كالحكار -5-5

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 تدريس فى مجمكعات صغيرةة - نظرية محاضرات  -6-2
 الحقائب التعميمية

 ةزيارات ميداني -6-3
 التعميـ التعاكني -6-6
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 درجة12أعماؿ السنة           - تكزيع الدرجات -جػ

 درجة82أمتحاف تحريرم      -
 درجة222المجمكع             -

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
(: جكدة النظـ األدارية بمؤسسات المسنيف 1222ىناء سعيد سبلمو ) مذكرات-أ

 كعبلقتو بجكدة حياة المسف 
(:التخطيط  األستراتيجى لسف التقاعد كعبلقتة 1226ىناء سعيد سبلمو )
 بمشكبلت المسنيف 

 –( : رعاية المسنيف كمؤسستيا  1221ىبة اهلل عمي محمكد شعيب ) كتب ممزمة-ب
جميكرية  –شبيف الككـ  –مطابع دار الكثائؽ الجامعية  –الطبعة األكلي 
 مصر العربية

( : رعاية المسنيف في محيط الخدمة 2999احساف زكي عبد الغفار ) كتب مقترحة -جػ

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 األساليب المستخدمة-أ
 
 

امتحاف أعماؿ السنة لمجزء النظرم   لتقييـ بعض الميارات  -2-أ
  الطالبالمعرفية كالذىنية التي اكتسبيا 

 تقييـ األبحاث كالتقارير اعماؿ سنة -3-أ
 امتحاف نياية العاـ النظرم -4-أ

 التكقيت-ب
 
 

 التقيـ األكؿ            اسبكعي 
 التقيـ الثاني           األسبكع السابع

 التقيـ الثالث           األسبكع الثالث عشر
 التقييـ النيائى          االسبكع االخير
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 –كمية الخدمة االجتماعية –محاضرات غير منشكرة  –االجتماعية 
 جامعة الزقازيؽ

دكريات عممية أك نشرات  -د
 ... الخ

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

 منسؽ المقرر                                                   رئيس القسـ       
 د. ىناء سعيد سبلمة                                     أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ 
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 مصفوفات المقرر
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 أ(22رقـ )نمكذج 
                                                       جامعة: المنكفية

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 إدارة مؤسسات المسنيف مسمى المقرر
 M414 ككد المقرر

 )أ( مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة  
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

مفيكـ  –مفردات المقرر النظرم : مفيـك المسف 
 مؤسسات المسنيف

مفردات المقرر العممي: ادارة مؤسسات دكر المسنيف 
 الييكؿ االدارم ( –)البلئحة 

 2د 2ج 2ب 2-أ االكؿ
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االدارل مفردات المقرر النظرم : )جكدة النظاـ 
 بمؤسسات المسنيف (

مفردات المقرر العممي: ادارة مؤسسات دكر المسنيف ) 
الييكؿ االدارم (، زيارة ميدانية لدار مسنيف،  –البلئحة 

مناقشة التقرير المقدـ عف سمبيات كايجابيات التي تـ 
 التكصؿ الييا  في زيارة الطبلب

 –الثاني 
 -الثالث 
 الرابع

-د 1-ج  2-أ
-،د1
-،د3
-د، 4
5 

مفردات المقرر النظرم : التخطيط األستراتيجى لسف 
 التقاعد

مفردات المقرر العممي: الخصائص التصميمية 
 كاالنشائية لدكر المسنيف

الخامس 
- 

 السادس

-،أ1-أ
3 

  1-ج 2-ب

 مفردات المقرر النظرم : امتحاف الميدتيـر
 مفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية لدار مسنيف

-د  2-ب  السابع
 3-،د1

 مفردات المقرر النظرم : التقاعد عف العمؿ
مفردات المقرر العممي: مناقشة التقرير المقدـ عف 
سمبيات كايجابيات التي تـ التكصؿ الييا في زيارة 

 الطبلب

-،أ1-أ الثامف
3 

  1-ج 

مفردات المقرر النظرم : المؤسسات االجتماعية لرعاية 
 المسنيف

تقييـ البحث حكؿ كسائؿ األماف مفردات المقرر العممي: 
 (2لممسف في األسرة كالمؤسسة )مجمكعة 

-ب 2-أ التاسع
-،ب2
1 

-ج
 1-،ج2

 6د5-د

 مفردات المقرر النظرم : أثار التقاعد عمى المسنيف 
مفردات المقرر العممي: تقييـ البحث حكؿ كسائؿ األماف 

العاشر 
– 

-د 1-ج 2-ب 3-أ
 5-،د2
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الحادم  (1،3لممسف في األسرة كالمؤسسة )مجمكعة 
 عشر

مفردات المقرر النظرم : الخصائص التصميمية 
 كاالنشائية لدكر المسنيف

مفردات المقرر العممي: تقييـ البحث حكؿ كسائؿ األماف 
 (4لممسف في األسرة كالمؤسسة )مجمكعة 

 

الثاني 
 –عشر 
الثالث 
 –عشر 
الرابع 
 عشر

 5-د 2-ج 2-ب 4-أ

منسؽ المقرر                                                                            رئيس 
  القسـ                                                                                                                        

أ.د.ميجة محمد                                    د. ىناء سعيد سبلمو                   
 اسماعيؿ مسمـ
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 أ(22نمكذج رقـ )
                                                       جامعة: المنكفية

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 إدارة مؤسسات المسنيف مسمى المقرر
 M414 ككد المقرر

 
 

 )ب( مصفكفة اساليب التعمـ 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
محاضرات 

 نظرية
-،أ1-،أ2-أ
 4-،أ3

،  4-، د 2-د 1ج2-ج 1ب1-ب
 6د-5-د

محاضرات 
 تطبيقية

-،أ1-،أ2-أ
 4-،أ3

 -1-، د 2-د 2-ج 1-،ب2-ب
،  جميع الميارات

،  4-، د 3-د
 5-د

 -1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 1-ب 4-أ ميدانيةزيارات 
،  جميع الميارات

،  4-، د 3-د
 5-د

 -1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 1-،ب2-ب 4-،أ3-أ بحكث كتقارير
،  جميع الميارات
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،  4-، د 3-د
 5-د

-،أ1-،أ2-أ المناقشة كالحكار
 4-،أ3

 -1-، د 2-د 1-،ج2-ج 1-،ب2-ب
،  جميع الميارات

،  4-، د 3-د
 5-د

منسؽ المقرر                                                                   رئيس         
 القسـ 

د.ىناء سعيد سبلمو                                                      أ.د.ميجة محمد 
 اسماعيؿ مسمـ
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 أ(22نمكذج رقـ )
                                                       جامعة: المنكفية

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 إدارة مؤسسات المسنيف مسمى المقرر
 M414 ككد المقرر

 
 

 )ج(  مصفكفة اساليب التقييـ
 عامةميارات  ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ

األنشطة خبلؿ 
 المحاضرات

 -1-، د 2-د 2-ج 1-ب 41-،أ3أ
،  جميع الميارات

-، د 4-، د 3-د
 6د-5

امتحاف أعماؿ 
 السنة 

-،أ3-،أ1-،أ2-أ
4 

 6د5-،د4-،د2-د 1-،ج2-ج 1-،ب2-ب

-،أ3-،أ1-،أ2-أ االمتحاف النظرم
4 

 5-،د4-،د2-د 1-،ج2-ج 1-،ب2-ب

 منسؽ المقرر                                                              رئيس القسـ         
د. ىناء سعيد سبلمة                                                أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ 

 مسمـ
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 (21نمكذج رقـ )
 جامعة: المنكفية

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 المنزؿ كالمؤسساتقسـ : ادارة 

 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي 
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M415 

 اسـ المقرر :  
 محاسبة تكاليؼ

 الفرقة / المستكل : 
 األكؿ/الرابعة               

 التخصص :
 ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 

-  
 بأصكؿ محاسبة التكاليؼ. الطالب يتعرؼ -
بالمفاىيـ كالطرؽ األساسية التي تحكـ تحديد  الطالب يتعرؼ -

 التكمفة.
 بأسس تحميؿ التكاليؼ. الطالب يتعرؼ  -

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 قادران عمي أف : الطالبفي نياية المقرر يككف 

 المعمكمات كالمفاىيـ:-ا
 
 

 
 يشرح أصكؿ محاسبة التكاليؼ. - -أ 
 المفاىيـ كالطرؽ األساسية التي تحكـ تحديد التكمفة. يكضح -1-أ

2 2 
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 الميارات الذىنية :-ب
 

 
 يحمؿ خطكات حساب التكاليؼ. (2
 يخطط  كيفية حساب التكمفة. –1–ب (1

 
 

المينية الخاصة  الميارات -جػ
 بالمقرر :

 
يطبؽ أصكؿ محاسبة التكاليؼ عمى المشركعات في القطػػػػػػػػػػػػػػػاع  

 العاـ كالخاص )بإدارة التكاليؼ(.
  الميارات العامة :-د

 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (2
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (1

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة  .7-د (3

 كفقا لمتطمبات الجكدة الش
. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (4

 بالتخصص 
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو 9-د (5

 بالتخصص لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو
 األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4

 المقرر النظرم: الفصؿ األكؿ )محاسبة التكاليؼ(مفردات 
 ماىية محاسبة التكاليؼ.

 سمكؾ التكاليؼ )ثابت كمتغير، مباشر كغير مباشر(.
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شرح سمكؾ  –مفردات المقرر التطبيقي: تكضيح مفيـك التكاليؼ 
 تدريبات عمى سمكؾ التكاليؼ. -التكاليؼ 

 األسبكع الثانى
ني )عناصر التكاليؼ حسب مفردات المقرر النظرم: الفصؿ الثا

 أسس التبكيب المختمفة( عناصر التكاليؼ :
 الخامات المباشرة.  -
 العمالة المباشرة.  -

 مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عمى عناصر التكاليؼ المباشرة.
 األسبكع الثالث كالرابع

مفردات المقرر النظرم: يتبع: الفصؿ الثاني )عناصر التكاليؼ 
 بكيب المختمفة( يتبع: عناصر التكاليؼ :حسب أسس الت

 التكاليؼ غير المباشرة.  -
مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عمى عناصر التكاليؼ غير 

 المباشرة.
 األسبكع الخامس

مفردات المقرر النظرم: الفصؿ الثالث )قياس تكمفة المكاد 
 المستخدمة في اإلنتاج(

 الطرؽ الفعمية. -
 يصرؼ أكالن.طريقة الكارد أكالن  -

مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عمى قياس تكمفة المكاد 
 المستخدمة في اإلنتاج.

 األسبكع السادس
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مفردات المقرر النظرم: يتبع: الفصؿ الثالث )قياس تكمفة المكاد 
مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عمى تكاليؼ المراحؿ اإلنتاجية 

 ة.في حالة كجكد مخزكف أكؿ كآخر المد
 االسبكع السابع كالثامف 

 مفردات المقرر النظرم: الفصؿ الرابع )عناصر تكمفة العمؿ(
 الرقابة كالمحاسبة عف تكمفة عنصر العمؿ. -
 المعالجة المحاسبية لعناصر تكمفة العمؿ.  -

مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عمى معدؿ تحميؿ التكاليؼ 
  الصناعية.

 االسبكع التاسع
 مقرر النظرم: محاسبة تكاليؼ األكامر اإلنتاجية.مفردات ال

 مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عمى تكاليؼ األكامر اإلنتاجية.
 االسبكع العاشر

 مفردات المقرر النظرم: امتحاف أعماؿ سنة.
مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عمى التكاليؼ الصناعية غير 

  المباشرة.
 نى عشر األسبكع الحادم عشر كالثا

مفردات المقرر النظرم: الفصؿ الخامس )طرؽ تكزيع تكاليؼ 
 مراكز الخدمات اإلنتاجية عمى مراكز اإلنتاج( بطريقتي:

 التكزيع اإلجمالي. -
 التكزيع المباشر )االنفرادم(. -

مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عمى طريقتي التكزيع اإلجمالي 
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 كالتكزيع المباشر )االنفرادم(.
 األسبكع الثالث عشر

مفردات المقرر النظرم: يتبع الفصؿ الخامس )طرؽ تكزيع تكاليؼ 
 مراكز الخدمات اإلنتاجية عمى مراكز اإلنتاج( بطريقة:

 التكزيع التنازلي. -
 مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عمى طريقة التكزيع التنازلي

 محاضرات نظرية. –2–5 أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 محاضرات تطبيقية. –5-1
 بحكث كتقارير. –3–5

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 محاضرات نظرية.  –2–6
 محاضرات تطبيقية.  –1–6
 بحكث كتقارير.  –3–6
 التعمـ التعاكني.  –4 –6
 التدريس في مجمكعات صغيرة.  –5 –6
 حاالت تطبيقية محمكلة. -6–6

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 األساليب المستخدمة-أ

 
 

 امتحاف أعماؿ السنة نظرم      –2–أ
 امتحاف نياية العاـ تطبيقي      –3–أ
 امتحاف نياية العاـ نظرم      -4–أ

 التكقيت-ب
 

 أسبكعينا          اختبارات             2التقييـ 
 األسبكع          التاسع             1التقييـ 
 األسبكع          العاشر             3التقييـ 
 األسبكع          الحادم عشر             4التقييـ 
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 األسبكع          الثالث عشر            5التقييـ 
 التقييـ النيائى        االسبكع االخير

 
 درجة12نة                  أعماؿ س تكزيع الدرجات -جػ

 درجة12امتحاف تطبيقي              
 درجة62امتحاف تحريرم              
 درجة222المجمكع                   

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 ---------------------- مذكرات-أ

 1229 كمكافقة مجمس القسـكتاب يتـ تأليفو بمعرفة القائـ بالتدريس  كتب ممزمة-ب
 )  Horngren & D. Foster, Cost Accounting كتب مقترحة -جػ

Extended), 2003, Prentice-Hall 
دكريات عممية أك نشرات  -د

 ... الخ
------------------------- 

 
 منسؽ المقرر                                                   رئيس القسـ      

 أ.د/ أسامة الخكلى                                       أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ  
 ـ1212/1229التاريخ:   
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 مصفوفات المقرر
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 أ(22نمكذج رقـ )
                                                       جامعة: المنكفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 محاسبة تكاليؼ  مسمى المقرر
 M415 ككد المقرر

 
 )أ( مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 األكؿ )محاسبة التكاليؼ( مفردات المقرر النظرم: الفصؿ
 ماىية محاسبة التكاليؼ.

 سمكؾ التكاليؼ )ثابت كمتغير، مباشر كغير مباشر(.
شرح  –مفردات المقرر التطبيقي: تكضيح مفيـك التكاليؼ 

 تدريبات عمى سمكؾ التكاليؼ. -سمكؾ التكاليؼ 

 3-د 2-ج 1ب 2-أ االكؿ

التكاليؼ مفردات المقرر النظرم: الفصؿ الثاني )عناصر 
 حسب أسس التبكيب المختمفة( عناصر التكاليؼ :

 الخامات المباشرة.  -
 العمالة المباشرة.  -

 –الثاني 
 -الثالث 
 الرابع

، 1-د 2-ج 2ب 2-أ
 3-د
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 مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عمى عناصر التكاليؼ
 المباشرة.

مفردات المقرر النظرم: الفصؿ الثالث )قياس تكمفة المكاد 
 المستخدمة في اإلنتاج(

 الطرؽ الفعمية.
 طريقة الكارد أكالن يصرؼ أكالن.

مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عمى قياس تكمفة المكاد 
 المستخدمة في اإلنتاج.

الخامس 
- 

 السادس

-ب 1-أ
-،ب2
1 

-د 2-ج
 3-،د1
 4د

مفردات المقرر النظرم: الفصؿ الرابع )عناصر تكمفة 
 العمؿ(

 كالمحاسبة عف تكمفة عنصر العمؿ.الرقابة  -
 المعالجة المحاسبية لعناصر تكمفة العمؿ.  -

مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عمى معدؿ تحميؿ 
 التكاليؼ الصناعية.

السابع 
 كالثامف

-،أ2-أ
1 

-ب
-،ب2
1 

-د 2-ج
-،د2
 3-،د1

مفردات المقرر النظرم: محاسبة تكاليؼ األكامر 
 اإلنتاجية.

التطبيقي: تدريبات عمى تكاليؼ األكامر مفردات المقرر 
 اإلنتاجية.

-،أ2-أ التاسع
1 

-ب
-،ب2
1 

 3-د 2-ج

 مفردات المقرر النظرم: امتحاف أعماؿ سنة.
مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عمى التكاليؼ 

 الصناعية غير المباشرة. 

-،أ2-أ العاشر 
1 

-ب
-،ب2
1 

 2-ج
 1ج

-د
 3-،د2

-د 2-ج-ب-،أ2-أالحادم الخامس )طرؽ تكزيع  مفردات المقرر النظرم: الفصؿ
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تكاليؼ مراكز الخدمات اإلنتاجية عمى مراكز اإلنتاج( 
 بطريقتي:

 التكزيع اإلجمالي. -
 التكزيع المباشر )االنفرادم(. -

مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عمى طريقتي التكزيع 
 اإلجمالي كالتكزيع المباشر )االنفرادم(.

 -عشر
الثاني 
  –عشر 

-،ب2 1
1 

 3-،د2
 5د

مفردات المقرر النظرم: يتبع الفصؿ الخامس )طرؽ تكزيع 
تكاليؼ مراكز الخدمات اإلنتاجية عمى مراكز اإلنتاج( 

 بطريقة:
 التكزيع التنازلي. -

مفردات المقرر التطبيقي: تدريبات عمى طريقة التكزيع 
 التنازلي

 

الثالث 
 عشر 

-،أ2-أ
1 

-ب
-،ب2
1 

-د 2-ج
 3-،د2

      
 منسؽ المقرر                                                   رئيس القسـ      

 أ.د/ أسامة الخكلى                                       أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ  
 ـ1212/1229التاريخ:   
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 أ(22نمكذج رقـ )
                                                       جامعة: المنكفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 محاسبة تكاليؼ  مسمى المقرر
 M415 ككد المقرر

 
 )ب( مصفكفة اساليب التعمـ 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
محاضرات 

 نظرية
 3-،د2-د 2-ج 1-،ب2-ب 1-،أ2-أ

محاضرات 
 تطبيقية

 3-،د1-،د2-د 1ج2-ج 1-،ب2-ب 1-،أ2-أ
 5د-4د

 3-،د2-د 2-ج 1-،ب2-ب 1-،أ2-أ بحكث كتقارير
 

 منسؽ المقرر                                                   رئيس القسـ      
 أ.د/ أسامة الخكلى                                       أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ  

 ـ1212/1229التاريخ:   
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 أ(22نمكذج رقـ )
                                                       جامعة: المنكفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 محاسبة تكاليؼ  مسمى المقرر
 M415 ككد المقرر

 
 )ج( مصفكفة اساليب التقييـ

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
األنشطة خبلؿ 

 المحاضرات
 3-،د1-،د2-د 1ج2-ج 1-،ب2-ب 1-،أ2-أ

 5د4د
امتحاف أعماؿ 

 السنة 
 3-،د2-د 2-ج 1-،ب2-ب 1-،أ2-أ

 3-،د2-د 2-ج 1-،ب2-ب 1-،أ2-أ االمتحاف النظرم
      
 منسؽ المقرر                                                   رئيس القسـ      

 أ.د/ أسامة الخكلى                                       أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ  
 ـ1212/1229التاريخ:   
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 (21نمكذج رقـ )
 جامعة: المنكفية

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسـ: إدارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي 

 
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M (421) 

 اسـ المقرر :  
 إدارة مؤسسات طفكلة ب

 الفرقة / المستكل : 
 الرابعة / الثاني        

 التخصص :
 إدارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 
 

 بمعمكمات متخصصة عف الطفكلة غير السكية. يمـ  -
 مؤسسات رعاية األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة. يدرس -
البرامج كاألنشطة التعميمية في مؤسسات رعاية األطفاؿ  يقيـ -

 المعاقيف.
 بالمفاىيـ األساسية عف تصنيؼ ذكم االحتياجات الخاصة. يمـ  -

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

2 4 
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 المعمكمات كالمفاىيـ: - س س
 
 
 
 
 
 

 يذكر مفيـك ذكم االحتياجات الخاصة.  -2-أ
 يشرح احتياجات األطفاؿ المعاقيف.  -1-أ
يحدد معمكمات عف الخدمات المقدمة في مؤسسات رعاية  -3-أ

 الفئات الخاصة.
يذكر بعض التحديات التي تكاجو مؤسسات رعاية الفئات  -4-أ

 الخاصة.
فمسفة دكر مؤسسات رعاية األطفاؿ ذكم  يكضح -5-أ

 االحتياجات الخاصة في المجتمع المصرم.
 الميارات الذىنية : - ش ش
 
 
 

 
يبتكر سبؿ حؿ مشاكؿ األطفاؿ في مؤسسات رعاية األطفاؿ 2ب 

 ذكم االحتياجات الخاصة.
يصمـ سبؿ حؿ مشاكؿ تأىيؿ األطفاؿ ذكم االحتياجات  –1–ب

 الخاصة. 
يصنؼ الخدمات المقدمة في مؤسسات رعاية األطفاؿ  -3-ب

 ذكم االحتياجات الخاصة.
أفضؿ تأثيث لمؤسسات رعاية األطفاؿ المعاقيف بما  يخطط-4-ب

 يتناسب مع نكع اإلعاقة.
 المعاقيف.يبتكر أساليب متنكعة لمتعامؿ مع  -5-ب

الميارات المينية  -جػ
 الخاصة بالمقرر :

برامج إرشادية لؤلطفاؿ المعاقيف في مؤسسات رعاية األطفاؿ  ينفذ
 ذكم االحتياجات الخاصة.

برامج إرشادية لمعامميف في مؤسسات رعاية األطفاؿ  ينفذ-1-جػ
 ذكم االحتياجات الخاصة. 
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 عاقيف. الجدكؿ الزمني ألنشطة األطفاؿ الميضبط  -3-جػ
يستخدـ محتكل عممي كتدريبي لكؿ نشاط مف أنشطة  -4-جػ

 األطفاؿ المعاقيف في مؤسسات رعاية ذكم االحتياجات الخاصة.
 يطبؽ القكاعد األساسية لتأثيث مؤسسات المعاقيف. -5-جػ
مكمبلت الديككر عند تأثيث أك إعادة تجميؿ  يستخدـ -6-جػ

 مؤسسات رعاية األطفاؿ المعاقيف لبلستفادة منيا جمالينا ككظيفينا. 
يضبط احتياطات األمف كالسبلمة في المؤسسة ليجنب  -7-جػ

 األطفاؿ المخاطر كالحكادث.
مقترحات لتطكير الخدمات المقدمة في مؤسسات  ستخدـي-8-جػ 

 رعاية المعاقيف.
  ميارات العامة :ال - ف

 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (2
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة 6-د (1

 بادارة مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة 7-د (3

 كفقا لمتطمبات الجكدة الش
. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (4

 بالتخصص 
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو 9-د (5

 بالتخصص لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو
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 األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4
 -مفردات المقرر النظرم: ذكك االحتياجات الخاصة: مدخؿ 

مفيكـ  –مفيكـ غير العادية  –مفيـك ذكك االحتياجات الخاصة 
 رؾ.الطفؿ غير العادم مف منظكر كي

تكضيح مفيـك ذكم االحتياجات الخاصة مفردات المقرر العممي: 
 عرض فيديكىات لمطبلب عف ذكم االحتياجات الخاصة. -

 األسبكع الثاني
 مفردات المقرر النظرم: جكانب مفيـك ذكم االحتياجات الخاصة:

 االنحراؼ عف المستكل العادم )المتكسط(. .2
 )المتكسط( كمظاىره.جكانب االنحراؼ عف المستكل العادم  .1
أىـ المبادلء الكاجب أخذىا  –)مفيكميا الخاصة الِخْدمات  .3

 بعيف االعتبار كمراعاتيا في الخدمات الخاصة(.
تكزيع مشاريع عمى الطبلب ليقكمكا مفردات المقرر العممي: 

بتصميميا كتنفيذىا كىي عبارة عف كسائؿ تعميمية لؤلطفاؿ 
 –بصرية  –حركية  -ىنية المعاقيف  بجميع أنكاع اإلعاقة )ذ

 سمعية(.
 األسبكع الثالث

 مفردات المقرر النظرم: التربية الخاصة:
محددات التربية  –أىداؼ التربية الخاصة  -مفيـك التربية الخاصة 

 –استراتيجيات التربية الخاصة كنظميا )نظاـ العزؿ  –الخاصة 
كفريؽ  العبلقة بيف العمؿ –برامج التربية الخاصة  -نظاـ الدمج( 

 متعدد التخصصات كالتربية الخاصة.
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متابعة كتنفيذ الكسائؿ التعميمية لذكم  مفردات المقرر العممي:
 االحتياجات الخاصة.

 األسبكع الرابع
مفردات المقرر النظرم: الرعاية التربكية لمطبلب ذكم االحتياجات 

الطفؿ السكم  –الفرؽ بيف )الطفؿ المشكؿ  –الخاصة في مصر 
اتجاىات تربكية نحك التعميـ الشامؿ لذكم  -م( كغير السك 

 -المدرسة الشاممة كفمسفتيا  -االحتياجات خاصة كالعادييف 
 التنظيمات التعميمية كالتربكية لذكم االحتياجات الخاصة: 

 ( المدارس الداخمية.2)
 ( المدارس الخارجية.1)
 ( الفصكؿ الخاصة.3)
 ( حجرة الخدمات الخاصة.4)
 تنقؿ.( المدرس الم5)

تدريبات عممية عمى التنظيمات التعميمية  مفردات المقرر العممي:
 كالتربكية لذكم االحتياجات الخاصة.

 األسبكع الخامس
 مفردات المقرر النظرم: نظاـ منتسكرم:

 -الميكؿ البشرية في منيج منتسكرم  –ركائز منيج منتسكرم 
التعميمية الكسائؿ   -حضانة منتسكرم  -مراحؿ منتسكرم لمتنمية 

  -مميزات كسائؿ منتسكرم  -لدل منتسكرم )األركاف التعميمية( 
 الفرؽ بيف المنيج التقميدم كمنيج منتسكرم.

فئات ذكم االحتياجات الخاصة: تصنيؼ فئات ذكم االحتياجات 
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 الفئة األكلى )المتفكقكف عقمينا(.  –الخاصة 
ؿ التي مفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية لحضانات األطفا

عرض أمثمة عممية لمبرامج التعميمية  -تطبؽ منيج منتسكرم 
 الخاصة بالمتفكقيف عقمينا مف خبلؿ استخداـ االنترنت.

 األسبكع السادس
مؤسسات رعاية المعاقيف بصرينا مفردات المقرر النظرم: 

 ضعاؼ البصر(.  –)المكفكفكف 
معاقيف مفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية لمؤسسات تخدـ ال

بصرينا مع تطبيؽ استبياف الجكدة في تمؾ المؤسسات ككيؼ يمكف 
تكفير عناصر األماف داخؿ المؤسسة كفي المنزؿ كاألماكف العامة 

 لممعاقيف بصرينا.
 األسبكع السابع

 مفردات المقرر النظرم: مؤسسات رعاية المعاقيف سمعينا 
 أكالن: الصـ

 تعميـ األطفاؿ الصـ )نظرة تاريخية(. -
 اىج تعميـ الصـ.من -
 أنكاع اإلشارات التي يستعمميا الصـ. -
 الشركط الكاجب تكافرىا في الفصكؿ التعميمية لؤلطفاؿ الصـ. -
 تربية المعاقيف سمعينا في مصر.  -
 المؤسسات التربكية لمصـ في مصر. -
 اآلفاؽ المستقبمية في تعميـ الصـ.    -

المعاقيف رعاية مفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية لمؤسسات 
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 سمعينا.
 األسبكع الثامف

مفردات المقرر النظرم: يتبع: مؤسسات رعاية المعاقيف سمعينا 
 ثانينا: ضعاؼ السمع

 الرعاية التربكية كالنفسية لفئات ضعاؼ السمع. -
 البرمجة التعميمية لؤلطفاؿ ضعاؼ السمع. -
 المؤسسات التربكية لضعاؼ السمع في مصر. -
 المعاقيف سمعينا.اإلعاقة السمعية كدمج الطبلب  -

مفردات المقرر العممي: المكاصفات النمكذجية لمؤسسات ذكم 
تطبيؽ استبياف الجكدة في تمؾ  -االحتياجات الخاصة سمعينا 

المؤسسات ككيؼ يمكف تكفير عناصر األماف داخؿ المؤسسة 
 لممعاقيف سمعينا.
 األسبكع التاسع

يان بيف مفردات المقرر النظرم: ذكم االحتياجات الخاصة عقم
التربية الخاصة لذكم االحتياجات الخاصة عقميان  -التعميـ كالتعمـ 
 برامج تعميـ كتعمـ ذكم االحتياجات العقمية: -)نظرة تاريخية( 

 أكالن: الطرؽ التربكية القديمة )الرائدة(
 ثانيان: الطرؽ التربكية الحديثة

 ثالثان: الطرؽ التربكية المعاصرة
كتعميـ األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة مراحؿ تطكر برامج تربية 

البرامج التعممية لفئات ذكم االحتياجات العقمية  -عقميان 
 نحك تربية أفضؿ لممعاؽ عقميان. -األشكاؿ(  -المبادئ -)األىداؼ
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مفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية لمؤسسات رعاية األطفاؿ 
 نيا.المعاقيف عقمينا + إعداد تقارير كتابية كمصكرة ع

 األسبكع العاشر
 مفردات المقرر النظرم: امتحاف أعماؿ سنة )المنتصؼ(.

مفردات المقرر العممي: المكاصفات النمكذجية لمؤسسات ذكم 
 االحتياجات الخاصة عقمينا كزيارة ميدانية لتمؾ المؤسسات.

 األسبكع الحادم عشر
مفردات المقرر النظرم: ذكم االحتياجات الخاصة حركينا: 

 - حجـ مشكمة ذكم االحتياجات الحركية في مصر - احتياجاتيـ
اآلثار كالمشكبلت الناتجة عف  - تصنيفات اإلعاقة الحركية

األدكات المساعدة التي يستخدميا ذكم  -اإلعاقة الحركية 
 االحتياجات الحركية. 

مفردات المقرر العممي: زيارة ميدانية لمؤسسات تخدـ المعاقيف 
 حركينا.
 الثاني عشر األسبكع

مفردات المقرر النظرم: المعايير التصميمية لمبيئة المعمارية لذكم 
عناصر البيئة المعمارية المناسبة لذكم  -االحتياجات الحركية 

االحتياجات الحركية: أكالن: عناصر البيئة الخارجية، ثانيان: عناصر 
 البيئة الداخمية لؤلماكف العامة.
استبياف الجكدة في التصميـ  مفردات المقرر العممي: تطبيؽ

كالتأثيث كاألماف داخؿ المؤسسة عمى تمؾ المؤسسات مع كتابة 
ا عناصر األماف في األماكف العامة  تقرير عف ذلؾ كتكضيح أيضن
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 لممعاقيف حركينا.
 األسبكع الثالث عشر

مفردات المقرر النظرم: األماكف العامة التي يحتاج ذكم 
الجكانب التشريعية لممتطمبات  -االحتياجات الحركية التردد عمييا 

تيسيرات إلدماج ذكم  -التصميمية في البيئة العمرانية العامة 
التشغيؿ الميني لذكم  -االحتياجات الحركية في المجتمع 

 االحتياجات الخاصة.
مشاريع كاألبحاث كالتقارير عف العممي: استبلـ ال مفردات المقرر

 كتقييميا.المؤسسات 
 محاضرات نظرية. –2–5 أساليب التعميـ كالتعمـ -5

 .محاضرات تطبيقية –5-1
 بحكث كتقارير. –3–5
 بياف عممي لبعض األنشطة. -5-4
 زيارات ميدانية. -5-5
 في مؤسسات المعاقيف. كدةتطبيؽ استقصاء عف الج -5-6

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 محاضرات نظرية.  –2–6
 .تطبيقية محاضرات  –1–6
 بحكث كتقارير.  –3–6
 حمقات المناقشة كتبادؿ اآلراء كالتفاعؿ. –4 –6

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 

 امتحاف أعماؿ سنة نظرم      –2–أاألساليب  - ح ح
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 المستخدمة
 
 

 امتحاف أعماؿ سنة تطبيقي      –1–أ
 تقارير التدريب الميداني   اعماؿ سنة   –3–أ
 امتحاف نياية العاـ تطبيقي   -4-أ
 امتحاف نياية العاـ نظرم     -5–أ
 

 التكقيت - خ خ
 
 

 أسبكعينا          اختبارات             2التقييـ 
 األسبكع          التاسع             1التقييـ 
 األسبكع          الحادم عشر            3التقييـ 
 األسبكع          الثاني عشر            4التقييـ 
 األسبكع          الثالث عشر            5التقييـ 

 التقييـ النيائى       االسبكع االخير
 درجة12أعماؿ سنة                   تكزيع الدرجات -جػ

 درجة12        امتحاف تطبيقي      
 درجة62امتحاف تحريرم              
 درجة222المجمكع                   

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 1229مف القسـ  كتاب عممي مذكرات - ف
 .................................................. كتب ممزمة - ق
(: الرعاية التربكية لمصـ كالبكـ 1223)أحبلـ رجب عبد الغفار  كتب مقترحة -جػ

كضعاؼ السمع، الطبعة األكلى، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، 
 القاىرة، مصر.

(: سيككلكجية ذكم الحاجات 1222عبد الرحمف سيد سميماف )
، مكتبة زىراء  –األساليب التربكية كالبرامج التعميمية  –الخاصة 

 الشرؽ، القاىرة، مصر. 
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(: سيككلكجية ذكم االحتياجات 1224القريطي  عبد المطمب أميف
 ، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر.2الخاصة كتربيتيـ، ط

(: دمج األطفاؿ 1223سمية طو جميؿ ، ىالة الجركاني )
، مكتبة النيضة 2المتخمفيف عقميا في مرحمة ما قبؿ المدرسة، ط

 المصرية، القاىرة، مصر.   
يككلكجية اإلعاقة )الجسمية (: س1225عبد الرحمف العيسكم  )

كالعقمية مع سبؿ العبلج كالتأىيؿ(، دار الراتب الجامعية، بيركت، 
 لبناف.  

دكريات عممية أك نشرات  -د
 ... الخ

جامعة  –مجمة كمية االقتصاد المنزلى -------------
 ------------المنكفية

 العممى : أ.د. ميجة محمد مسمـأستاذ المادة: د./ منى محمد زكي صقر     رئيس مجمس القسـ 
 

 ـ1229
 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

493 
 

 

 

 

 

 مصفوفات المقرر
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 أ(22نمكذج رقـ )

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ: إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 مؤسسات طفكلة بإدارة  مسمى المقرر
 M421 ككد المقرر

 

 مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة  ( ذ)

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية

مفردات المقرر 
النظرم: ذكك 
االحتياجات 

 -الخاصة: مدخؿ 

 3،د1،د2-د 1-،ج2ج 2ب 1-، أ2-أ االكؿ
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مفيـك ذكك 
االحتياجات الخاصة 

مفيكـ غير  –
مفيكـ  –العادية 

الطفؿ غير العادم 
 مف منظكر كيرؾ.
مفردات المقرر 

تكضيح العممي: 
مفيـك ذكم 

االحتياجات الخاصة 
عرض فيديكىات  -

لمطبلب عف ذكم 
االحتياجات 

 الخاصة.
مفردات المقرر 
النظرم: جكانب 

مفيـك ذكم 

 –الثاني 
 -الثالث 
 الرابع

-ج 3ب1،ب2ب 1-أ
 7ج6ج5ج4ج3ج1

 3-، د1-د
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االحتياجات 
 الخاصة:

  االنحراؼ عف
العادم  المستكل

 )المتكسط(.
  جكانب االنحراؼ

عف المستكل 
العادم 

)المتكسط( 
 كمظاىره.

  الِخْدمات
الخاصة 
أىـ  –)مفيكميا 

المبادلء الكاجب 
أخذىا بعيف 

االعتبار 
كمراعاتيا في 
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الخدمات 
 الخاصة(.

مفردات المقرر 
تكزيع العممي: 

مشاريع عمى 
الطبلب ليقكمكا 

بتصميميا كتنفيذىا 
كىي عبارة عف 
كسائؿ تعميمية 

لؤلطفاؿ المعاقيف  
بجميع أنكاع اإلعاقة 

 –حركية  -)ذىنية 
 سمعية(. –بصرية 

 األسبكع الثالث
مفردات المقرر 
النظرم: التربية 

 الخاصة:
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مفيـك التربية 
أىداؼ  -الخاصة 

 –التربية الخاصة 
محددات التربية 

 –الخاصة 
استراتيجيات التربية 
الخاصة كنظميا 

نظاـ  –)نظاـ العزؿ 
برامج  -الدمج( 

 –التربية الخاصة 
العبلقة بيف العمؿ 

كفريؽ متعدد 
التخصصات كالتربية 

 الخاصة.
مفردات المقرر 

متابعة  العممي:
كتنفيذ الكسائؿ 
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التعميمية لذكم 
االحتياجات 

 الخاصة.
 األسبكع الرابع

مفردات المقرر 
النظرم: الرعاية 

التربكية لمطبلب ذكم 
االحتياجات الخاصة 

الفرؽ  –مصر  في
بيف )الطفؿ المشكؿ 

الطفؿ السكم  –
 -كغير السكم( 

اتجاىات تربكية نحك 
التعميـ الشامؿ لذكم 
االحتياجات خاصة 

المدرسة  -كالعادييف 
 -الشاممة كفمسفتيا 
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التنظيمات التعميمية 
كالتربكية لذكم 
االحتياجات 
 الخاصة: 

( المدارس 2)
 الداخمية.

( المدارس 1)
 الخارجية.

الفصكؿ ( 3)
 الخاصة.

( حجرة الخدمات 4)
 الخاصة.

( المدرس 5)
 المتنقؿ.

مفردات المقرر 
تدريبات  العممي:

عممية عمى 
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التنظيمات التعميمية 
كالتربكية لذكم 
االحتياجات 

 الخاصة.
 األسبكع الخامس
مفردات المقرر 
 النظرم: نظاـ

 منتسكرم:
ركائز منيج 
الميكؿ  –منتسكرم 

البشرية في منيج 
مراحؿ  -منتسكرم 

 -منتسكرم لمتنمية 
  -حضانة منتسكرم 
الكسائؿ التعميمية 

لدل منتسكرم 
)األركاف التعميمية( 

الخامس 
- 

 السادس

 3د5،د4-د 8ج4،ج3،ج1-ج 2-ب 4-أ
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مميزات كسائؿ  -
الفرؽ   -منتسكرم 

بيف المنيج التقميدم 
 كمنيج منتسكرم.

فئات ذكم 
االحتياجات 

الخاصة: تصنيؼ 
فئات ذكم 

االحتياجات الخاصة 
الفئة األكلى  –

 )المتفكقكف عقمينا(. 
مفردات المقرر 

العممي: زيارة ميدانية 
لحضانات األطفاؿ 
التي تطبؽ منيج 

عرض  -منتسكرم 
أمثمة عممية لمبرامج 
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التعميمية الخاصة 
بالمتفكقيف عقمينا مف 

خبلؿ استخداـ 
 االنترنت.

 األسبكع السادس
مفردات المقرر 

مؤسسات نظرم: ال
رعاية المعاقيف 

 –بصرينا )المكفكفكف 
 ضعاؼ البصر(. 
مفردات المقرر 

العممي: زيارة ميدانية 
لمؤسسات تخدـ 

المعاقيف بصرينا مع 
تطبيؽ استبياف 
الجكدة في تمؾ 

المؤسسات ككيؼ 
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يمكف تكفير عناصر 
األماف داخؿ 

المؤسسة كفي المنزؿ 
كاألماكف العامة 
 لممعاقيف بصرينا.
 األسبكع السابع
مفردات المقرر 

النظرم: مؤسسات 
رعاية المعاقيف 

 سمعينا 
 أكالن: الصـ

تعميـ األطفاؿ الصـ  -
 )نظرة تاريخية(.

 مناىج تعميـ الصـ. -
أنكاع اإلشارات التي  -

 يستعمميا الصـ.
الشركط الكاجب  -

 3-د ----------- 2-ب --------- السابع
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تكافرىا في الفصكؿ 
لؤلطفاؿ التعميمية 

 الصـ.
تربية المعاقيف   -

 سمعينا في مصر.
المؤسسات التربكية  -

 لمصـ في مصر.
اآلفاؽ المستقبمية في  -

 تعميـ الصـ.   
مفردات المقرر 

العممي: زيارة ميدانية 
رعاية لمؤسسات 

 المعاقيف سمعينا.
 األسبكع الثامف
مفردات المقرر 

يتبع: النظرم: 
مؤسسات رعاية 

 5د 5،ج4ج ---------- 2-أ الثامف
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المعاقيف سمعينا ثانينا: 
 ضعاؼ السمع

الرعاية التربكية  -
كالنفسية لفئات 
 ضعاؼ السمع.

البرمجة التعميمية  -
لؤلطفاؿ ضعاؼ 

 السمع.
المؤسسات  -

التربكية لضعاؼ 
السمع في 

 مصر.
اإلعاقة السمعية  -

كدمج الطبلب 
 المعاقيف سمعينا.

مفردات المقرر 
العممي: المكاصفات 
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ذجية لمؤسسات النمك 
ذكم االحتياجات 
 -الخاصة سمعينا 
تطبيؽ استبياف 
الجكدة في تمؾ 

المؤسسات ككيؼ 
يمكف تكفير عناصر 

األماف داخؿ 
المؤسسة لممعاقيف 

 سمعينا.
 األسبكع التاسع
مفردات المقرر 
النظرم: ذكم 

االحتياجات الخاصة 
عقميان بيف التعميـ 

التربية  -كالتعمـ 
الخاصة لذكم 

 5-د 8ج 1-ب 2-أ التاسع
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االحتياجات الخاصة 
عقميان )نظرة تاريخية( 

برامج تعميـ كتعمـ  -
ذكم االحتياجات 

 العقمية:
أكالن: الطرؽ التربكية 

 القديمة )الرائدة(
ثانيان: الطرؽ التربكية 

 الحديثة
ثالثان: الطرؽ التربكية 

 المعاصرة
مراحؿ تطكر برامج 
تربية كتعميـ األطفاؿ 

ذكم االحتياجات 
 -الخاصة عقميان 
البرامج التعممية 

لفئات ذكم 
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االحتياجات العقمية 
 -)األىداؼ
األشكاؿ(  -المبادئ

نحك تربية أفضؿ  -
 لممعاؽ عقميان.

مفردات المقرر 
العممي: زيارة ميدانية 

لمؤسسات رعاية 
األطفاؿ المعاقيف 

عقمينا + إعداد تقارير 
كتابية كمصكرة 

 عنيا.
 األسبكع العاشر
مفردات المقرر 
النظرم: امتحاف 

أعماؿ سنة 
 )المنتصؼ(.

العاشر 
– 

الحادم 
 عشر

 5-د 7،ج6ج 1-ب 3-أ
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مفردات المقرر 
العممي: المكاصفات 
النمكذجية لمؤسسات 

ذكم االحتياجات 
الخاصة عقمينا كزيارة 

ميدانية لتمؾ 
 المؤسسات.

األسبكع الحادم 
 عشر

مفردات المقرر 
النظرم: ذكم 

االحتياجات الخاصة 
 - حركينا: احتياجاتيـ
حجـ مشكمة ذكم 

االحتياجات الحركية 
 - في مصر

تصنيفات اإلعاقة 
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اآلثار  - الحركية
كالمشكبلت الناتجة 
عف اإلعاقة الحركية 

األدكات المساعدة  -
التي يستخدميا ذكم 
 االحتياجات الحركية. 

مفردات المقرر 
العممي: زيارة ميدانية 

لمؤسسات تخدـ 
 المعاقيف حركينا.

 األسبكع الثاني عشر
مفردات المقرر 

النظرم: المعايير 
التصميمية لمبيئة 
المعمارية لذكم 

االحتياجات الحركية 
عناصر البيئة  -

الثاني 
 –عشر 
الثالث 
 عشر

-د 8ج 5ب 4-أ
 8،د7،د6،د5
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المعمارية المناسبة 
لذكم االحتياجات 

الحركية: أكالن: 
عناصر البيئة 

الخارجية، ثانيان: 
عناصر البيئة 

الداخمية لؤلماكف 
 العامة.

مفردات المقرر 
العممي: تطبيؽ 

استبياف الجكدة في 
التصميـ كالتأثيث 

كاألماف داخؿ 
المؤسسة عمى تمؾ 

المؤسسات مع كتابة 
تقرير عف ذلؾ 
ا  كتكضيح أيضن
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عناصر األماف في 
األماكف العامة 
 لممعاقيف حركينا.

 األسبكع الثالث عشر
مفردات المقرر 

النظرم: األماكف 
العامة التي يحتاج 
ذكم االحتياجات 

الحركية التردد عمييا 
الجكانب التشريعية  -

لممتطمبات 
التصميمية في البيئة 

 -العمرانية العامة 
تيسيرات إلدماج ذكم 
االحتياجات الحركية 

 -في المجتمع 
التشغيؿ الميني 
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لذكم االحتياجات 
 الخاصة.

 مفردات المقرر
العممي: استبلـ 

مشاريع كاألبحاث ال
كالتقارير عف 
 كتقييميا.المؤسسات 

أستاذ المادة : د./ منى محمد زكي صقر                                 رئيس مجمس القسـ  
 العممى: 

 أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ
ـ1229
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 أ(22)نمكذج رقـ 

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ: إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 إدارة مؤسسات طفكلة ب مسمى المقرر
 M421 ككد المقرر

 
 

 مصفكفة اساليب التعمـ  ( ر)
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ

-،أ3-،أ1-،أ2-أ محاضرات نظرية
 5-،أ4

-،ب1-،ب2-ب
3 

-،ج5-،ج4-ج
 8-،ج7

 4-، د1-،د 2-د
-،د6-،د5-، د
 8-،د7

محاضرات 
 تطبيقية

-،أ3-،أ1-،أ2-أ
 5-،أ4

-،ب1-،ب2-ب
 5-، ب3

-،ج4-،ج3-ج
 8-،ج7-،ج5

 4-، د1-،د 2-د
-،د6-،د5-، د
 8-،د7
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-،ب1-،ب2-ب 5-،أ4-،أ3-أ زيارات ميدانية
 5-،ب4-،ب3

-،ج1-،ج2-ج
 8-،ج6

 -1-، د 2-د
،  جميع الميارات

،  4-، د 3-د
 8-،د6،د5-د

-،ب1-،ب2-ب 5-،أ4-،أ3-أ بحكث كتقارير
 5-،ب4-،ب3

-،ج1-،ج2-ج
 8-،ج6-،ج5

 4-، د1-،د 2-د
 8-،د7-،د6-،د

-،أ3-،أ1-،أ2-أ المناقشة كالحكار
 5-،أ4

-،ب1-،ب2-ب
 5-،ب4-،ب3

-،ج4-،ج3-ج
 8-،ج7-،ج5

 -1-، د 2-د
،  جميع الميارات

،  4-، د 3-د
 8-،د6،د5-د

أستاذ المادة:  د./ منى محمد زكي صقر                                   رئيس مجمس القسـ  
 العممى: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

 ـ1229
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 أ(22نمكذج رقـ )

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ: إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 إدارة مؤسسات طفكلة ب مسمى المقرر

 M421 المقررككد 
 
 
 مصفكفة أساليب التقييـ  ( ذ)

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
-،أ3-،أ1-،أ2-أ محاضرات نظرية

 5-،أ4
-،ب1-،ب2-ب
3 

-،ج5-،ج4-ج
 8-،ج7

 4-، د1-،د 2-د
 -،د5-، د

محاضرات 
 تطيقية 

-،أ3-،أ1-،أ2-أ
 5-،أ4

-،ب1-،ب2-ب
 5-، ب3

-،ج4-،ج3-ج
 8-،ج7-،ج5

 4-، د1-،د 2-د
 ،د5-، د

حمقات المناقشة 
 كتبادؿ األراء

-،أ3-،أ1-،أ2-أ
 5-،أ4

-،ب1-،ب2-ب
 5-،ب4-،ب3

-،ج4-،ج3-ج
 8-،ج7-،ج5

 -1-، د 2-د
،  جميع الميارات
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-، د 4-، د 3-د
5، 

-،ب1-،ب2-ب 5-،أ4-،أ3-أ بحكث كتقارير 
 5-،ب4-،ب3

-،ج1-،ج2-ج
 8-،ج6-،ج5

 4-، د1-،د 2-د
 ، د

أستاذ المادة :    د./ منى محمد زكي صقر                               رئيس مجمس القسـ 
 العممى: أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

 ـ1229
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 (21نمكذج رقـ )

 جامعة: المنكفية

 كمية: االقتصاد المنزلي 

  قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

  

 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي 

 بيانات المقرر -2
 اسـ المقرر :   M422الرمز الككدل : 

 إدارة مشركعات صناعية ب
 الفرقة / المستكل : 

 الرابعة /االثاني                     
 التخصص :

 ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         
 
 ىدؼ المقرر : -1
 

 
عمى الطريقة الصحيحة إلعداد دراسات الجدكل لممشركعات  يتعرؼ -2

2 4 
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 المختمفة.
يشرح األسس كالميارات كالقدرات البلزمة إلدارة المشركع الصغير  -1

 كتأىيميا لذلؾ.
يشرح األشكاؿ القانكنية لممشركعات كالخطكات الكاجب اتباعيا مف  -3

 الناحية القانكنية إلنشاء المشركعات الصغيرة. 
ح الحقكؽ كالكاجبات التي يجب أف يمتـز بيا صاحب المشركع يشر  - -4

 الصغير تجاه العامميف معو كالمكرديف كالعمبلء كالمجتمع ككؿ.
طرؽ دراسة الجدكم إلقامة مشركعات،كالمتطمبات الفنية   يتعرؼ -6 

 كاليندسية الخاصة بالمشركع
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

 قادرنا عمى أف: الطالببانتياء المقرر يككف 
 المعمكمات كالمفاىيـ:-أ

 
 
 
 
 

 
 يعدد حتميات النجاح المستمر لممشركع.  -2-أ (2
يشرح مثمت النجاح : الجكدة ، اإلنتاجية، إشباع رغبات  -1-أ (1

 كحاجات العمبلء. 
 حاضنات المشركعات الصغيرة.  يشرح -3-أ (3
 يشرح خطكات دراسة الجدكم لممشركعات اإلستثمارية. -4-أ (4
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 يعطى امثمو عمى أنكاع برامج تنشيط المبيعات.-5-أ (5 
 الميارات الذىنية :-ب

 
 
 

 المياـ االستراتيجية لصاحب المشركع. يحمؿ 2ب (2
 مزايا االنتساب لمحاضنة.  يصنؼ –1–ب (1
 يصنؼ أنكاع الحاضنات. -3-ب (3
 تمكيؿ الحاضنات. يصمـ مصادر -4-ب (4
 المشركعات اإلستثمارية. انماطا مفيبتكر  -5-ب (5
 المشكبلت التي قد تكاجو المنشأه كتؤثر عمي ربحيا يحمؿ  -6-ب (6

 أىداؼ ألم مشركع صغير يرغب في تنفيذه. ينسؽ2ج (2 الميارات المينية : -جػ
 تسكيؽ منتجات المشركعات الصغيرة. يطبؽ اسس -1-جػ (1
 اإلجراءات اإلدارية إلنشاء المشركع. ينفذ -3-جػ (3
لممشركعات الصغيرة كالدركس يستخدـ النماذج الناجحة -4-جػ  (4

 المستفادة.
زيادة الدخؿ باالستفادة مف خامات البيئة لالتخطيط يستخدـ  -5-جػ (5

 في عمؿ مشركعات صغيرة .
 يطبؽ نماذج لدراسات الجدكم لممشركعات المختمفة. -8-ج (6

  الميارات العامة :-د
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (2
ذات الصمة بادارة  .يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت6-د (1
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 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا 7-د (3

 لمتطمبات الجكدة الش
 . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص 8-د (4
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص 9-د (5

 امولتحقيؽ التنميو المينيو المستد
  
 

 األسبكع األكؿ محتكل المقرر:  -4
كتعارؼ بيف عضك ىيئة التدريس  -مدخؿ لممادة مفردات المقرر النظرم: 

 كالطبلب ككضع خطة عمؿ المقرر.
كتعارؼ بيف عضك الييئة المعاكنة  -مدخؿ لممادة مفردات المقرر العممي: 

صغير اختيار مشركع  –كالطبلب كتكضيح خطة عمؿ المقرر التطبيقي 
عداد دراسة جدكل تفصيمية لو.  يمكف لمطالب تنفيذه داخؿ الكمية كا 

 األسبكع الثاني
تمبية حاجات  -حتميات النجاح المستمر لممشركع مفردات المقرر النظرم: 

كرغبات العمبلء، حتمية تطبيؽ الفاعمية كالكفاءة، مكاجية التحديات 
 التنافسية، تمييز المنتجات المستمر.

 -: الجكدة ، اإلنتاجية، إشباع رغبات كحاجات العمبلء  مثمت النجاح
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 صفات منشآت األعماؿ القادرة عمى مكاجية التحدم ػ
تحديد لكؿ طالب مشركع صغير يمكف تنفيذه داخؿ مفردات المقرر العممي: 

عداد خطة عامة كدراسة جدكل مبدئية مبسطة عنو كيتـ تطبيؽ  الكمية كا 
كع أسبكع بأسبكع كفقنا لما يتـ تدريسو في الخطة كدراسة الجدكل عمى المشر 

 الجزء النظرم.
 األسبكع الثالث

 -الشكؿ القانكني لممشركعات )المشركع الفردم مفردات المقرر النظرم : 
 شركات األشخاص كأنكاعيا كمميزاتيا كعيكبيا ػ

الشكؿ القانكني لممشركعات عمى المشركع  تطبيؽمفردات المقرر العممي: 
طالب ككتابتو في الخطة العامة لممشركع كدراسة الجدكل الخاص بكؿ 

 المبدئية.
 األسبكع الرابع

حاضنات األعماؿ كالمشركعات الصغيرة  ) ماذا مفردات المقرر النظرم: 
أنشطة  -أىداؼ الحاضنة  -تعني حاضنات المشركعات الصغيرة ؟ 

 تجارب عربية كدكلية(. -الحاضنة 
 مفردات المقرر العممي: 

 ع الخامساألسبك 
حاضنات األعماؿ كالمشركعات الصغيرة  )أنكاع مفردات المقرر النظرم: 

 تمكيؿ الحاضنات(. -مزايا االنتساب لمحاضنة  -الحاضنات 
أف يقـك الطبلب بتحديد نكع المشركع الخاص بكؿ مفردات المقرر العممي: 

طالب مع ذكر أسباب فشؿ المشركعات المشابية لتفادم الكقكع في 
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 ـ.أخطائي
 األسبكع السادس

اإلجراءات اإلدارية إلنشاء المشركع )البطاقة مفردات المقرر النظرم:  
 التأمينات(. -السجؿ التجارل  -التكثيؽ  –الترخيص  –الضريبية 

 تسكيؽ المشركعات الصغيرة كمنتجاتيا.
أف يقكـ كؿ طالب بشرح األسباب التي قد تؤدم مفردات المقرر العممي: 

 و مف كجية نظره.إلى نجاح مشركع
 األسبكع السابع

 تسكيؽ المشركعات الصغيرة كمنتجاتيا.مفردات المقرر النظرم : 
يقـك كؿ طالب بعرض فكرة مشركعو كالخطكات مفردات المقرر العممي: 

 التي سيقكـ باتباعيا إلنشائو.
 األسبكع الثامف

 مفردات المقرر النظرم: امتحاف أعماؿ السنة )المنتصؼ(
زيارة ميدانية لحاضنات أعماؿ المشركعات مفردات المقرر العممي: 

عداد تقرير عنيا.   الصغيرة كا 
 األسبكع التاسع

 تسكيؽ المشركعات الصغيرة كمنتجاتيا.مفردات المقرر النظرم: 
مفردات المقرر العممي: مناقشة التقرير المقدـ عف السمبيات كااليجابيات 

 كصؿ إلييا في زيارة الطبلب. في حاضنة األعماؿ التي تـ الت
 األسبكع العاشر

اإلدارة المحترفة  -الخطة العامة لممشركع مفردات المقرر النظرم: 
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  لممشركع الصغير.
 مفردات المقرر العممي: امتحاف أعماؿ سنة تطبيقي 

 األسبكع الحادم عشر
المؤسسات التي تدعـ كتساند المشركعات الصغيرة مفردات المقرر النظرم: 

جياز تنمية المشركعات الصغيرة  -مصر)الصندكؽ االجتماعي لمتنمية  في
 المجمس القكمي لممرأة(. -مجمع خدمات المنشآت الصغيرة  -

مناقشة الخطة العامة لممشركع الخاصة بكؿ طالب مفردات المقرر العممي: 
 كاستبلميا المرة القادمة بعد إجراء التعديبلت إف كجدت.

 األسبكع الثاني عشر
االتحاد العربي -مصر)جمعية جيؿ المستقبؿ ردات المقرر النظرم: مف

بعض مؤسسات  -بنؾ التنمية الصناعية المصرم  -لممنشآت الصغيرة 
 القطاع الخاص(.المؤسسات التي تدعـ كتساند المشركعات الصغيرة في.

تقييـ دراسات الجدكل المبدئية كتسميـ التقارير مفردات المقرر العممي: 
 عامة لممشركع كاستبلـ المشاريع كتقييمياكالخطة ال

التعمـ  -التعمـ الذاتى -محاضرات نظرية. –2– أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 التعمـ النشط   التعمـ عف بعد -التعاكنى

 .محاضرات تطبيقية –5-1
 بحكث كتقارير. –3–5

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 الحقائب التعميمية -نظرية. محاضرات  –2–6
 .تطبيقية محاضرات  –1–6
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 بحكث كتقارير.  –3–6 المحدكدة
 التعمـ التعاكني.  –4 –6
 التدريس في مجمكعات صغيرة.  –5 –6
 حمقات المناقشة كتبادؿ اآلراء كالتفاعؿ.  -6–6

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 األساليب المستخدمة-أ

 
 

 امتحاف أعماؿ السنة نظرم –2–أ
 امتحاف أعماؿ سنة تطبيقي   –1–أ
التقارير لمزيارة الميدانية كدراسة الجدكل المبدئية اعماؿ سنة   –3–أ

 لممشركع     
 امتحاف نياية العاـ تطبيقي      -4-أ
 امتحاف نياية العاـ نظرم     -5–أ
 

 التكقيت-ب
 

 األسبكع          التاسع            2التقييـ 
 األسبكع          العاشر             1التقييـ 
 األسبكع          الحادم عشر            3التقييـ 
 األسبكع          الثاني عشر            4التقييـ 

 التقييـ النيائى  االسبكع االخير
 درجة12أعماؿ سنة                   تكزيع الدرجات -جػ
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 درجة12امتحاف تطبيقي              
 درجة62امتحاف تحريرم              
 درجة222المجمكع                   

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 ---------------------- مذكرات-أ

 كتاب إدارة المشركعات الصغيرة مف إعداد / كتب ممزمة-ب
 1229 & د./ أميرة حساف عبد الجيد دكاـ أ.د/ ربيع محمكد عمي نكفؿ

( : إدارة المشركعات الصغيرة ، 1221عبد الحميد مصطفى أبك ناعـ ) كتب مقترحة -جػ
 دار الفجر لمنشر كالتكزيع ، القاىرة .

(: دكر 1222عبد العزيز جميؿ مخيمر& أحمد عبد الفتاح عبد الحميـ )
 الصناعات الصغيرة كالمتكسطة في معالجة مشكمة

الحاضنات التكنكلكجية في تنمية (: "دكر 1222المزيدم كالخضرا )
المشاريع اإلبداعية" ، كرقة عمؿ مقدمة إلى مؤتمر المشركعات الصغيرة 

 كالتنمية المستدامة في الكطف العربي ، القاىرة، مصر.
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دكريات عممية أك نشرات  -د
 ... الخ

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

 

 أستاذ المقرر                                          رئيس مجمس القسـ العممى    

 أ.د/ ميجة اسماعيؿ مسمـ                                  د./ فاطمة حساف دكاـ 

 ـ1212/1229التاريخ:   
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 مصفوفات المقرر
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 أ(22نمكذج رقـ )

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي

  قسـ: إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 إدارة مشركعات صناعية ب مسمى المقرر
 M422 ككد المقرر

 
 )أ( مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

كتعارؼ بيف عضك  -مدخؿ لممادة مفردات المقرر النظرم: 
 ىيئة التدريس كالطبلب ككضع خطة عمؿ المقرر.

كتعارؼ بيف عضك  -مدخؿ لممادة مفردات المقرر العممي: 
الييئة المعاكنة كالطبلب كتكضيح خطة عمؿ المقرر التطبيقي 

اختيار مشركع صغير يمكف لمطالب تنفيذه داخؿ الكمية  –
عداد دراسة جدكل تفصيمية لو  .كا 

 5-  -- -- -- االكؿ
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 -حتميات النجاح المستمر لممشركع مفردات المقرر النظرم: 
تمبية حاجات كرغبات العمبلء، حتمية تطبيؽ الفاعمية 
كالكفاءة، مكاجية التحديات التنافسية، تمييز المنتجات 

 المستمر.
مثمت النجاح : الجكدة ، اإلنتاجية، إشباع رغبات كحاجات 

منشآت األعماؿ القادرة عمى مكاجية صفات  -العمبلء 
 التحدم ػ

شركات  -الشكؿ القانكني لممشركعات )المشركع الفردم 
 األشخاص كأنكاعيا كمميزاتيا كعيكبيا ػ

تحديد لكؿ طالب مشركع صغير مفردات المقرر العممي: 
عداد خطة عامة كدراسة جدكل  يمكف تنفيذه داخؿ الكمية كا 

الخطة كدراسة الجدكل عمى مبدئية مبسطة عنو كيتـ تطبيؽ 
 المشركع أسبكع بأسبكع كفقنا لما يتـ تدريسو في الجزء النظرم.

الشكؿ القانكني لممشركعات عمى المشركع الخاص  تطبيؽ
بكؿ طالب ككتابتو في الخطة العامة لممشركع كدراسة الجدكل 

 المبدئية.

 –الثاني 
 الثالث 

-،أ2-أ
1 

-،ب2-ب
 6-،ب5

-ج
 4-،ج2

-2 

حاضنات األعماؿ كالمشركعات مفردات المقرر النظرم : : 
 -الصغيرة  ) ماذا تعني حاضنات المشركعات الصغيرة ؟ 

 –الرابع 
الخامس 

-،أ3-أ
 6ا-5

-،ب1-ب
-،ب3

 1-ج
 3ج

-2، -3، 
- - 
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تجارب عربية  -أنشطة الحاضنة  -أىداؼ الحاضنة 
 -مزايا االنتساب لمحاضنة  -كدكلية(. أنكاع الحاضنات 

اإلجراءات اإلدارية إلنشاء المشركع  (تمكيؿ الحاضنات(.
السجؿ التجارل  -التكثيؽ  –الترخيص  –الضريبية  )البطاقة

 التأمينات(. -
 تسكيؽ المشركعات الصغيرة كمنتجاتيا

أف يقـك الطبلب بتحديد نكع المشركع مفردات المقرر العممي: 
الخاص بكؿ طالب مع ذكر أسباب فشؿ المشركعات 

 المشابية لتفادم الكقكع 
تؤدم إلى نجاح أف يقكـ كؿ طالب بشرح األسباب التي قد 

 مشركعو مف كجية نظره.

– 
 السادس

-،أ2-أ
-،أ1
-،أ3
 5-،أ4

-6-،ب4
 -2ب

 4ج

تسكيؽ المشركعات الصغيرة  مفردات المقرر النظرم:
 كمنتجاتيا.

يقـك كؿ طالب بعرض فكرة مفردات المقرر العممي:   
 التي سيقكـ باتباعيا إلنشائو.مشركعو كالخطكات 

-،ب5-ب 5-أ السابع
6 

جميع  1-ج
 الميارات

 مفردات المقرر النظرم: امتحاف أعماؿ السنة )المنتصؼ(
زيارة ميدانية لحاضنات أعماؿ مفردات المقرر العممي: 

عداد تقرير عنيا.   المشركعات الصغيرة كا 

-،أ2-أ الثامف
-،أ1

-،ب2-ب
-،ب1

-ج
-،ج2

جميع 
 الميارات
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-،أ3
 5-،أ4

-،ب3
-،ب4
 6-،ب5

-،ج1
-،ج4
 6-،ج5

تسكيؽ المشركعات الصغيرة مفردات المقرر النظرم: 
 كمنتجاتيا.

مفردات المقرر العممي: مناقشة التقرير المقدـ عف السمبيات 
كااليجابيات في حاضنة األعماؿ التي تـ التكصؿ إلييا في 

 زيارة الطبلب. 

-،ب5-ب 5-أ التاسع
6 

جميع  1-ج
 الميارات

اإلدارة  -الخطة العامة لممشركع مفردات المقرر النظرم: 
  المحترفة لممشركع الصغير.

 مفردات المقرر العممي: امتحاف أعماؿ سنة تطبيقي

العاشر 
– 

الحادم 
 عشر

-ج 2-ب 5-أ
 3-،ج2

-،د2-د
 -،د1

المؤسسات التي تدعـ كتساند مفردات المقرر النظرم: 
االجتماعي لمتنمية المشركعات الصغيرة في مصر)الصندكؽ 

مجمع خدمات  -جياز تنمية المشركعات الصغيرة  -
 المجمس القكمي لممرأة(. -المنشآت الصغيرة 

مناقشة الخطة العامة لممشركع مفردات المقرر العممي: 
الخاصة بكؿ طالب كاستبلميا المرة القادمة بعد إجراء 

 التعديبلت إف كجدت.

الثاني 
 عشر 

-،أ4-أ
5 

-،ب2-ب
 6-،ب5

-ج
-،ج3
-،ج4
 -،ج5

جميع 
 الميارات
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-ؿ المستقبؿ مصر)جمعية جيمفردات المقرر النظرم: 
بنؾ التنمية الصناعية  -االتحاد العربي لممنشآت الصغيرة 

بعض مؤسسات القطاع الخاص(.المؤسسات التي  -المصرم 
 تدعـ كتساند المشركعات الصغيرة في.

تقييـ دراسات الجدكل المبدئية كتسميـ مفردات المقرر العممي: 
 قييمياالتقارير كالخطة العامة لممشركع كاستبلـ المشاريع كت

 أستاذ المقرر                                            رئيس مجمس القسـ العممى              

 .د/ ميجة اسماعيؿ مسمـ                                          د./ فاطمة حساف دكاـ 

 ـ1212/1229التاريخ:   
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 أ(22نمكذج رقـ )
 جامعة : المنكفية                                  

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 

 )ب( مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
-،أ3-،أ1-،أ2-أ محاضرات نظرية

 5-،أ4
-،ب1-،ب2-ب
 6-،ب4-،ب3

-،ج1-،ج2-ج
 5-،ج4-،ج3

 6-،د3-،د1-د

محاضرات 
 تطبيقية

-،أ3-،أ1-،أ2-أ
 5-،أ4

-،ب1-،ب2-ب
-،ب4-،ب3
 6-،ب5

-،ج1-،ج2-ج
-،ج4-،ج3
 -،ج6-،ج5

-،د1-،د2-د
 -،د5-،د4-،د3

-،ب1-،ب2-ب 4-أ بحكث كتقارير
-،ب4-،ب3
 6-،ب5

-،ج4-،ج3-ج
 -، ج5

-،د1-،د2-د
 - -،د6-،د3

مسمى 
 المقرر

إدارة مشركعات 
 صناعية ب

ككد 
 المقرر

M422 
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 أستاذ المقرر                                                   رئيس مجمس القسـ العممى  

 .د/ ميجة اسماعيؿ مسمـ                                          د./ فاطمة حساف دكاـ 

 ـ1212/1229التاريخ:   
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 أ(22نمكذج رقـ ) 

 جامعة: المنكفية                                                  
 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 
 
 
 

 )ج(  مصفكفة اساليب التقييـ
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
-،أ3-،أ1-،أ2-أ إمتحاف تطبيقي

 5-،أ4
-،ب1-،ب2-ب
-،ب4-،ب3
 6-،ب5

-،ج1-،ج2-ج
 ، 5-،ج4-،ج3

، 3-،د1-،د2-د
 5-،د
 4د

 -،د3-،د1-د-،ج1-،ج2-ج-،ب1-،ب2-ب-،أ3-،أ1-،أ2-أ أعماؿ السنة 

 إدارة مشركعات صناعية ب مسمى المقرر
 M422 ككد المقرر
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 5-،ج4-،ج3 6-،ب4-،ب3 5-،أ4
-،أ3-،أ1-،أ2-أ النظرماالمتحاف 

 5-،أ4
-،ب1-،ب2-ب
 6-،ب4-،ب3

-،ج1-،ج2-ج
 5-،ج4-،ج3

 6-،د3-،د1-د

 أستاذ المقرر                                                   رئيس مجمس القسـ العممى  

 .د/ ميجة اسماعيؿ مسمـ                                          د./ فاطمة حساف دكاـ 

 ـ1212/1229التاريخ:   
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 (21نمكذج رقـ )
 جامعة: المنكفية

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي 
 
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M423 

 اسـ المقرر :  
 عمـ نفس فسيكلكجي

 الفرقة / المستكل : 
 االثاني-الرابعة                      

 التخصص :
 ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 
 

 
بمفيـك عمـ النفس الفسيكلكجي ككسائؿ البحث فيو  الطالب يتعرؼ .2

 كنشأتو كتطكره.
بتشريح الجياز العصبي ككظائفو المتعمقة بالسمكؾ  الطالبينظـ  .1

3 - 
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 اإلنساني . 
الجياز العصبي المركزم كالجياز  الفرؽ بيف آلية عمؿ كؿ مف دحدي .3

 .العصبي الطرفي
بالعكامؿ المؤثرة عمى الجياز العصبي  )الداخمية  الطالب يتعرؼ .4

 كالخارجية(.
العصبي مدل ارتباط السمكؾ البشرم بمناطؽ الجياز  الطالب يتعرؼ .5

 المختمفة كخاصة الدماغ.
يشرح بيف معرفة فسيكلكجية الدماغ كارتباطيا باألمراض العقمية  - .6

 كالنفسية.
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

 قادرنا عمى أف: الطالببانتياء المقرر يككف 
 المعمكمات كالمفاىيـ:-أ

 
 
 
 

 
 . يعمؿ بنشأة عمـ النفس الفسيكلكجي كتطكره.2أ.
 أساليب كفنيات البحث في عمـ النفس الفسيكلكجي. . يحدد1أ.
 . يميز تشريح الجياز العصبي.3أ. 
 . يشرح العكامؿ المؤثرة عمى الجياز العصبي.4أ.
 . يذكر األسباب الفسيكلكجية لمتخمؼ العقمي كطرؽ العبلج.5أ.
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 الميارات الذىنية :-ب
 
 
 

 
 النماذج لدراسات اىتمت بمجاؿ عمـ النفس الفسيكلكجي. يحمؿ22ب 

 . يصنؼ فنيات كأساليب عمـ النفس الفسيكلكجي1ب.

 كظائؼ فصكص المخ . يحمؿ.3ب.

 حقائؽ مف عمـ كظائؼ األعضاء مع السمكؾ. يصنؼ. 4ب.

 مختمؼ كظائؼ الجياز العصبي.  يحمؿ.5ب.

 الخبليا العصبية كخبليا الجسـ المختمفة يصنؼ. 6ب.
الميارات المينية الخاصة  -جػ

 بالمقرر :
 
 يستخدـ  فنيات البحث في عمـ النفس الفسيكلكجي.2ج 

 .ينسؽ قكائـ بأىـ طرؽ البحث في عمـ النفس الفسيكلكجي.1ج.

 طرؽ االختبارات النفسية. يطبؽ. 3ج.

 يضبط األسس النفسية الفسيكلكجية لعبلج التخمؼ العقمي.4ج.

  سمكؾ األطفاؿ المتخمفيف عقميان. يضبط. 5ج.
 يساىـ فى تحفيز كقيادة االخريف 2-د . (2 الميارات العامة :-د

 
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (1
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (3
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 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا 7-د (4

 اممةلمتطمبات الجكدة الش
 . يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو بالتخصص 8-د (5
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص 9-د (6

 لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو
 
 

 ألسبكع األكؿا محتكل المقرر:  -4
 أكالن: مدخؿ لعمـ نفس الفسيكلكجي

 الفسيكلكجى.تعريؼ عمـ النفس  -2
 العبلقة بيف عمـ النفس الفسيكلكجى كعمـ النفس االجتماعى. -1

 األسبكع الثاني
 أكالن: مدخؿ لعمـ نفس الفسيكلكجييتبع: 

طرؽ البحث المستخدمة فى بحكث عمـ النفس العصبى أك  -3
 الفسيكلكجى .

 األسبكع الثالث
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 ثانيا: خبليا الجياز العصبى 
 األجزاء العامة لمخمية العصبية . -2
 الخصائص العامة لمخمية العصبية . -1
 أنكاع الخبليا العصبية كخصائصيا . -3
 أنكاع الخبليا الغرائية كخصائصيا . -4

 األسبكع الرابع
  ثالثا : نقؿ السيالة العصبية كعبلقتيا بالسمكؾ

 المقصكد بنقؿ السيالة العصبية . -2
 طرؽ انتقاؿ السيالة العصبية . -1

 الكيميائى .أ( النقؿ الكيربائى  .   ب( النقؿ 
 األسبكع الخامس

 رابعا : الجياز العصبى ككظائفو النفسية 
 الجياز العصبى المركزل . -2

 األسبكع السادس
 رابعا : الجياز العصبى ككظائفو النفسية .يتبع: 

 الجياز العصبي الطرفى . -1
 األسبكع السابع
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)  اختبار أعماؿ سنة )منتصؼ التيـر
 األسبكع الثامف

 ثرة عمى الجياز العصبيخامسان: العكامؿ المؤ 
 الكراثة كاإلجياد
 األسبكع التاسع

 خامسان: العكامؿ المؤثرة عمى الجياز العصبييتبع: 
 الحرماف الحسي )حاسة الممس كالشـ(

 األسبكع العاشر
 حاسة التذكؽ كحاسة السمع  كحاسة االتزاف

 األسبكع الحادم عشر
 سادسان:التخمؼ العقمي

 عبلجو مفيكمو كأسبابو كأعراضو كطرؽ
 األسبكع الثاني عشر

      العرض المنيجي لممقرر
 –التعمـ النشط  -التعمـ عف بعد -التعمـ التعاكنى– محاضرة نظرية .6 أساليب التعميـ كالتعمـ -5

 التعمـ التفاعمى
 مناقشة كعصؼ ذىني .7
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 تقارير كبحكث .8
 دراسة الحالة .9

 التعمـ عف بعد-التعمـ النشط-التعمـ الذاتي   .11
التعميـ كالتعمـ أساليب  -6

لمطبلب ذكل القدرات 
 المحدكدة

 محاضرة نظرية .6
 مناقشة  .7
 تقارير كبحكث .8
 الفيديك .9

 تدريس أقراف  .11
 تقكيـ الطػػػبلب :   -7

 األساليب المستخدمة -أ 
 
 

 . أعماؿ سنة )امتحاف( 2أ.

 ( . أعماؿ سنة )أنشطة1أ.

 . امتحاف نياية الفصؿ الدراسي3أ.
 التكقيت - ب

 
 األسبكع السابعفي  2التقييـ 
 في األسبكع  أسبكعيان  1التقييـ 
 في األسبكع  الثاني عشر 3التقييـ 

 التقييـ االخير النيائى  االسبكع االخير
 درجة12أعماؿ سنة                   تكزيع الدرجات -جػ
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 - -امتحاف تطبيقي               
 درجة82امتحاف تحريرم            

 درجة222     المجمكع              
 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8

 1229 مذكرة تكزع عمى الطبلب مذكرات - أ
 ............................................ كتب ممزمة - ب

( : عمـ النفس الفسيكلكجي، مكتبة األنجمك المصرية، 1225أحمد عكاشة ) كتب مقترحة -جػ
 مصر .

دكريات عممية أك نشرات  -د
 الخ ...

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

 منسؽ المقرر                                              رئيس مجمس القسـ  العممى 
 د/ فاطمة شرؼ  ، د ىالو صبرل                       أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

 1212/122التاريخ:   
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 مصفوفات المقرر
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 أ(22رقـ )نمكذج 
 عمـ نفس فسيكلكجي مسمى المقرر
 M423 ككد المقرر

                                                       جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي . 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .
 )أ( مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 

المعارؼ  أسبكع الدراسة المحتكيات لممقرر
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 أكالن: مدخؿ لعمـ نفس الفسيكلكجي
 تعريؼ عمـ النفس الفسيكلكجى. -2
العبلقة بيف عمـ النفس الفسيكلكجى  -1

 كعمـ النفس االجتماعى.
طرؽ البحث المستخدمة فى بحكث  -3

 عمـ النفس العصبى أك الفسيكلكجى .

-، أ2-أ الثانى -االكؿ 
1 

-ج 2-ب
 1-،ج2

2،1،3  
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 ثانيا: خبليا الجياز العصبى 
 األجزاء العامة لمخمية العصبية . .2
 الخصائص العامة لمخمية العصبية . .1
 أنكاع الخبليا العصبية كخصائصيا . .3
 أنكاع الخبليا الغرائية كخصائصيا . .4

ثالثا : نقؿ السيالة العصبية كعبلقتيا 
  بالسمكؾ

 المقصكد بنقؿ السيالة العصبية . -3
 طرؽ انتقاؿ السيالة العصبية . -4

أ( النقؿ الكيربائى  .   ب( النقؿ الكيميائى 
. 
 

-ب 3-أ الرابع –الثالث 
 6-،ب5

-د --
-،د2
  3-،د1

 رابعا : الجياز العصبى ككظائفو النفسية 
 الجياز العصبى المر كزل 
 الجياز العصبي الطرفى 

 

 –الخامس 
 السادس

-د 3-ج 5-ب 3-أ
-،د2
  3-،د1

(اختبار  -د-ج-ب-،أ2-أ السابع أعماؿ سنة )منتصؼ التيـر
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-،ب2 3-،أ1 
-،ب1
-،ب3
-،ب4
 6-،ب5

-،ج2
 3-،ج1

-،د2
-،د1
-،د3
-،د
  5-،د4

 خامسان: العكامؿ المؤثرة عمى الجياز العصبي
 الكراثة كاإلجياد

 الحرماف الحسي )حاسة الممس كالشـ(

-د -- 6-ب 4-أ التاسع -الثامف
-،د2
 3-،د1

 (2السمع  كحاسة االتزاف حاسة التذكؽ كحاسة 
 

-د -- 6-ب 4-أ العاشر
-،د2
 3-،د1

 سادسان:التخمؼ العقمي
 مفيكمو كأسبابو كأعراضو كطرؽ عبلجو

-ج -- 5-أ الحادم عشر
 5-،ج4

-د
-،د2
 3-،د1

-،أ2-أ الثاني عشر       العرض المنيجي لممقرر
-،أ1
-،أ3

-ب
-،ب2
-،ب1

-ج
-،ج2
-،ج1

-د
-،د2
-،د1
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-،ب3 5-،أ4
-،ب4
 6-،ب5

-،ج3
 5-،ج4

-،د3
 5-،د4
 6د

 منسؽ المقرر                                              رئيس مجمس القسـ  العممى
 د/ فاطمة شرؼ  ، د ىالو صبرل                       أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

 ـ1212/1229التاريخ:   
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 أ(22نمكذج رقـ )

 جامعة : المنكفية                                             
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 
 

 )ب( مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
-،د1-،د2-د-،ج1-،ج2-ج-،ب1-،ب2-ب-،أ3-،أ1-،أ2-أ محاضرات نظرية
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-،ب4-،ب3 5-،أ4
 6-،ب5

 5-،د4-،د3 5-،ج4-،ج3

-،ب1-،ب2-ب 5-،أ4-أ بحكث كتقارير
-،ب4-،ب3
 6-،ب5

-،ج1-،ج2-ج
 5-،ج4-،ج3

 5-،د4-د

-،أ3-،أ1-،أ2-أ المناقشة كالحكار
 5-،أ4

-،ب1-،ب2-ب
-،ب4-،ب3
 6-،ب5

-،ج1-،ج2-ج
 5-،ج4-،ج3

-،د1-،د2-د
 6-5-،د4-،د3

 منسؽ المقرر                                              رئيس مجمس القسـ  العممى      
 د/ فاطمة شرؼ  ، د ىالو صبرل                       أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

 ـ1212/1229التاريخ:   
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 أ(     22جامعة: المنكفية                                 نمكذج رقـ )
 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 )ج(  مصفكفة اساليب التقييـ

 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ

األنشطة خبلؿ 
 المحاضرات

 5-،د1-،د2-د -- 6-،ب5-ب 3-أ

امتحاف أعماؿ 
 السنة 

-،أ3-،أ1-،أ2-أ
 5-،أ4

-،ب1-،ب2-ب
-،ب4-،ب3
 6-،ب5

-،ج1-،ج2-ج
 5-،ج4-،ج3

 5-،د4-د

-،أ3-،أ1-،أ2-أ االمتحاف النظرم
 5-،أ4

-،ب1-،ب2-ب
-،ب4-،ب3
 6-،ب5

-،ج1-،ج2-ج
 5-،ج4-،ج3

 5-،د4-د

 المقرر                                              رئيس مجمس القسـ  العممىمنسؽ 
 د/ فاطمة شرؼ  ، د ىالو صبرل                       أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

 1212/122التاريخ:   

مسمى 
 المقرر

 عمـ نفس فسيكلكجي

ككد 
 المقرر

M423 
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 (21نمكذج رقـ )

 جامعة المنكفية

 كمية االقتصاد المنزلي

 قسـ إدارة المنزؿ كالمؤسسات

 

 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي 

 بيانات المقرر : -2

 الرمز الككدم :

M424 

 اسـ المقرر :  

 عبلقات أسرية

 الفرقة / المستكل :

 الرابعة / الثاني

 التخصص : 

 إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرم                عممي

  

3 - 
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 ىدؼ المقرر : -1

 

 

 

 

دراسة مفيـك األسرة ككظائفيا كاألدكار التي يقكـ بيا كؿ فرد فييا -2 
كالقكاعد كالتقاليد التي تنظـ العبلقات بيف أفرادىا إلقامة عبلقات 
 اجتماعية ناجحة مف خبلؿ التزاـ كؿ فرد فييا بحقكقو ككاجبات. 

تحديد العكامؿ األساسية التي تؤدل إلى حدكث المشاكؿ كاألزمات  -1
 األسرة.في حياة 

تحديد عكامؿ التكيؼ كالتكافؽ األسرم مف الناحية العاطفية كالثقافية  -3
 كالمادية كالجنسية داخؿ األسرة.

 إدراؾ دكر األسرة في تحقيؽ الضبط االجتماعي لدل أفرادىا. -4

دراسة الظكاىر كالمشكبلت األسرية في المجتمع المصرم كسبؿ 
 عبلجيا قدر المستطاع.

 تدريس المقرر: المستيدؼ مف -3

 قادرنا عمى أف: الطالببانتياء المقرر يككف 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

557 
 

المعمكمات  - ص ص
 كالمفاىيـ:

 يذكر مفيـك األسرة كالعبلقات بيف أفرادىا.  -2-أ

 يشرح أدكار كؿ مف الزكج كالزكجة كاألبناء في الحياة األسرية. -1-أ

 يعمؿ أىمية التفاعؿ االجتماعى بيف أفراد األسرة. -3-أ

العكامؿ األساسية التي تؤدم إلى حدكث المشاكؿ كاألزمات يعدد  -4-أ
 األسرية.

 

 يحمؿ أساليب مكاجية األزمات األسرية بمكضكعية.2 الميارات الذىنية : - ض ض

كالكظائؼ كاألدكار لتحقيؽ مقكمات التكامؿ العبلقات  يصنؼ-1-ب
 األسرل.

 يصمـ لمستقبؿ األسرة االقتصادم.-3-ب

 األسرية. يحمؿ المشاكؿ كاألزمات -4-ب

الميارات المينية  - ط ط
 الخاصة بالمقرر :

 ميارات في إقامة عبلقات اجتماعية سكية.يستخدـ 2ج
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 .ميارات في كيفية التكافؽ في الحياة األسرية يستخدـ-1-جػ

التعرؼ عمى المشاكؿ التي تمر بيا أية أسرة  ينفذ ميارات في -3-جػ
 بكجو عاـ لمساعدتيا عمى إيجاد حمكؿ ليا. 

 الميارات العامة : - ظ ظ
 

 

 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (2
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (1

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا 7-د (3

 لمتطمبات الجكدة الش
. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (4

  بالتخصص
. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص 9-د (5

 لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو

 

. 
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 محتكل المقرر: -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبكع األكؿ

مراحؿ  -النظـ األسرية(  -الخصائص -الكحدة األكلى: األسرة )المفيـك
 تككيف األسرة.
 األسبكع الثاني

 األسرة كتطكرىا.الكحدة الثانية: كظائؼ 

 األسبكع الثالث

 الكحدة الثالثة: دكر األسرة في بنية المجتمع.
 عبلقة األسرة كنظـ المجتمع األخرل.

 األسبكع الرابع

 الكحدة الرابعة: األدكار األسرية.

 األسبكع الخامس

أنماط التفاعؿ االجتماعي  -التكامؿ األسرل كمقكماتو الكحدة الخامسة: 
 بيف أفراد األسرة.
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 األسبكع السادس

 أثر القيـ الدينية عمى أنماط األسرة. -الكحدة السادسة: التكافؽ األسرم

 األسبكع السابع

المفاىيـ األساسية في العبلقة الزكجية : الزكاج كأسس الكحدة السابعة : 
 اختيار شريؾ الحياة.

 األسبكع الثامف

 الحياة.المؤثرات المختمفة في اختيار شريؾ الكحدة الثامنة: 

 األسبكع التاسع

 المشكبلت األسرية + امتحاف تحريرلالكحدة التاسعة: 
 األسبكع العاشر

 الكحدة العاشرة: الطبلؽ كأسبابو.
 األسبكع الحادم عشر

 الكحدة الحادية عشر: كيفية عبلج المشاكؿ األسرية كالتغمب عمييا.
 األسبكع الثاني عشر
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الكحدة الثانية عشر: مراجعو كمناقشو عامو عمى المشاكؿ االسريو 
 ككيفيو حمكليا بعد اتماـ دراسو محتكل المقرر 

 -التعمـ التعاكنى – محاضرات نظرية. –2–5 أساليب التعميـ كالتعمـ: -5
 التعمـ النشط -التعمـ عف بعد

 مناقشات. –5-1
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 بحكث كتقارير. –3–5

 العصؼ الذىني. -5-4

لؤلبحاث كالتقارير الفردية  الطالبالتعميـ الذاتي مف خبلؿ إعداد  -5-5
 باالستعانة باإلنترنت. 

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة :

 

تدريس المجمكعات  -الحقائب التعميمية-محاضرات نظرية.  –2–6
 الصغيرة

 مناقشات.  –1–6

 بحكث كتقارير.  –3–6

 العصؼ الذىني. –4 –6

لؤلبحاث كالتقارير الفردية  الطالبالتعميـ الذاتي مف خبلؿ إعداد  -6-5
 باالستعانة باإلنترنت.

 حمقات المناقشة كتبادؿ اآلراء كالتفاعؿ. -6-6

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
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األساليب  - د د
 المستخدمة

 

 

 امتحاف أعماؿ السنة نظرم  –2–أ

 تقارير كبحكث          اعماؿ سنة –1–أ

 امتحاف نياية العاـ نظرم -3-أ

 التكقيت - ذ ذ
 

 

 أسبكعينا          اختبارات             2التقييـ 

 األسبكع          التاسع  امتحاف تحريرل             1التقييـ 

 األسبكع          الحادم عشر            3التقييـ 

 األسبكع          الثاني عشر تقييـ             4التقييـ 

  التقييـ النيائى      االسبكع                         االخير

 -امتحاف تطبيقي                درجة12أعماؿ سنة                   تكزيع الدرجات -جػ 
- 

 جةدر 222المجمكع        درجة82امتحاف تحريرم              
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 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8

 ( : العبلقات االسرية1229) مذكرة القسـ العممى مذكرات - ك

 

  - - - كتب ممزمة - م

 

(: العبلقات األسرية بيف 1222زينب محمد حقي كنادية حسف أبك سكينة ) كتب مقترحة -جػ
 النظرية كالتطبيؽ، مكتبة عيف شمس، القاىرة، مصر.

سمسمة األسرة  -(: التربية األسرية كتنمية المجتمع 1222يسرم دعبس )
 ، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر.-التربكية

( : مكسكعة مبادئ عمـ االقتصاد المنزلى، دار 1227نعمة مصطفى رقباف )
 الحسيف لمطباعة كالنشر، شبيف الككـ، المنكفية، مصر.

 جمك، القاىرة، مصر.(: األسرة كالعائمة، مكتبة األن1222سناء الخكلي )
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دكريات عممية  -د
 أك نشرات ... الخ

 جامعة المنكفي -االقتصاد المنزلىمجمة كمية   - 

 أستاذ الماده                                              رئيس مجمس القسـ  العممى
 مسمـأ.د/ مايسو محمد أحمد الحبشى                        أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ 

 أ.ـ.د/ شريؼ حكرية 
 ـ1212/1229التاريخ:   

 

 

 

 

 

 

 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

566 
 

 

 

 

 مصفوفات المقرر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 أ(22نمكذج رقـ )

 عبلقات أسرية مسمى المقرر

 M242 ككد المقرر

 جامعة :المنكفيو

 كمية: االقتصاد المنزلي . 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 )أ(مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة
 

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات  ميارات ذىنية
 مينية

 ميارات عامة

 -الخصائص -األسرة )المفيـك
مراحؿ تككيف  -النظـ األسرية( 

 2-د 1-ج --  2-أ االكؿ



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 األسرة.

 2-د -- 1-ب 1-أ الثاني كظائؼ األسرة كتطكرىا.

دكر األسرة في بنية 
األسرة كنظـ عبلقة المجتمع،

 المجتمع األخرل.

  3-،د2-د 2-ج 1-ب 3-أ الثالث

 2-د 1-ج 1-ب 1-، أ 2-أ الرابع األدكار األسرية.

 -التكامؿ األسرل كمقكماتو 
أنماط التفاعؿ االجتماعي بيف 

 أفراد األسرة.

 1-، أ 2-أ الخامس 
 3-،أ

 2-د 1-،ج2-ج 1-ب

أثر القيـ  -التكافؽ األسرم 
 األسرة. الدينية عمى أنماط

-،أ 2-أ السادس
 3-،أ1

 2-د 1-ج 1-ب

المفاىيـ األساسية في العبلقة 
الزكجية : الزكاج كأسس اختيار 

 شريؾ الحياة.

  2-د 2-ج 1-ب 1-أ السابع



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

569 
 

المؤثرات المختمفة في اختيار 
 شريؾ الحياة.

  2-د 2-ج 1-ب 1-أ الثامف

-، د 2-د 3-ج 4-،ب2-ب 4-أ التاسع المشكبلت األسرية
1-  

-،ب2-ب 4-أ العاشر الطبلؽ كأسبابو.
 4-،ب3

  2-د 3-ج

كيفية عبلج المشاكؿ األسرية 
 كالتغمب عمييا.

الحادل 
 عشر 

  4-أ

 

 

 

-، د 2-د 3-ج 4-،ب2-ب
1- 3-4-5 

مراجعو كمناقشو عامو عمى 
المشاكؿ االسريو ككيفيو حمكليا 
 بعد اتماـ دراسو محتكل المقرر

الثاني 
 عشر 

 1-، أ 2-أ
 4-أ،  3-،أ

-،ب2-ب
-،ب3-،ب1

، 1-،ج2-ج
 3-ج

-، د 2-د
1- 3-4-
جميع 5



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

571 
 

-،دالميارات 4
3 

 أستاذ الماده                                              رئيس مجمس القسـ  العممى 
 أ.د/ مايسو محمد أحمد الحبشى                        أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

 أ.ـ.د/ شريؼ حكرية 
 ـ1212/1229التاريخ:   

 

 

 

 

 

 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

571 
 

 أ(22نمكذج رقـ )

 

 عبلقات أسرية مسمى المقرر

 M424 ككد المقرر

 جامعة: المنكفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 )ب( مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ

محاضرات 
 نظرية

-، أ 1-، أ 2-أ
 4-،أ 3

،  1-،ب2-ب
 4-، ب 3-ب

-،ج1-،ج2-ج
3 

-، د 1-،د2-د
3 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

572 
 

-، أ 1-، أ 2-أ مناقشات   
 4-،أ 3

،  1-،ب2-ب
 4-، ب 3-ب

-،ج1-،ج2-ج
3 

 3-،د1-،د2-د

4 

5 

 

 

  3-د 3-ج 3-، ب 2-ب 4-،أ 3-، أ 1-أ بحكث كتقارير     

-،أ 1-، أ 2-أ العصؼ الذىنى  
 4-،أ3

،  1-،ب2-ب
 4-، ب 3-ب

،  1-، ج 2-ج
 3-ج

 3-، د1-د

4 

5 

 

 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

573 
 

 

،  1-،ب2-ب 4-،أ 1-أ التعميـ الذاتى 
 4-، ب 3-ب

-،ج1-،ج2-ج
3 

 3-، د1-د

4 

5 

 أستاذ الماده                                              رئيس مجمس القسـ  العممى
 أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ أ.د/ مايسو محمد أحمد الحبشى                       

 أ.ـ.د/ شريؼ حكرية 
 ـ1212/1229التاريخ:   

 

 

 

 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

574 
 

 أ(22نمكذج رقـ )

 

 عبلقات أسرية مسمى المقرر

 M424 ككد المقرر

 

 جامعة : المنكفية 

 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 

 )ج(مصفكفة اساليب التقييـ
 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

575 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية الرئيسةالمعارؼ  اساليب التقييـ

امتحاف اعماؿ 
 السنو نظرل    

-، أ  1-، أ 2-أ
 4-، أ 3

-، ب 2-ب
 4-،ب3-،ب1

  3-،د1-د 3-،ج1-،ج2-ج

 3-، د 1-د   3-ج 3-، ب2-ب 4-،أ3-،أ 1-أ تقارير كبحكث 

4 

5 

امتحاف نياية 
 العاـ نظرل 

-، أ  1-، أ 2-أ
 4-، أ 3

 ،  1-،ب 2-ب

 4-، ب3-ب

 ،  1-، ج 2-ج

  3-ج

  3-، د 1-د

 أستاذ الماده                                              رئيس مجمس القسـ  العممى
 أ.د/ مايسو محمد أحمد الحبشى                        أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

 أ.ـ.د/ شريؼ حكرية 
 ـ1212/1229التاريخ:   



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

576 
 

 

 

 (21)نمكذج رقـ 
 جامعة المنكفية

 كمية االقتصاد المنزلي
 قسـ إدارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي 

 بيانات المقرر : -2
 الرمز الككدم:

M425 
 اسـ المقرر :  

 إعداد كحفظ أطعمة
 الفرقة / المستكل :

 الرابعة / الثاني           
 التخصص : 

 إدارة المنزؿ كالمؤسسات
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرم                عممي

  
 ىدؼ المقرر : -1
 

 
 طرؽ تصنيع بعض األطعمة في المنزؿ. ناقشي -2

2 4 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

577 
 

  بعض الطرؽ المستخدمة في الحفظ. يطبؽ -1 
 اىمية كسائؿ التعبئو كالتغميؼ باستخداـ التقنيات الحديثة. يناقش -3

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 قادران عمى أف: الطالببانتياء المقرر يككف 

المعمكمات -أ
 كالمفاىيـ:

يشرح الطرؽ المستخدمة في حفظ األطعمة منزلينا كاالنكاع  -2–أ
 المختمفة لمتعبئو كالتغميؼ.

ؼ النكاحى االيجابيو كالسمبيو لمتغميؼ كمشاكؿ التعبئو يص -1-أ
 كالتغميؼ.

 أنكاع فساد األغذية ككيفية معالجتيا. يشرح -3-أ
عمى المستكل الصناعى  طرؽ التصنيع لبعض االطعمة  يشرح  –4–أ

 افى المشركعات الصغيرة اك الكبرم
  الميارات الذىنية :-ب

 طرؽ الحفظ المناسبة لكؿ مادة غذائية. يحمؿ  2ب (2
 .يفرؽ بيف انكاع التجفيؼ.1ب. (1
 المكاد الخاـ التي تدخؿ في صناعة التخميؿ. يصنؼ. 3ب. (3
 خطكات التجفيؼ االساسية. يخطط -5ب. (4
 كسائؿ التغميؼ المناسبة لممنتج الغذائى . يبتكر-6ب. (5



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

578 
 

انسب الخامات لمتعبئة بما يتناسب مع طبيعو يخطط -7ب. (6
 كؿ نكع مف انكاع االطعمو . 

الميارات المينية  -جػ 
 الخاصة بالمقرر :

 
 تصنيع بعض االغذية منزليا.ات طبؽ ميار ي 2ج
 .ينظـ طرؽ الحفظ عمي بعض االطعمو.1ج.
 . يطبؽ خطكات التخفيؼ كالتخميؿ.3ج.
 انكاع الفساد. يستخدـ طرؽ لمقاكمة مختمؼ. 4ج.
 يصمـ كسائؿ التغميؼ المناسبة لممنتج الغذائى .5ج.
االسس العممية المتعمقة باختيار الخامو المناسبة لممادة  يطبؽ.6ج.

 المعبأة.
 التقنيات الحديثة فى مجاؿ التعبئو كالتغميؼ. يطبؽ. 7ج.

 الميارات العامة :-د
 

 
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (2
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (1

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا . يشارؾ 7-د (3

 لمتطمبات الجكدة الش



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

579 
 

. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (4
 بالتخصص 

. يشارؾ فى المؤتمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص 9-د (5
 لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو

 
 األسبكع األكؿ  محتكل المقرر:  -4

عرض اىداؼ المقرر كمحتكياتو كمقدمة عف لنظرم: مفردات المقرر ا
 اىميو التغميؼ كمشاكؿ التعبئة كالتغميؼ  .

مفردات المقرر التطبيقي: التعريؼ بالمقرر العممى ، تكضيح المقصكد 
–الفرؽ بيف طرؽ الحفظ المختمفة لبلطعمو  -بكيفية حفظ األطعمة 

االدكار  تقسيـ الطبلب الى مجمكعات كتحديد -التعبئو كالتغميؼ
 المخصصو لكؿ مجمكعو. 

 األسبكع الثاني
مفردات المقرر النظرم:الخامات المستخدمو فى التعبئو كالتغميؼ 

 . التجفيؼ الشمسيكتأثيرىا عمى المكاد الغذائية، 
صناعى –انكاع التجفيؼ )شمسى  –مفردات المقرر التطبيقي: التجفيؼ 

قياـ الطمبو بتجفيؼ بعض انكاع الفاكيو كالخضركات التى يمكف  –( 



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

581 
 

 –البصؿ  –الثكـ  –العنب  –المشمش  –تجفيفيا منزليا مثؿ ) البرتقاؿ 
الطماطـ ( ، مع تكضيح كيفيو الحفاظ  –الممكخية  –النعناع  –البامية 
 ا. عميي

 األسبكع الثالث
 .خطكات التجفيؼ العامة االساسية مفردات المقرر النظرم:

مفردات المقرر التطبيقي:متابعو تجفيؼ الخضركات كالفكاكيو مف خبلؿ 
فحص تمؾ االغذية كالتاكد مف خمكىا مف الرطكبة لمحفاظ عمييا اطكؿ 

 فترة ممكنو . 
 األسبكع الرابع

 .عمي تجفيؼ بعض الخضركات شمسياامثمة مفردات المقرر النظرم: 
مفردات المقرر التطبيقي: تقسيـ انكاع الخضركات التى تصمح لمتخميؿ 
عمى الطمبة كشرح طرؽ التخميؿ حسب كؿ نكع مف الخضركات كتنفيذ 

 ذلؾ عمميا داخؿ معمؿ تغذية .
 األسبكع الخامس

 .امثمة عمي تجفيؼ بعض الفاكيو شمسيامفردات المقرر النظرم: 
ت المقرر التطبيقي: متابعة تخميؿ بعض االصناؼ كالتأكد مف مفردا

 التخميؿ بالطرؽ الصحيحو .



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

581 
 

 األسبكع السادس
 .التخميؿمفردات المقرر النظرم: 

مفردات المقرر التطبيقي: متابعو طرؽ التخميؿ كالكشؼ عف االصناؼ 
التى تـ تحميميا كتكضيح القيـ الغذائية العائدة مف تمؾ االصناؼ كما 

 السباب التى تؤدل لنجاح اك فساد التخميؿ ىى ا
 األسبكع السابع

 .اىـ المخمبلت التي تصمح لمصناعات المنزليةمفردات المقرر النظرم: 
مفردات المقرر التطبيقي:قياـ الطمبة بتمميح بعض انكاع االسماؾ مثؿ 

التكنة ( ، كذلؾ مف خبلؿ شرح كيفية تنظيفيا كاعدادىا  –) السرديف 
لطرؽ الصحيحو كماىى الفترة التى يجب الحفاظ عميو مظمـ لمتمميح با

دكف اف يفتح حتى يتـ تمميحو دكف تعرضو لميكاء اك تككيف البكتريا 
 فيو. 

 األسبكع الثامف
تابع اىـ المخمبلت التي تصمح لمصناعات مفردات المقرر النظرم: 

 .المنزلية
المحكـ كعمؿ  مفردات المقرر التطبيقي: قياـ الطمبو بتمميح بعض انكاع

 ما يسمى )البسطرمو ( ككيفيو عمميا بالمنزؿ بطرؽ صحيحو كآمنو .



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

582 
 

 األسبكع التاسع
تابع اىـ المخمبلت التي تصمح لمصناعات  مفردات المقرر النظرم:

 .المنزلية
مفردات المقرر التطبيقي: الشراب كما معنى كممو  شراب ، تكضيح 

 -برتقاؿ –" المكز  انكاع  الفاكيو التى تصمح لعمؿ الشراب مثؿ
 جكافة ( . –كيكل  –رماف  -بطيخ -فراكلو -مانجك

 العاشراألسبكع 
 الشراب.مفردات المقرر النظرم: 

مفردات المقرر التطبيقي: قياـ الطمبة داخؿ المعمؿ بعمؿ انكاع الشراب 
 مع الحفاظ عمى نسبة السكر بو كالتأكد مف مذاقو الجيد. 

 الحادم عشراألسبكع 
 المربي .مفردات المقرر النظرم: 

عمؿ المربى كتكضيح لمطمبو انكاع الفاكيو التطبيقي:  مفردات المقرر
 التى تصمح لعمؿ المربات ككيفيو عمميا .

 الثاني عشراألسبكع 
 مفردات المقرر النظرم: الجيمى .

القياـ بتقسيـ الفاكيو عمى الطمبة كالقياـ عمميا التطبيقي:  مفردات المقرر



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

583 
 

ؿ المربات بطرؽ مختمفة مع تكضيح كيفيو عمميا كالحفاظ عمييا بعم
 كالحصكؿ عمى القكاـ المطمكب.

 األسبكع الثالث عشر
 مفردات المقرر النظرم: المرمبلد.

مراجعو عمى كؿ ما سبؽ كعمؿ امتحاف   التطبيقي: مفردات المقرر
 اعماؿ السنو .

  -محاضرات نظرية. –2–5 أساليب التعميـ كالتعمـ: -5
 .محاضرات تطبيقية –5-1
 التعمـ التعاكنى -التعمـ النشط .التعمـ عف بعدالتعمـ الذاتي  –3–5
 .العصؼ الذىني -4–5
 المناقشات. –5–5

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة :
 

 محاضرات نظرية.  –2–6
 .تطبيقية محاضرات  –1 –6
 التعمـ الذاتي.  –3–6
 التعمـ التعاكني.  –4–6
 المناقشة.   –5 –6
 التدريس في مجمكعات صغيرة. –6 –6



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

584 
 

 أساليب تحميؿ المياـ لتجزئة محتكيات المادة العممية. -7–6
 تقكيـ الطػػػبلب :   -7

األساليب -أ
 المستخدمة

 
 

 امتحاف أعماؿ السنة نظرم  –2 –أ
 امتحاف أعماؿ سنة تطبيقي    –1 –أ
 امتحاف نياية العاـ تطبيقي   –3 –أ
 امتحاف نياية العاـ نظرم    -4-أ

 التكقيت-ب
 
 

 أسبكعينا          اختبارات             2التقييـ 
 األسبكع          التاسع             1التقييـ 
 األسبكع          العاشر             3التقييـ 
 األسبكع          الحادم عشر             4التقييـ 
 األسبكع          الثالث عشر            5التقييـ 

 التقييـ النيائى        االسبكع االخير
 درجة12أعماؿ سنة                   تكزيع الدرجات -جػ 

 درجة12امتحاف تطبيقي              
 درجة62امتحاف تحريرم              
 درجة222المجمكع                   

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
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 1229 مذكرة تكزع عمى الطبلب مذكرات-أ
  - - - كتب ممزمة-ب

 ---- كتب مقترحة -جػ
دكريات عممية أك  -د

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

 
 رئيس مجمس القسـ  العممى                                     أستاذ الماده         

 أ.د/ محمد سمير الدشمكطى                                  أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ
 أ.د/فتحيو عبد العزيز شبؿ

 ـ1212/1229التاريخ:   
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 مصفوفات المقرر
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 أ(22نمكذج رقـ )
 

 إعداد كحفظ االطعمة  مسمى المقرر
 (M425 ككد المقرر

 جامعة :المنكفيو
 كمية: االقتصاد المنزلي . 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .
 )أ( مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة

أسبكع  المحتكيات لممقرر
 الدراسة

المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

عرض اىداؼ المقرر كمحتكياتو مفردات المقرر النظرم: 
 كمقدمة عف اىميو التغميؼ كمشاكؿ التعبئة كالتغميؼ  .
مفردات المقرر التطبيقي: التعريؼ بالمقرر العممى ، 

الفرؽ بيف طرؽ  -تكضيح المقصكد بكيفية حفظ األطعمة 
تقسيـ الطبلب  -التعبئو كالتغميؼ–الحفظ المختمفة لبلطعمو 

 مجمكعات كتحديد االدكار المخصصو لكؿ مجمكعو. الى

  2-ب 2-أ االكؿ
-، ب
7 

،  1-ج
 5-ج

،  1-د
 4-د

مفردات المقرر النظرم:الخامات المستخدمو فى التعبئو 
 . التجفيؼ الشمسيكالتغميؼ كتأثيرىا عمى المكاد الغذائية، 

-،أ1-أ الثاني
3 

-ب
-،ب2

 5-د 6-ج
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انكاع التجفيؼ  –مفردات المقرر التطبيقي: التجفيؼ 
قياـ الطمبو بتجفيؼ بعض انكاع  –صناعى ( –)شمسى 

الفاكيو كالخضركات التى يمكف تجفيفيا منزليا مثؿ ) 
البامية  –البصؿ  –الثكـ  –العنب  –المشمش  –البرتقاؿ 

الطماطـ ( ، مع تكضيح كيفيو  –الممكخية  –النعناع  –
 الحفاظ عمييا.

1 

 .خطكات التجفيؼ العامة االساسية مفردات المقرر النظرم:
مفردات المقرر التطبيقي:متابعو تجفيؼ الخضركات 

كالفكاكيو مف خبلؿ فحص تمؾ االغذية كالتاكد مف خمكىا 
 مف الرطكبة لمحفاظ عمييا اطكؿ فترة ممكنو 

،  2-أ الثالث
 1-أ

-،د2-د 3-ج 5-ب
1 

امثمة عمي تجفيؼ بعض مفردات المقرر النظرم: 
 .شمسياالخضركات 

مفردات المقرر التطبيقي: تقسيـ انكاع الخضركات التى 
تصمح لمتخميؿ عمى الطمبة كشرح طرؽ التخميؿ حسب كؿ 
 نكع مف الخضركات كتنفيذ ذلؾ عمميا داخؿ معمؿ تغذية .

،  2-أ الرابع
 1-أ

، 1-ب
 3-ب

-ج
 4-،ج3

 1-د

امثمة عمي تجفيؼ بعض الفاكيو مفردات المقرر النظرم: 
 .شمسيا

مفردات المقرر التطبيقي: متابعة تخميؿ بعض االصناؼ 
 كالتأكد مف التخميؿ بالطرؽ الصحيحو .

،  2-أ الخامس
 1-أ

 2-د 2-ج 5--ب
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 .التخميؿمفردات المقرر النظرم: 
مفردات المقرر التطبيقي: متابعو طرؽ التخميؿ كالكشؼ 
عف االصناؼ التى تـ تحميميا كتكضيح القيـ الغذائية 

العائدة مف تمؾ االصناؼ كما ىى االسباب التى تؤدل 
 لنجاح اك فساد التخميؿ 

،  2-ج 3-ب 4-أ السادس
 1-ج

،  2-د
 -1-د

جميع 
 الميارات

التي تصمح اىـ المخمبلت مفردات المقرر النظرم: 
 .لمصناعات المنزلية

مفردات المقرر التطبيقي:قياـ الطمبة بتمميح بعض انكاع 
التكنة ( ، كذلؾ مف خبلؿ شرح  –االسماؾ مثؿ ) السرديف 

كيفية تنظيفيا كاعدادىا لمتمميح بالطرؽ الصحيحو كماىى 
الفترة التى يجب الحفاظ عميو مظمـ دكف اف يفتح حتى يتـ 

 ميكاء اك تككيف البكتريا فيو. تمميحو دكف تعرضو ل

،  2-ج 3-ب 4-أ السابع
 1-ج

،  2-د
 -1-د

جميع 
 الميارات

تابع اىـ المخمبلت التي تصمح مفردات المقرر النظرم: 
 .لمصناعات المنزلية

مفردات المقرر التطبيقي: قياـ الطمبو بتمميح بعض انكاع 
المحكـ كعمؿ ما يسمى )البسطرمو ( ككيفيو عمميا بالمنزؿ 

 بطرؽ صحيحو كآمنو .

،  2-ج 3-ب 4-أ الثامف
 1-ج
5 

،  2-د
 -1-د

جميع 
 الميارات

تابع اىـ المخمبلت التي تصمح  مفردات المقرر النظرم:
 .لمصناعات المنزلية

،  2-ج 3-ب 4-أ التاسع
 1-ج

،  2-د
 -1-د
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مفردات المقرر التطبيقي: الشراب كما معنى كممو  شراب ، 
تكضيح انكاع  الفاكيو التى تصمح لعمؿ الشراب مثؿ " 

 –كيكل  –رماف  -بطيخ -فراكلو -مانجك -برتقاؿ –المكز 
 جكافة ( .

جميع 
 الميارات

 الشراب.مفردات المقرر النظرم: 
مفردات المقرر التطبيقي: قياـ الطمبة داخؿ المعمؿ بعمؿ 
انكاع الشراب مع الحفاظ عمى نسبة السكر بو كالتأكد مف 

 مذاقو الجيد. 

 ،2-ج 4-ب 4-أ العاشر
 4-ج6

،  2-د
 4-د

 المربي .مفردات المقرر النظرم: 
عمؿ المربى كتكضيح لمطمبو التطبيقي:  مفردات المقرر

 انكاع الفاكيو التى تصمح لعمؿ المربات ككيفيو عمميا .
 

الحادل 
 عشر

-ج 4-ب 4-أ
 4-،ج2
7 

،  2-د
 4-د

 مفردات المقرر النظرم: الجيمى .
القياـ بتقسيـ الفاكيو عمى الطمبة التطبيقي:  مفردات المقرر

كالقياـ عمميا بعمؿ المربات بطرؽ مختمفة مع تكضيح كيفيو 
 عمميا كالحفاظ عمييا كالحصكؿ عمى القكاـ المطمكب.

الثاني 
 عشر

 
 
 
 

 5 4-أ
6 

-ج
 4-،ج2
7 

،  2-د
 4-د
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 مفردات المقرر النظرم: المرمبلد.
مراجعو عمى كؿ ما سبؽ كعمؿ  التطبيقي: مفردات المقرر

 امتحاف  اعماؿ السنو .

الثالث 
 عشر

-ج 4-ب 4-أ
 4-،ج2

،  2-د
 4-د

 أستاذ الماده                                              رئيس مجمس القسـ  العممى
 أ.د/ محمد سمير الدشمكطى                                  أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

 أ.د/فتحيو عبد العزيز شبؿ
 ـ1212/1229التاريخ:   
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 أ(22نمكذج رقـ )
 

 إعداد كحفظ االطعمة  مسمى المقرر
 M425 ككد المقرر

 
 جامعة: المنكفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 

 )ب( مصفكفة اساليب التعمـ 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
 3-، أ 1-، أ 2-أ محاضرات نظرية

 4-،أ
،  1-،ب 2-ب
-،ب4-،ب3-ب
 ،ب6-،ب5

 3-،ج1-،ج2-ج
،  5-، ج 4-، ج
 7-،ج6-ج

-، د 3-،د2-د
 5-،د4

 1-،د 2 -د-، ج 2-ج،  1-،ب 2-ب 4-،أ2-أمحاضرات 
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-،ب4-،ب3-ب تطبيقية   
5 
6 

 ج3-،ج1
 
5 
6 
7 

-، ب 3-ب 4-،أ2-أ التعميـ الذاتى    
 7-،ب4

 5-د 6-، ج 5-ج

،  4-، ب 3-ب 4-، أ 2-أ العصؼ الذىنى  
 7-ب

 5-د  1-د 2-د 7-ج

 3-، أ 1-، أ 2-أ المناقشات 
 4-،أ

،  1-،ب 2-ب
-،ب4-،ب3-ب
 7-،ب6-،ب5

 3-،ج1-،ج2-ج
،  5-، ج 4-، ج
 7-،ج6-ج

 5-،د4-د

 رئيس مجمس القسـ  العممى                       أستاذ الماده                       
 أ.د/ محمد سمير الدشمكطى                                  أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

 أ.د/فتحيو عبد العزيز شبؿ
 ـ1212/1229التاريخ:   
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 أ(22نمكذج رقـ )
 

 إعداد كحفظ االطعمة  مسمى المقرر
 M425 ككد المقرر

 
 جامعة : المنكفية 

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 

 )ج( مصفكفة اساليب التقييـ
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
امتحاف اعماؿ 
 السنو نظرل    

 3-، أ 1-، أ 2-أ
 4-،أ

،  1-،ب 2-ب
-،ب4-،ب3-ب
 ،6-،ب5

 3-،ج1-،ج2-ج
،  5-، ج 4-، ج
 7-،ج6-ج

 3-، د 1-،د2-د
  5-د

  5-د 1-،د2-د 3-،ج1-،ج2-ج،  1-،ب 2-ب 4-،أ 3-، أ 2-أامتحاف اعماؿ 
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-،ب4-،ب3-ب السنو تطبيقى     
 ،6-،ب5

،  5-، ج 4-، ج
 7-،ج6-ج

امتحاف نياية 
 العاـ تطبيقى 

،  1-،ب 2-ب 4-،أ 3-، أ 2-أ
-،ب4-،ب3-ب
5 

  5-د 1-،د2-د  3-،ج1-،ج2-ج

امتحاف نياية 
 العاـ نظرل 

 3-، أ 1-، أ 2-أ
 4-،أ

،  1-،ب 2-ب
-،ب4-،ب3-ب
 ،ب6-،ب5

 3-،ج1-،ج2-ج
،  5-، ج 4-، ج
 7-،ج6-ج

 3-، د 1-،د2-د
  5-د

 أستاذ الماده                                              رئيس مجمس القسـ  العممى
 أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ                          أ.د/ محمد سمير الدشمكطى        

 أ.د/فتحيو عبد العزيز شبؿ
 ـ1212/1229التاريخ:   
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 (21نمكذج رقـ )

 جامعة: المنكفية
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات
 

 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي 
 
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M416 

 اسـ المقرر :  
 مشركع بحثي

 الفرقة / المستكل : 
 الرابعة / مادة مستمرة 

 التخصص :
 ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 ىدؼ المقرر : -1
 
 

 
يشرح نظريات كأساليب مناىج كطرؽ البحث العممي في كيفية  .2

البحث في مشكمة الدراسة كتحديد أىدافيا كصياغتيا بطريقة 

- 6 
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عممية كالكقكؼ عمي فركض الدارسة كالتي يحاكؿ الباحث 
إثباتيا، مع الكصكؿ إلى نتائج الدراسة مف خبلؿ إتباع 

 .األساليب اإلحصائية المناسبة
يعرض مشكبلت التنمية التي تؤثر عمي مستكم معيشة  - .1

 كالسياسات البلزمة لمكاجيتياالدكؿ النامية كالكسائؿ 
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

 قادرنا عمى أف: الطالببانتياء المقرر يككف 
 المعمكمات كالمفاىيـ: - ع ع

 
 
 
 
 
 

 
 يشرح أسس كأساليب طرؽ البحث العممي. –2-أ
يرتب طرؽ صياغو المقدمو كالمشكمو كاالىميو كاالىداؼ  -1 -أ 

 كالفركض
 العممىيشرح مناىج البحث  -3-أ
 طرؽ اعداد الدراسات السابقة يكضح -4-أ
 يشرح طرؽ اعداد أدكات الدراسو  -5-أ
 يمخص التحميؿ االحصائى كاستخراج النتائج -6-أ

 الميارات الذىنية : - غ غ
 

 األساليب اإلحصائية التي تنطبؽ كأىداؼ الدراسة. يحمؿ  (2
العبلقات بيف متغيرات الدارسة كيربطيا بمتغيرات  يخطط–1–ب (1
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 المجتمع.
  يبتكر تكصيات تنفيذية تعالج مشاكؿ المجتمع. -3-ب (3
يحمؿ مفيـك البحث العممي كأىميتو في التكصؿ لحمكؿ -4-ب (4

 المشاكؿ التي تكاجو فئات المجتمع
الميارات المينية الخاصة  -جػ

 بالمقرر :
حث العممي لمكصكؿ إلى يستخدـ أسس كأساليب مناىج الب2 (2

 حمكؿ لممشكمة التي يتناكليا البحث. 
برامج إرشادية لتنمية كعي فئات المجتمع  ينفذ -1 -جػ  (1

 لمكاجية مشاكمو.
يطبؽ في التكعية بمشكبلت التنمية في الريؼ  -3-جػ (3

 كالحضر.
 ينظـ البرامج اإلرشادية لمتكعية بمعكقات التنمية.4-جػ (4

  الميارات العامة : - ق
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (2
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (1

 مؤسسات االسرة كالطفكلة..
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا 7-د (3

 لمتطمبات الجكدة الش
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. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (4
 بالتخصص 

تمرات كالندكات ذات الصمو بالتخصص . يشارؾ فى المؤ 9-د (5
 لتحقيؽ التنميو المينيو المستدامو

 
 الفصؿ الدراسي األكؿ محتكل المقرر:  -4

 األسبكع األكؿ
 طرؽ البحث العممي كأنكاعيا.

 األسبكع الثاني
 اختيار العينة، صياغة األىداؼ.

 األسبكع الثالث
 صياغة المقدمة كالمشكمة، كصياغة األىمية

 الرابعاألسبكع 
 أنكاع الفركض. –صياغة الفركض 
 األسبكع الخامس

 كايجابيات التي تـ التكصؿ الييا  في زيارة الطبلب
 األسبكع الخامس



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

611 
 

مطابقة مناىج البحث العممي مع المكضكعات المتخصصة في مجاؿ 
 دارسة إدارة المنزؿ كالمؤسسات.

 السادساألسبكع 
 اقتراح خطط كمناقشتيا

 األسبكع السابع
 اقتراح خطط كمناقشتيا

 األسبكع الثامف
 إعداد تقديـ الخطط

 األسبكع التاسع
 إعداد تقديـ الخطط

 األسبكع العاشر
 إعداد الدراسات السابقة
 األسبكع الحادم عشر
 إعداد الدراسات السابقة
 األسبكع الثاني عشر

 تقديـ الخطة
 الفصؿ الدراسي الثاني
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 األسبكع األكؿ
 الفصؿ الدراسي األكؿ. مراجعة عمى ما تـ تنفيذه

 األسبكع الثاني
 شرح كيفية إعداد أدكات الدراسة

 األسبكع الثالث
 شرح كيفية إعداد أدكات الدراسة

 األسبكع الرابع
 البدء في إعداد أدكات الدراسة

 الخامساألسبكع 
 إعداد استمارة البيانات العامة

 األسبكع السادس
 إعداد استمارة االستبياف

 األسبكع السابع
 إعداد استمارة االستبياف

 األسبكع الثامف
 استمارة االستبياف( -تطبيؽ أدكات الدراسة )استمارة البيانات العامة 

 األسبكع التاسع
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 استمارة االستبياف( -تطبيؽ أدكات الدراسة )استمارة البيانات العامة 
 األسبكع العاشر

 التحميؿ اإلحصائي كاستخراج النتائج
 األسبكع الحادم عشر

 كتابة البحث كاستعراض النتائج
 األسبكع الثاني عشر

 كتابة البحث كاستعراض النتائج
 -التعمـ الذاتى محاضرات تطبيقية. –2 –5 أساليب التعميـ كالتعمـ -5

 التعمـ عف بعد-التعمـ النشط
 بحكث كتقارير. -5-1
 العصؼ الذىني. -5-3
 الحكار الحر. -5-4

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 .تطبيقية محاضرات  –2–6
 بحكث كتقارير.  –1–6
 التعمـ التعاكني.  –3–6
 التدريس في مجمكعات صغيرة  –4 –6

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
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 األساليب المستخدمة - ف
 
 

                      
 لـ تحدد الئحة الكمية تكزيعا محددا لمدرجات  

 اعماؿ سنة
 التكقيت - ق
 888لؼ

 الفصؿ الدراسي االكؿ

 األسبكع          الثاني            2التقييـ 
 األسبكع          الثالث             1التقييـ 
            4األسبكع          الرابع التقييـ             3التقييـ 

 األسبكع          الخامس 
 األسبكع          السادس             5التقييـ 
 األسبكع          السابع            6التقييـ 
 األسبكع          الثامف            7التقييـ 
 األسبكع          التاسع            8التقييـ 
 األسبكع          العاشر            9التقييـ 
 األسبكع          الحادم عشر          22التقييـ 
 الثاني عشر         األسبكع           22التقييـ 

 األسبكع          الثاني            2التقييـ  الفصؿ الدراسي الثاني
 األسبكع          الثالث             1التقييـ 
 األسبكع          الرابع             3التقييـ 
 األسبكع          الخامس             4التقييـ 
 األسبكع          السادس             5التقييـ 
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 األسبكع          السابع            6التقييـ 
 األسبكع          الثامف            7التقييـ 
 األسبكع          التاسع            8التقييـ 
 األسبكع          العاشر            9التقييـ 
 الحادم عشر       األسبكع             22التقييـ 
 األسبكع          الثاني عشر          22التقييـ 

 
 درجة222أعماؿ سنة  )في نياية الفصؿ الدراسي الثاني(   تكزيع الدرجات -جػ

 امتحاف تطبيقي                                _ _ _
 امتحاف تحريرم                               _ _ _

 درجة222                           المجمكع          
 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 ---------------------- مذكرات - ت
 .............................................. كتب ممزمة - ث
(: مناىج البحث العممي في المجاالت 1222محمكد عبد الحميـ منسي ) كتب مقترحة -جػ

 ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر.2طالتربكية كالنفسية، 
( : مناىج كأساليب 1222ربحي مصطفى عمياف ، عثماف محمد غنيـ )



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

 

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

615 
 

، دار صفاء لمنشر كالتكزيع 2، ط -النظرية كالتطبيؽ –البحث العممي 
 عماف، األردف.

دكريات عممية أك نشرات  -د
 ... الخ

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

 
 

     رئيس مجمس القسـ المقرر اسـ منسؽ
                                           

أ.د/ نعمة مصطفى رقباف ، أ.د/ ربيع محمكد عمي نكفؿ ، أ.د/ سمكل محمد زغمكؿ طو ، االشراؼ 
أ.د/ ميجة مسمـ ، أ.ـ.د/ مايسة الحبشي ، أ.ـ.د/ ىبة اهلل عمي شعيب ، أ.ـ.د/ رباب السيد مشعؿ 

حكرية ، أ.ـ.د./أميرة حساف دكاـ ، د./ منى محمد زكي صقر، د/ فاطمة ،أ.ـ.د/ شريؼ عطيو 
 حساف دكاـ ، د/ ىناء سبلمو ، د/ ريياـ جبلؿ 

 رئيس مجمس القسـ  العممى
 أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

 1212/1229التاريخ:   
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 أ(22نمكذج رقـ )
                                                       المنكفيةجامعة: 

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .

 
 )أ( مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 

المعارؼ  المحتكيات لممقرر
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 الفصؿ الدراسي األكؿ
 األسبكع األكؿ

 طرؽ البحث العممي كأنكاعيا.

 4-،د3-د 2-ج 4-ب 2-أ

 األسبكع الثاني
 اختيار العينة، صياغة األىداؼ.

-ج 4-ب 1-أ
 3-،ج2

 4-،د3-د

 األسبكع الثالث
 صياغة المقدمة كالمشكمة، كصياغة األىمية

-ج 4-ب 1-أ
 3-،ج2

 4-،د3-د

 األسبكع الرابع
 أنكاع الفركض. –صياغة الفركض 

 4-،د3-د 2-ج 4-ب 1-أ

 األسبكع الخامس
مطابقة مناىج البحث العممي مع المكضكعات 

-ب 3-أ
-،ب1

-ج
 3-،ج2

 4-،د3-د

 مشركع  بحثي مسمى المقرر
 M426 ككد المقرر



 

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمبن الجىدة

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

----- 

 

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

----- 
 

617 
 

 4 المتخصصة في مجاؿ دارسة إدارة المنزؿ كالمؤسسات.
 السابع السادساألسبكع 

 اقتراح خطط كمناقشتيا
-،أ2-أ
 3-،أ1

-ب
-،ب1
4 

-ج
 3-،ج2

-،د2-د
 5-،د1

 األسبكع الثامف
 إعداد تقديـ الخطط

 األسبكع التاسع
 إعداد تقديـ الخطط

-،أ2-أ
 3-،أ1

-ب
-،ب1
4 

-ج
 3-،ج2

 5-،د2-د

 األسبكع العاشر
 إعداد الدراسات السابقة

 2-د -- -- 4-أ

 األسبكع الحادم عشر
 إعداد الدراسات السابقة

    

 األسبكع الثاني عشر
 الخطة تقديـ

-،أ2-أ
-،أ1
 -4-،أ3
5 
6 

-ب
-،ب1
4 

-ج
 3-،ج2

-،د2-د
-،د3-د1
 5-،د4

 الفصؿ الدراسي الثاني
 األسبكع األكؿ

-،أ2-أ
-،أ1

-ب
-،ب1

-ج
 3-،ج2

-،د2-د
-،د3-د1
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-،د4 4 4-،أ3 مراجعة عمى ما تـ تنفيذه الفصؿ الدراسي األكؿ.
-،د5
 8-،د7

 األسبكع الثاني
 شرح كيفية إعداد أدكات الدراسة

 الثالث األسبكع
 شرح كيفية إعداد أدكات الدراسة

-د1-د 2-ج 1-ب 5-أ
-،د3
 5-،د4

 األسبكع الرابع
 البدء في إعداد أدكات الدراسة

 الخامساألسبكع 
 إعداد استمارة البيانات العامة

 األسبكع السادس
 إعداد استمارة االستبياف

 األسبكع السابع
 إعداد استمارة االستبياف

-د1-د 2-ج 1-ب 5-أ
-،د3
 5-،د4

 األسبكع الثامف
 -تطبيؽ أدكات الدراسة )استمارة البيانات العامة 

 استمارة االستبياف(
 األسبكع التاسع

-،د2-د 2-ج 1-ب 5-أ
-،د3-د1
 5-،د4
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 -تطبيؽ أدكات الدراسة )استمارة البيانات العامة 
 استمارة االستبياف(
 األسبكع العاشر

 النتائجالتحميؿ اإلحصائي كاستخراج 
-،د2-د 2-ج 2-ب 6-أ

-،د3-د1
 5-،د4

 األسبكع الحادم عشر
 كتابة البحث كاستعراض النتائج

 األسبكع الثاني عشر
 كتابة البحث كاستعراض النتائج

  6-أ
-ب
-،ب2
-،ب1
-،ب3
4 

-ج
-،ج2
-،ج1
 4-،ج3

-،د2-د
-،د3-د1
 5-،د4

 
                                               المقرر رئيس مجمس القسـ منسؽ

 االشراؼ جميع اعضاء ىيئة التدريس
 رئيس مجمس القسـ  العممى

 أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ
 ـ1212/1229التاريخ:   
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 أ(22نمكذج رقـ )
 جامعة : المنكفية                                           

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 

 )ب( مصفكفة اساليب التعمـ 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
محاضرات 

 تطبيقية
-،أ1-،أ2-أ
 6-،أ5-،أ4-،أ3

-،ب2-ب
 4-،ب3-،ب1

-،ج1-،ج2-ج
 4-،ج3

،  4-، د 3-د
 5-د

-،أ1-،أ2-أ التعمـ التعاكني
 6-،أ5-،أ4-،أ3

-،ب2-ب
 4-،ب3-،ب1

-،ج1-،ج2-ج
 4-،ج3

،  3-، د 1-د
 -،د5-، د 4-د

-،أ1-،أ2-أ بحكث كتقارير
 6-،أ5-،أ4-،أ3

-،ب2-ب
 4-،ب3-،ب1

-،ج1-،ج2-ج
 4-،ج3

 -1-، د 2-د
،  جميع الميارات

،  4-، د 3-د
 5-د
 
 
 

مسمى 
 المقرر

 مشركع بحثي

 M426 ككد المقرر
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التدريس في 
مجمكعات 

 صغيرة

-،أ1-،أ2-أ
 6-،أ5-،أ4-،أ3

-،ب2-ب
 4-،ب3-،ب1

-،ج1-،ج2-ج
 4-،ج3

،  3-، د 1-د
 -،د5-، د 4-د

 رئيس مجمس القسـ  المقرر اسـ منسؽ 
                                              

أ.د/ نعمة مصطفى رقباف ، أ.د/ ربيع محمكد عمي نكفؿ ، أ.د/ سمكل محمد زغمكؿ االشراؼ :
طو ، أ.د/ ميجة مسمـ ، أ.ـ.د/ مايسة الحبشي ، أ.ـ.د/ ىبة اهلل عمي شعيب ، أ.ـ.د/ رباب 
السيد مشعؿ ،أ.ـ.د/ شريؼ عطيو حكرية ، أ.ـ.د./أميرة حساف دكاـ ، د./ منى محمد زكي 

 ـ ، د/ ىناء سبلمو ، د/ ريياـ جبلؿ صقر، د/ فاطمة حساف دكا
 رئيس مجمس القسـ  العممى

 أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ
 ـ1212/1229التاريخ:   
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 أ(     22جامعة: المنكفية                       نمكذج رقـ )
 كمية : االقتصاد المنزلي

 كالمؤسساتقسـ : ادارة المنزؿ 
 
 

 )ج(  مصفكفة اساليب التقييـ
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ
امتحاف أعماؿ 

 السنة 
-،أ3-،أ1-،أ2-أ
 6-،أ5-،أ4

-،ب1-،ب2-ب
 4-،ب3

-،ج1-،ج2-ج
 4-،ج3

 4-،د3-د

                                               اسـ منسؽ المادة 
أ.د/ نعمة مصطفى رقباف ، أ.د/ ربيع محمكد عمي نكفؿ ، أ.د/ سمكل محمد زغمكؿ طو ، أ.د/ 
ميجة مسمـ ، أ.ـ.د/ مايسة الحبشي ، أ.ـ.د/ ىبة اهلل عمي شعيب ، أ.ـ.د/ رباب السيد مشعؿ 
،أ.ـ.د/ شريؼ عطيو حكرية ، أ.ـ.د./أميرة حساف دكاـ ، د./ منى محمد زكي صقر، د/ فاطمة 

 ف دكاـ ، د/ ىناء سبلمو ، د/ ريياـ جبلؿ حسا
 رئيس مجمس القسـ  العممى

 أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ
 ـ1212/1229التاريخ:   

 

مسمى 
 المقرر

 مشركع بحثي

ككد 
 المقرر

M426 
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 (21نمكذج رقـ )

 جامعة / أكاديمية : المنكفية 
 كمية / معيد : اإلقتصاد المنزلى
 قسـ :إدارة المنزؿ كالمؤسسات 

 1229-1212تكصيؼ مقرر دراسي 
 
 بيانات المقرر -2

 الرمز الككدل : 
M 427  

 الفرقة / المستكل : كمبيكتر اسـ المقرر :
 الرابعة /مادة مستمرة 

 التخصص :
 إدارة المنزؿ كالمؤسسات 

 عدد الكحدات الدراسية :  نظرل                 عممى         

 
 ىدؼ المقرر : -1
 

المتاحة فى الحاسب االلى ككيفية تشغيمة  االمكانياتيناقش  -1
 كاإلستفادة منو.

سب المفاىيـ االساسية لتكنكلكجيا المعمكمات كمككنات تيك -2
الحاسب اآللى ، كاشير البرامج المستخدمة فى مجات التخصص 

. 
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

   1  2 
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 قادرنا عمى أف: الطالببانتياء المقرر يككف 
 كالمفاىيـ:المعمكمات  - أ

 
 
 

 يشرح أىمية الحاسب االلى .-2-أ  (2
 يحدد أمكانيات الحاسب االلى  - 1-أ  (1
 يميز نظاـ الكمبيكتر  االجيزة كالبرمجيات- 3-أ  (3

يشرح البرامج ككيفية عمميا مف خبلؿ نظاـ  -4 - أ
 التشغيؿ.

 يسمى بيانات البحكث. -5 - ب
يذكر المصطمحات العممية فى مجاؿ تكنكلكجيا -6-أ (4

 المعمكمات .
 يشرح االجزاء الرئيسية لمحاسب الشخصى . -7-أ (5

 الميارات الذىنية : - ب
 

 يحمؿ اىـ االعتبار كيؼ يعالج الكمبيكتر البيانات.-2-ب (2
االمكانات العممية لمحاسب اآللى فى خدمو يصنؼ   -1-ب (1

 مجاؿ التخصص .
الخطط البلزمو العداد برامج تطبيقية فى  يصمـ -3-ب (3

 مجاؿ التخصص.
االختبلفات بيف مفاىيـ كمصطمحات تكنكلكجيا  يحمؿ -4-ب (4

 المعمكمات. 
الميارات المينية  -جػ

 الخاصة بالمقرر :
 العمؿ عمى الكمبيكتر بطريقة أمنو ينفذ -2-ج (2
 التعامؿ مع البرمجيات المختمفو يتقف-1-ج (1
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 يستخدـ شبكة االنتر نت. -3-ج (3 
ج لتطبيقات الحاسب عمى برامج ذالنما يتقف استخداـ -4-ج (4

 العركض التقديميو .
بعض البرامج التقديميو المشيكرة مف مصادرىا ينفذ  -5-ج (5

 المختمفة كاالنترنت .
 
 

 الميارات العامة : - د
 

 
 يساىـ فى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ جيد 1-د (2
 .يتكاصؿ اعبلميا كجماىيريا.5-د (1
.يشارؾ فى كضع الحمكؿ لممشكبلت ذات الصمة بادارة 6-د (3

 االسرة كالطفكلة..مؤسسات 
. يشارؾ فى  تنفيذ الخطط المعدة لتطكير المؤسسة كفقا 7-د (4

 اممةلمتطمبات الجكدة الش
. يتابع المستحدثات العمميو كالتكنكلكجيو الخاصو 8-د (5

 بالتخصص 
 
 

 األسبكع األكؿ  محتكل المقرر:  -4
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مفردات المقرر النظرم: مفيكـ تكنكلكجيا المعمكمات كمككنات 
 الحاسب اآللى 

تطبيقات عمى استخدامات الحاسب مفردات المقرر التطبيقي: 
 كمككناتو .

 األسبكع الثانى  
مفردات المقرر النظرم: التعامؿ مع اإلنترنت كدراسة كيفية الحصكؿ 

 عمى المعمكمات كالبحث فى صفحات الكيب.
 التدريب عمى اإلنترنت.مفردات المقرر التطبيقي: 

 األسبكع الثالث 
مفردات المقرر النظرم: إستكماؿ التعامؿ مع اإلنترنت كدراسة كيفية 

 الحصكؿ عمى المعمكمات كالبحث فى صفحات الكيب
 التدريب عمى اإلنترنت.مفردات المقرر التطبيقي:تابع 

 األسبكع الرابع 
لمتعامؿ مع  wardالتعامؿ مع برنامج اؿ مفردات المقرر النظرم: 
 طرؽ الكتابات المختمفة

 .wordالتدريب عمى اؿ مفردات المقرر التطبيقي: 
 األسبكع الخامس  

 .wardمفردات المقرر النظرم: استكماؿ التعامؿ مع اؿ 
 .wordالتدريب عمى اؿ مفردات المقرر التطبيقي: تابع 
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 األسبكع السادس
 :إختبار .مفردات المقرر النظرم

 إختبار .مفردات المقرر التطبيقي: 
 األسبكع السابع

اسس  انشاء قاعدة  –مفردات المقرر النظرم: معنى قكاعد البيانات 
 البيانات .

 التدريب عمى اسس قكاعد البياناتمفردات المقرر التطبيقي: 
 األسبكع الثامف

 مفردات المقرر النظرم: استكماؿ العمؿ عمى قكاعد البيانات .
 التدريب عمى عمؿ قاعده بيانات . مفردات المقرر التطبيقي:

 األسبكع التاسع
 . excelمفردات المقرر النظرم: برنامج اؿ 

 تابع التدريب عمى عمؿ قاعده بيانات .مفردات المقرر التطبيقي:
 األسبكع العاشر 

 excelمفردات المقرر النظرم: استكماؿ برنامج اؿ 
 .excelلتدريب عمى التعامؿ مع برنامج مفردات المقرر التطبيقي: 

 األسبكع الحادل عشر 
 .  accessمفردات المقرر النظرم: برنامج 

 .excelلتدريب عمى التعامؿ مع برنامج مفردات المقرر التطبيقي: 
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 األسبكع الثانى عشر 
 .accessمفردات المقرر النظرم: استكماؿ برنامج 

 .accessبرنامج التدريب عمى مفردات المقرر التطبيقي: 
 األسبكع الثالث عشر  

 مفردات المقرر النظرم: امتحاف تحريرل.
 امتحاف تحريرل.مفردات المقرر التطبيقي: 

 
 أساليب التعميـ كالتعمـ -5
 

 استخداـ كسائؿ إيضاح كاسطكانات تعميمية. -2 -5
 المحاضره النظرية . -5-1
 المحاضرة العممية . -5-3
 المناقشة كالحكار  -5-4

أساليب التعميـ كالتعمـ  -6
لمطبلب ذكل القدرات 

 المحدكدة

 استخداـ أسمكب التعمـ الداتى كالمكديكالت.-6-2
  التعمـ عف بعد -التعمـ التعاكنى 6-1

 تقكيـ الطػػػبلب :   -7
 حريرمختبارت -2 األساليب المستخدمة-أ

 اختبارعممى"  -1
 التكقيت-ب

 
 االسبكع        السادس        2تقييـ 
 األسبكع        الرابع عشر        1تقييـ 
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 تكزيع الدرجات -جػ
 
 
 

 درجة32نياية الفصؿ الدراسي      
 22اعماؿ سنة                 
 درجة22االمتحاف العممي             

 قائمة الكتب الدراسية كالمراجع : -8
 1229 .المذكرات التى يقـك استاذ المادة بإعدادىا مذكرات - أ

 
 1229 .المذكرات التى يقـك استاذ المادة بإعدادىا كتب ممزمة-ب

 1229 .المذكرات التى يقـك استاذ المادة بإعدادىا كتب مقترحة -جػ
دكريات عممية أك  -د

 نشرات ... الخ
 مجمة كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنكفية

 رئيس مجمس القسـ  العممى   منسؽ الماده                                              
 أ.د/ محمد صبلح طابك                                    أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

 ـ1212/1229التاريخ:   
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 مصفوفات المقرر
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 أ(22نمكذج رقـ )
 

 كمبيكتر  مسمى المقرر
 M 427 ككد المقرر

 جامعة :المنكفيو
 كمية: االقتصاد المنزلي . 

 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات .
 )أ( مصفكفة المعارؼ كالميارات المستيدفة 

 
أسبكع  المحتكيات لممقرر

 الدراسة
المعارؼ 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

مفردات المقرر النظرم: مفيكـ تكنكلكجيا المعمكمات 
 كمككنات الحاسب اآللى 
تطبيقات عمى استخدامات مفردات المقرر التطبيقي: 

 الحاسب كمككناتو .

،  2-أ االكؿ
،  1-أ
 5-أ

-  1-ب
 4ب

-2-ج
 5ج

، 2-د
-3-د
 5د

 1-د 3-ج-ب 1-أ الثانيمفردات المقرر النظرم: التعامؿ مع اإلنترنت كدراسة 
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المعمكمات كالبحث فى صفحات كيفية الحصكؿ عمى 
 الكيب.

 التدريب عمى اإلنترنت.مفردات المقرر التطبيقي: 

-1-،ب2
 4ب

مفردات المقرر النظرم: إستكماؿ التعامؿ مع اإلنترنت 
كدراسة كيفية الحصكؿ عمى المعمكمات كالبحث فى 

 صفحات الكيب
 اإلنترنت.التدريب عمى مفردات المقرر التطبيقي:تابع 

-ب 1-أ الثالث
 1،ب2

– 1-د 3-ج
 5د

 wordمفردات المقرر النظرم: التعامؿ مع برنامج اؿ 
 لمتعامؿ مع طرؽ الكتابات المختمفة

 .wordالتدريب عمى اؿ مفردات المقرر التطبيقي: 

-،أ3-أ الرابع
4 

، 1-ب
 3-ب

-ج
 5-،ج1

-د
-،د2
 3-،د1

مفردات المقرر النظرم: استكماؿ التعامؿ مع اؿ 
word. 

التدريب عمى اؿ مفردات المقرر التطبيقي: تابع 
word. 

-،أ3-أ الخامس 
4 

، 1-ب
 3-ب

-ج
 5-،ج1

-د
-،د2
 3-،د1

 مفردات المقرر النظرم:إختبار .
 إختبار .مفردات المقرر التطبيقي: 

-،أ1-أ السادس
 4-،أ3

، 1-ب
 3-ب

-ج
-،ج1
-،،ج3
 5-ج4

-د
-،د2
 3-،د1

-د-ج-ب-،أ3-أ السابعاسس   –البيانات مفردات المقرر النظرم: معنى قكاعد 
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 انشاء قاعدة البيانات .
التدريب عمى اسس قكاعد مفردات المقرر التطبيقي: 

 البيانات

-،ب2 5-،أ4
 3-،ب1

-،د2 4-،ج1
 3-،د1
5 

مفردات المقرر النظرم: استكماؿ العمؿ عمى قكاعد 
 البيانات .

التدريب عمى عمؿ قاعده  مفردات المقرر التطبيقي:
 بيانات 

-،أ3-أ الثامف
 5-،أ4

-ب
-،ب2
 3-،ب1

-ج
 4-،ج1

-د
-،د2
 3-،د1
5 

 . excelمفردات المقرر النظرم: برنامج اؿ 
تابع التدريب عمى عمؿ مفردات المقرر التطبيقي:

 قاعده بيانات. 

-،أ3-أ التاسع
4 

، 1-ب
 3-ب

-ج
 5-،ب1

-د
-،د2
 3-،د1

 excelمفردات المقرر النظرم: استكماؿ برنامج اؿ 
لتدريب عمى التعامؿ مع مفردات المقرر التطبيقي: 

 .excelبرنامج 

-،أ3-أ العاشر
4 

، 1-ب
 3-ب

-ج
 5-،ب1

-د
-،د2
 3-،د1

 .  accessالمقرر النظرم: برنامج 
لتدريب عمى التعامؿ مع مفردات المقرر التطبيقي: 

 .excelبرنامج 

الحادل 
 عشر 

-،أ3-أ
4 

، 1-ب
 3-ب

-ج
 5-،ب1

-د
-،د2
 3-،د1

 .accessمفردات المقرر النظرم: استكماؿ برنامج 
التدريب عمى برنامج مفردات المقرر التطبيقي: 

access. 

الثاني 
 عشر 

-،أ3-أ
4 

، 1-ب
 3-ب

-ج
 5-،ب1

-د
-،د2
 3-،د1
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الثالث  مراجعة
 عشر 

-،أ2-أ
-،أ1
-،أ3
-،أ4
 7-،أ6

-ب
، 1-،ب2
-ب
 4،ب3

-ج
-،ج1
-،،ج3
 5-ج4

-د
-،د2
 3-،د1
5 

 منسؽ الماده                                              رئيس مجمس القسـ  العممى     
 أ.د/ محمد صبلح طابك                                    أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

 ـ1212/1229التاريخ:   
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 أ(22نمكذج رقـ )
 

 كمبيكتر  مسمى المقرر
 M 427 ككد المقرر

 
 جامعة: المنكفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 )ب( مصفكفة اساليب التعمـ 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التعمـ
 1-د-،،ج3-،ج1-ج، 1-،ب2-ب-،أ3-،أ 2-أمحاضرات 
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 5-ج4 4،ب3-ب -،أ5-أ4 نظرية
محاضرات 
 تطبيقية   

-،أ3-،أ1-أ
 7-،أ4

، 1-،ب2-ب
 3-ب

-،ج1-،ج2-ج
 5-ج4-،،ج3

 3-،د1-،د2-د

-،أ3-،أ1-أ المناقشو كالحكار    
 7-،أ4

، 1-،ب2-ب
 3-ب

-،ج1-،ج2-ج
 5-ج4-،،ج3

—،د1-،د2-د
 5د3د-4د

استخداـ كسائؿ 
إيضاح 

كاسطكانات 
 تعميمية.

-،أ3-،أ1-أ
 7-،أ4

، 1-،ب2-ب
 3-ب

-،ج1-،ج2-ج
 5-ج4-،،ج3

 3-،د1-،د2-د
4 
5 

 
 منسؽ الماده                                              رئيس مجمس القسـ  العممى

 أ.د/ محمد صبلح طابك                                    أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ

 ـ1212/1229التاريخ:   
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 أ(22نمكذج رقـ )
 
 
 جامعة : المنكفية  

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسـ : ادارة المنزؿ كالمؤسسات

 
 )ج( مصفكفة اساليب التقييـ

 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارؼ الرئيسة اساليب التقييـ

اعماؿ اختبار 
      سنة

-أ4-،أ3-،أ 2-أ
 7-،أ6-،أ5

، 1-،ب2-ب
 4،ب3-ب

-،،ج3-،ج1-ج
 5-ج4

 1-د

-،أ4-،أ3-،أ1-أ اختبار عممى      
7 

، 1-،ب2-ب
 3-ب

-،ج1-،ج2-ج
 5-ج4-،،ج3

 3-،د1-،د2-د
4 
5 

 
 منسؽ الماده                                              رئيس مجمس القسـ  العممى      

 أ.د.ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ        أ.د/ محمد صبلح طابك                            

 ـ1212/1229التاريخ:   

 كمبيكتر  المقررمسمى 
 ككد المقرر
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