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 كمية االقتصاد المنزلي

 قسم إدارة المنزل والمؤسسات
 

 الـفـيـرس
 م الموضوع رقم الصفحة

(4-54) 
توصيف مقررات الفرقة األولى ماجستير الفصل الدراسي األول 

  م02090202/

 0 توصيف إدارة منزل متقدم  4-44
 0 توصيف اقتصاديات االستيالك األسري  05-03
 3 توصيف منسوجات ومفروشات  33 – 24
 4 توصيف نباتات الزينة والتنسيق 54 -34

 

 رئيس مجمس القسم العممي   

 )أ.د/ ميجة محمد اسماعيل مسمم(     

  

 م0202-0209/التاريخ : 
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 ماجستير أولى
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (00نموذج رقم )

 جامعة: المنوفية
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 القتصاد المنزلي كمية: ا

 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات

 توصيف مقرر دراسي

 بيانات المقرر -0

 الرمز الكودى : 

EHM2111) 

 اسم المقرر : 

 إدارة منزل متقدم 

 الفرقة / المستوى : 

 األولى ماجستير/ 

 التخصص :

 إدارة المنزل والمؤسسات

 
 عممي         عدد الوحدات الدراسية :  نظري                 

 

ىدف المقرر  -0
: 

 

 

 

 أدواتو واستخدام العممي البحث ومنيجيات أساسيات تطبيق يجيد 0/0
   المنزل ادارة  مجال فى المختمفة

 . المنزل ادارة  مجال فى واستخدامو التحميمي المنيج يطبق 0/0

 فى العالقة ذات المعارف مع ودمجيا المتخصصة المعارف يطبق 0/3
 ومفاىيم مبادئ ] .والمؤسسات المنزل ادارة  مجال فى لمينيةا ممارستو
 االسرة موارد جميع عمى التعرف و االسرة شئون في االدارة  دراسة وميارات

 ادارة طرق عمى والتعرف االسرية الحياة تفيم ، الحياة مجاالت جميع في

2 2 
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 [ أفرادىا معيشة مستوى وتحسن ، شئونيا

 . المنزل ادارة  مجال في الحديثة والرؤى يةالجار  بالمشاكل وعيا يظير 0/4

يجاد المينية المشكالت يحدد 0/5  . ليا حموال وا 

 واستخدام المتخصصة، المينية الميارات من مناسب نطاق يتقن 0/6
 ادارة  مجال فى المينية ممارستو يخدم بما المناسبة التكنولوجية الوسائل
 . المنزل

  المنزل ادارة  مجال فى العمل فرق يادةق عمى والقدرة بفاعمية يتواصل 0/7

 

 

 

 المستيدف من تدريس المقرر: -3

 بانتياء المقرر يكون الطالب قادرًا عمى أن:

المعمومات  - أ
 والمفاىيم:

 

 المفاىيم والمصطمحات والقواعد األساسية لعمم اإلدارة. يذكر -0-أ

 المعارف األساسية ذات الصمة بموارد األسرة. يستدل عمي  -0-أ

 يشرح أفضل الطرق الستخدام الموارد البشرية والمادية. -3-أ
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 المشكالت واألزمات االسرية بأنواعيا المختمفة. يصف -4-أ

 يشرح المراحل العممية التخاذ القرار. -5-أ

المعارف األساسية ذات الصمة بالقيم و  يعطي أمثمة عن  -6-أ
 المستويات.

 يد اليدف.األىداف وأنواعيا و اىمية تحديعدد -7-أ 

 تقييم(.-تنفيذ-تنظيم-يشرح مراحل العممية االدارية ) تخطيط -8-أ

 التحديات التي تواجو ادارة المنزل. يعمل -9-أ

الميارات  - ب
 الذىنية :

 

 

 

 المراحل العممية التخاذ القرار يصنف -0-ب

 تأثير القيم و المستويات عمى تحديد االىداف يربط بين -0-ب

 الحديثة لمتغمب عمى المشكالت.الطرق  يقارن بين  –3–ب

ُيحمل أسباب الشعور بالتعب والمشاكل المتعمقة بأداء األعمال  -4-ب
 المنزلية.

مقدار الطاقة المستيمكة في أداء العمل باختالف نوعو  يصنف-5-ب
 وطبيعة القائم بالعمل.

 الميارات المساعدة عمى تعظيم االستفادة من الوقت. يصنف–6–ب
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والطمب عمى السمع التي تفيد وتؤثر عمى ميزانيتيا  ُيحمل العرض -7-ب
 المالية. 

 التحديات التي تواجو ادارة المنزل يصنف -8-ب

الميارات -جـ
المينية الخاصة 

 بالمقرر:

 اليدف الذي يسعى الى تحقيقو ينفذ -0-ج

 يطبق مراحل العممية االدارية في سبيل تحقيق االىداف المنشودة -0-ج

اد الخطط وتنفيذىا وتقييميا فيما يتعمق بالمواقف عمى إعد يبرىن–3–ج
 .الحياتية اليومية لألسرة

 نموذج يوضح كيفية وضع ميزانية مالية لألسرة. يجيز -4-ج 

 إدارة وتحميل وقت أفراد األسرة. يطبق اسس -5-ج

األساليب الرسمية في دراسة الوقت والجيد المستغرق في أداء  ينظم -6-ج
 األعمال المنزلية.

يستخدم األوضاع الصحيحة والتمارين الالزمة لمتغمب عمى أنواع  -7-ج
 التعب المختمفة لمقائم بالعمل.

 ُيطبق قواعد التبسيط في أداء األعمال المنزلية. -8-ج

أسس ومبادئ عمم اإلدارة وتنمية موارد األسرة وقواعد تبسيط  ينسق -9-ج
متغمب عمى المشكالت األعمال المنزلية واألساسية لتوفر الوقت والجيد ل
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الجسمية والصحية والنفيسة واالجتماعية التي تصاحب تمك األعمال 
 والمسئوليات. 

الميارات  - د
 العامة:

 
 المخاطبات الكتابية يتواصل بفاعمية من خالل  0/4/0/0 (0

 0 .وااللكترونية
 3وتطبيقاتو .  االنترنت خاللمن يتواصل بفاعمية  0/4/0/3 (0
 فى استخدام الوسائل السمعية والبصرية يشارك بفعالية 0/4/0/4 (3

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

 5 .بمجال  ادارة المنزل المينية  الممارسة تطوير يخدم 
 اآللى فى مجال  الحاسب يشارك بكفاءة  فى توظيف 0/4/0/0 (5

 6ادارة المنزل و. 
 فى الحصول عمى المعمومات شبكةم فى استخدام يساى  0/4/4/0 (6

 9. ادارة المنزلفي المعمومات والمعارف 
 المكتبة   فى الحصول  يبادر فى استخدام  0/4/4/0 (7

 عمى المعمومات والمعارف.  
 04يدير الوقت بكفاءة.   0/4/7 (8
 

 
محتوى -4

 المقرر: 
 األسبوع األول

والتعريف بالمنيج وتحديد الكتاب  ةإدارة المنزل واإلدارة العمميمقدمة عن  -
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 الذي يتم التدريس منو.

 التعريف بالمقرر وبخطة العمل التطبيقية. -

 األسبوع الثاني

 تابع إدارة المنزل واإلدارة العممية. -

 ما ىي إدارة المنزل. -

 .إدارة المنزل والتطور االجتماعي -

 األسبوع الثالث

 مراحل العممية اإلدارية. -

دارة الميارات الحياتية.كيفية إد -  ارة الوقت لصالح شئون األسرة وا 

 األسبوع الرابع

 .في أداء الشئون المنزلية ــ إدارة األولويات 

 األسبوع الخامس

 إدارة موارد األسرة في ضوء استخداميا لنظام التقسيط وبطاقة االئتمان. -

 األسبوع السادس
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 التقسيط. إدارة موارد األسرة في ضوء استخداميا لنظام -

 األسبوع السابع 

 .الظروف الفيزيقية لبيئة العمل المنزلي وتنظيم األنشطة في حدود الوقت -

 األسبوع الثامن

 امتحان أعمال سنة تحريري.

 األسبوع التاسع

 إدارة أزمات االسرة االقتصادية واالجتماعية. -

 األسبوع العاشر

 إدارة الجدارة في أداء الميام المنزلية.  -

 بوع الحادي عشراألس

 ـ  إدارة الفريق العمل الجماعي.

 األسبوع الثاني عشر

 ــ  إدارة التغيير في أداء الميام المنزلية.

أساليب التعميم -5
 والتعمم

 محاضرات نظرية.التعمم التعاونى  –التعمم النشط  –التعمم الذاتى  -5-0
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 تطبيقات عممية.-5-0

 المناقشة والحوار.-5-3

 ة عمل.ندوة / ورش-5-4

 .PowerPoint Software العرض من خالل -5-5

 التدريبات والتطبيقات العممية.-5-6

 الواجبات. -5-7

 التقارير األسبوعية.-5-8

أساليب التعميم -6
والتعمم لمطالب 
ذوي القدرات 

 المحدودة

 الحقائب التعميمية -6-0

 استراتيجيات التدريس العالجى لصعوبات التعمم

تعمقة بالمادة عن طريق المكتبات الموجودة في مصر قراءات موضوعات م
وعبر شبكة اإلنترنت ثم مناقشتيا، وتدخل ضمن محتويات المادة ويقوم 

عادة ما ظير قصور في استيعابو من المادة  الطالب بأداء االمتحان فييا، وا 
 العممية.

 المناقشة. -6-0

 التعميم التعاوني.-6-3
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 تقويم الطـــالب :   -7

يب األسال - أ
المستخدم

 ة

 

 

 امتحان أعمال سنة لمجزء النظري –0–أ

 امتحان أعمال سنة لمجزء التطبيقي –0–أ

 تقييم التقارير اعمال سنة   –3–أ

امتحان نياية العام نظري لتقييم الميارات المعرفية والذىنية التي  –4–أ
 اكتسبيا الطالب.

 التوقيت - ب

 

 التقييم األول            األسبوع السابع

 قييم الثاني           األسبوع الثالث عشرالت

توزيع  -جـ
 الدرجات

 درجة 02أعمال سنة                    

 درجة82امتحان تحريري               

 درجة022المجموع                     

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 ------------ مذكرات - أ

كتب  - ب
 ممزمة

 ، مصر.يمك لإلدارة العممية لمشئون المنزلية، دار السماحة اإلسكندرية: دل0203نعمة رقبان  
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( : التخطيط واإلدارة في 0205.إحسان أحمد البقمي & درية أمين )0 كتب مقترحة -جـ
 االقتصاد المنزلي ، مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة.

دار  : دليمك لإلدارة العممية لمشئون المنزلية ،0203ـ   نعمة رقبان  0
 السماحة االسكندرية . 

(: اإلدارة ومتغيرات العصر بين النظرية 0206.زينب محمد حقي )3
 والتطبيق ، مكتبة عين شمس ، القاىرة .

دوريات عممية   -د
 أو نشرات ... إلخ

Periodicals, web sites.. etc. 

 اسم أستاذ المادة:   أ.د/ نعمة مصطفى رقبان              

 لقسم العممي : أ.د/ ميجة محمد اسماعيل مسممرئيس مجمس ا

    0202 /0209 

 أ(00نموذج رقم )

 جامعة المنوفية

 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات

 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة ( أ)

مسمى 
 المقرر

 إدارة منزل متقدم

 (EHM2111 كود المقرر 
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 محتويات المقرر
أسبوع 
 الدراسة

لمعارف ا
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

مفردات المنيج النظري: مقدمة عن 
 إدارة المنزل واإلدارة العممية
والتعريف بالمنيج وتحديد الكتاب 

 الذي يتم التدريس منو.

التعريف بالمقرر وبخطة العمل  -
 التطبيقية.

-، أ0-أ األول
0 

----
--- 

----
---- 

،  5-د
 جم  6-د

تابع: إدارة  :مفردات المنيج النظري
 المنزل واإلدارة العممية:

 ما ىي إدارة المنزل. -

 إدارة المنزل والتطور االجتماعي -

-،أ0-أ الثاني 
0، 

 5-أ

، 0-ب
 ،3-ب

 

، 0-ج
 ، 0-ج

جميع 
الميارات 

،  العامة
-، د5-د
-، د 6
 -8-، د7

جميع 
 الميارات

 مفردات المنيج النظري: 

 دارية.مراحل العممية اإل

-،أ0-أ الثالث
0، 

،  0-ب
، 0-ب

، 0-ج
، 0-ج

،  0-د
-، د0-د
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كيفية إدارة الوقت لصالح شئون 
دارة الميارات الحياتية  األسرة وا 

 

-،أ3-أ
-، أ4
، 6-،أ5
-، أ7-أ
8 

، 3-ج 6-ب
، 5-ج
 6-ج

-، د 3
 5-، د4

، 6-، د
-، د7-د
جميع  8

 الميارات

الفجوة  مفردات المنيج النظري:
المجتمع الرقمية وأثرىا عمى 

 واألسرة.

 

-، أ 4-أ الرابع
9 

،  0-د  0-ج 3-ب
-، د0-د
-، د 5
 7-، د6
  8-، د

إدارة  -مفردات المنيج النظري: 
موارد األسرة في ضوء استخداميا 

 لنظام التقسيط وبطاقة االئتمان.

-،أ0-أ الخامس
0، 

-،أ3-أ
، 5-، أ4
 8-أ

،  0-ب
  3-ب

،  0-د  0-ج
-، د0-د
، 6، د. 5
-، د7-د
8  

ات المنيج النظري:امتحان مفرد
 أعمال سنة تحريري.

،  0-د  0-ج 5-ب 9-أ السادس
-، د 0د.



 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد  

 

 
 وحدة ضمان الجودة

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

16 
 

 4-، د 3 
،  5-،  د

،  6-د
،  7-د
– 8-د

جميع 
 الميارات

مفردات المنيج النظري: الظروف 
الفيزيقية لبيئة العمل المنزلي 

 وتنظيم األنشطة في حدود الوقت

-،أ0-أ السابع
0، 

-،أ3-أ
، 5-، أ4
-، أ7-أ
9 

، 3-ب
،  4-ب
، 5-ب
 6-ب

،  0-ج
،  5-ج
،  6-ج
، 7-ج
، 8-ج
 9-ج

،  0-د
،  0-د
،  3-د
-، د4-د
 6-، د 5

،  7-، د
  8-د

مفردات المنيج النظري: امتحان 
 أعمال سنة.

-، أ 3-أ الثامن
، 8-، أ5
 9-أ

، 0-ب
، 0-ب
 3-ب

،  0-ج
 0-ج

،  0-د
-، د4-د
  8-، د 7

-، أ0-أ التاسع مفردات المنيج النظري:
، 3-، أ0

، 0-ب
، 3-ب

، 0-ج
، 0-ج

-، د0-د
-،  د0
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صادية إدارة أزمات األسرة االقت
 واالجتماعية.

-، أ4-أ
، 7-، أ5
-، أ8-أ
9 

، 7-ب
 8-ب

، 3-ج
 ،4-ج

، 7-، د6
 8-د

 مفردات المنيج النظري:

 إدارة ميارة التفاوض.

األسبوع 
 العاشر

-، أ0-أ
، 3-، أ0
-، أ5-أ
 8-، أ7

، 0-ب
، 3-ب
 7-ب

، 0-ج
، 0-ج
 4-ج

-، د0-د
 8-، د6

 مفردات المنيج النظري:

 الميارات الحياتية.

األسبوع 
الحادي 
 عشر

-، أ0-أ
0 

، 0-ج 6-ب
، 3-ج
 9-ج

-، د6-د
 8-، د7

 مفردات المنيج النظري:

 إدارة التسويق.

األسبوع 
الثاني 
 عشر

-، أ0-أ
-، أ3
، 6-،أ5
 8-أ

، 0-ب
، 3-ب
 7-ب

، 0-ج
، 0-ج
 3-ج

-، د0-د
، 6-، د5
-، د7-د
8 

 نعمة مصطفي رقبان        أستاذ المادة: أ.د.

 0202/0209 ميجة محمد اسماعيل مسمم / رئيس مجمس القسم العممي: أ.د.



 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد  

 

 
 وحدة ضمان الجودة

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

18 
 

جامعة : المنوفية                                             
 أ(00نموذج رقم )

 كمية: االقتصاد المنزلي

 لمنزل والمؤسساتقسم: ادارة ا

 مصفوفة أساليب التعمم ( ب)

اساليب 
 التعمم

 ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة
ميارات 
 عامة

محاضرات 
 نظرية

 4،أ.3،أ.0،أ.0أ.
 9،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.

 4،ب.3،ب.0،ب.0ب.

 7،ب.6،ب.5،ب.

 0، د. 0د.  0، ج. 0ج.
،  3، د.

 5، د. 4د.
،  6، د.

  8،د. 7د.

تطبيقات 
 ةعممي

 4،أ.3،أ.0،أ.0أ.
 9،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.

،  0، ج. 0ج. 9،ب.8ب.
 3ج.

 0، د. 0د.
،  3، د.

 5، د. 4د.
،  6، د.

  8،د. 7د.

 إدارة منزل متقدم مسمى المقرر

 EHM2111(1) كود المقرر 
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ندوة/ورشة 
 عمل

 ،6،أ.5،أ.4،أ. 3أ.

 9،أ.8،أ.7أ.

،  0، ج. 0ج. 7،ب.4،ب. 3ب.
 3ج.

 0، د. 0د.
،  3، د.

 5، د. 4د.
،  6، د.

  8،د. 7د.

المناقشة 
 والحوار

 4،ب.3،ب.0،ب.0ب. 4،أ. 3، أ. 0، أ. 0أ.

 7،ب.6،ب.5،ب.

 0، د. 0د. -----------
،  3، د.

 5، د. 4د.
،  6، د.

  8،د. 7د.

التدريبات 
والتطبيقات 

 العممية.

 4،أ.3،أ.0،أ.0أ.
 9،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.

 4،ب.3،ب.0،ب.0ب.

 7،ب.6،ب.5،ب.

  

               أستاذ المادة: أ.د.نعمة مصطفي رقبان                       

 0202/0209ميجة محمد اسماعيل مسمم / رئيس مجمس القسم العممي: أ.د.
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 أ(00نموذج رقم )

 جامعة المنوفية 

 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات

 مصفوفة اساليب التقييم ( ج)

 

اساليب 
 التقييم

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة

امتحان 
أعمال السنة 

 النظري

 4،أ.3،أ.0،أ.0أ.
،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.
9 

،  0، ب. 0ب.

 3ب.
،  0، ج. 0ج.
 3ج.

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

امتحان 
أعمال السنة 

 التطبيقي

-------- 3،ب.0،ب.0ب. 4،أ. 0، أ. 0أ.
-- 

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

 3، د. 0، د. 0د.  0ج. 7،ب.6ب.  9،أ.6أ. تقييم التقارير
،  5، د. 4، د.

 إدارة منزل متقدم مسمى المقرر

 EHM2111(1) كود المقرر 
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  8،د. 7، د. 6د.

االمتحان 
 النظري

 4،أ.3،أ.0،أ.0أ.
،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.
9 

3،ب.0،ب.0ب.
 4،ب.

،ب.6،ب.5،ب.
7 

--------
--- 

  6د.

 نعمة مصطفي رقبان                                أستاذ المادة: أ.د.

 0202/0209ميجة محمد اسماعيل مسمم / رئيس مجمس القسم العممي: أ.د.
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 (00نموذج رقم )

 جامعة: المنوفية          

 كمية: االقتصاد المنزلي       

 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات

 مقرر دراسي توصيف

 بيانات المقرر -0

 EHM2112لرمز الكودى : ا
اسم المقرر :  اقتصاديات االستيالك 

 األسري

الفرقة / المستوى :  
 -األولي ماجستير 

 األول

التخصص : إدارة المنزل 
 والمؤسسات

عدد الوحدات الدراسية :              نظرى                       
 عممي

 

ىدف  -0
 المقرر

 فى المختمفة أدواتو واستخدام العممي البحث ومنيجيات أساسيات تطبيق يجيد 0/0
 . االستيالك االسرياقتصاديات ا  مجال

 .االستيالك االسرياقتصاديات   مجال فى واستخدامو التحميمي المنيج يطبق 0/0

 ممارستو فى العالقة ذات المعارف مع ودمجيا المتخصصة المعارف يطبق 0/3

- 

2 
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 جوانب- اإلنتاجية القرارات خطوات]) االستيالكاقتصاديات   مجال فى المينية
 الشرائي السموك عمميات - اإلنتاجية العممية إدارة بأساليب - اإلنتاجية العممية

 (.والتوزيع التسعير واستراتيجيات والتسويق

االستيالك  اقتصاديات مجال في الحديثة والرؤى الجارية بالمشاكل وعيا يظير 0/4
 . االسري

 الوسائل واستخدام المتخصصة، المينية لمياراتا من مناسب نطاق يتقن 0/6
 االستيالكاقتصاديات  مجال فى المينية ممارستو يخدم بما المناسبة التكنولوجية

 

اقتصاديات   مجال فى المستمر التعمم عمى وقادرا ومينيا أكاديميا ذاتو ينمى 0/00
  االستيالك

 

 المستيدف من تدريس المقرر: -3

 الطالب قادرًا عمى أن:بانتياء المقرر يكون 

  -أ
المعمومات 
 والمفاىيم

 .. يذكر المصطمحات والمفاىيم ذات الصمة باقتصاديات األسرة0أ.

 .. يمخص المعارف األساسية ذات الصمة بموارد األسرة0أ.

 . يحدد أمثمو لدوره كباحث فى مجال االستيالك.3أ.
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  -ب
الميارات 
 الذىنية

 . ينية والمعمرة والنصف المعمرةطرق شراء السمع الروت يصنف.0ب.

. يبتكر طرق ووسائل تسيم فى تقميل الفاقد أثناء إعداد الطعام والعناية 0ب.
 .بالمالبس

 . يحمل برامج التوعية واإلرشاد من مختمف وسائل اإلعالن .3ب.

الميارات  -جـ
 المينية

 . . يستخدم فن الشراء الرشيد0ج.

 . . يستخدام البدائل لخفض الفاقد0ج.

 . وسائل الترشيد فى شئون األسرةيطبق . 3ج.

 . ينسق وسائل الترشيد .4ج.

الميارات   -د
 العامة

 0يتواصل بفاعمية من خالل المخاطبات الكتابية وااللكترونية.  0/4/0/0 (0
 3يتواصل بفاعمية من خالل االنترنت وتطبيقاتو .  0/4/0/3 (0
ية والبصرية فى عرض يشارك بفعالية فى استخدام الوسائل السمع 0/4/0/4 (3

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

 5. اقتصاديات االستيالكتطوير الممارسة المينية بمجال  
يساىم فى استخدام شبكة المعمومات فى الحصول عمى   0/4/4/0 (5

 اقتصاديات االستيالك المعمومات والمعارف في مجال
يبادر فى استخدام  المكتبة   فى الحصول عمى المعمومات   0/4/4/0 (6

 02والمعارف. 
يساىم فى وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين فى مجال    0/4/5 (7
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 00. اقتصاديات االستيالكادارة 
 04يدير الوقت بكفاءة.   0/4/7 (8
راتو يبادر بفعالية التعمم الذاتي والمستمر فى تطوير معموماتو وميا  0/4/8 (9

 05المينية. 
 

محتوى  -4
 المقرر

 األسبوع األول

 اقتصاديات األسرة

 األسبوع الثاني والثالث

 مشكالت اقتصادية أسرية

 األسبوع الرابع والخامس

 المكتبة االقتصادية األسرية –تحقيقات إقتصادية أسرية 

 األسبوع السادس

 إختبار أعمال سنة

 األسبوع السابع 

 مكينالخداع التسويقى لممستي

 األسبوع الثامن 



 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد  

 

 
 وحدة ضمان الجودة

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

26 
 

 اتجاىات المستيمكين نحو السمع

 األسبوع التاسع والعاشر

 واجبات وحقوق المستيمك

 األسبوع الحادى عشر 

 اختبار اعمال سنة

أساليب  -5
 التعميم والتعمم

 التعمم التعاونى -التعمم النشط -التعمم الذاتى -محاضرات نظرية. –0–5

 .العصف الذىني –5-0

 قارير.بحوث وت –3–5

 المناقشة والحوار. -5-4

أساليب  -6
التعميم والتعمم 
لمطالب ذوى 

القدرات 
 المحدودة

 الحقائب التعميمية   –0–6

 استرايجيات التدريس العالجى لصعوبات التعمم

 محاضرات نظرية.

 العصف الذىني.  –0–6

 بحوث وتقارير.  –3–6



 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد  

 

 
 وحدة ضمان الجودة

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

27 
 

 المناقشات. –4 –6

 التدريس في مجموعات صغيرة.  –5 –6

 التعمم التعاوني. -6–6

 حمقات المناقشة وتبادل اآلراء والتفاعل. -6-7

 جذب االنتباه باألسئمة المتكررة. -6-8

 تقويم الطـــالب -7

األساليب  -أ
 المستخدمة

 امتحان أعمال السنة –0–أ

 امتحان نياية العام نظري  –0–أ

 

 التوقيت -ب

 األسبوع        السادس            0التقييم 

 أسبوعًيا       عرض التقارير            0التقييم 

 األسبوع        الحادي عشر            3التقييم 

 امتحان نياية الفصل الدراسى التحريري

توزيع  -جـ
 الدرجات

 درجة 02أعمال سنة                   
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 درجة82امتحان تحريري نياية العا   

 ةدرج022المجموع                     

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 ----------------------------------- مذكرات -أ

كتب  -ب
 ممزمة

(: االقتصاد االستيالكي المعاصر، مطبعة 0202شريف محمد عطية حورية )  -
 الحنفي الحديثة، شبين الكوم، مصر.

ل، دار طويق (: اقتصاديات األسرة، اإلصدار األو0204زيدان محمد الرماني ) -
 لمنشر، الرياض، السعودية.  

(: ثقافة االستيالك : االستيالك والحضارة والسعي وراء 0200روجر روزنبالت ) -
 ، دار المسيرة، عمان ، األردن.0،  ترجمة ليمي عبد الرازق، ط-السعادة 

(: سموك 0203محمد منصور أبو جميل، إيياب كمال ىيكل ، إبراىيم سعيد عقل )
 واتخاذ القرارات الشرائية،  دار الحامد، األردن. المستيمك

(: المفاىيم التسويقية الحديثة 0204محمد منصور أبو جميل، إيياب كمال ىيكل ) -
 وأساليبيا، دار غيداء لمنشر والتوزيع، األردن. 

كتب  -جـ
 مقترحة

ية ( : االقتصاد األسري، الييئة العامة لمكتب الجامع0204أمال السيد السمري ) -
 والوسائل التعميمية، مطبعة المدني، القاىرة.
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(: االقتصاد االستيالكي األسري، دار المعرفة 0205إيزيس عازر نوار وآخرون ) -
 الجامعية، اإلسكندرية.

 (: اقتصاديات السوق ، دار الكتاب الحديث، القاىرة.0206حسين عمر ) -

ة لألسرة لمقرارات الشرائي (: سموك المستيمك دراسة تحميمية0204خالد الجريسي ) -
 ، الرياض .السعودية، 

، م واالستراتيجيات، (: سموك المستيمك: المفاىي0205عائشة مصطفى المنياوي ) -
 مكتبة عين شمس، القاىرة .

(: األصول التسويقية في 0205محمد جودت ناصر &  قيس مرضي القطامين ) -
 ، األردن.المحالت والمؤسسات التجارية، دار مجدالوي، عمان

(: أصول عمم االقتصاد، مكتبة 0206عبد اليادي سويف ) &محمد خميل برعي  -
 نيضة الشرق، القاىرة .

 

دوريات  -د
عممية أو 
نشرات ... 

 إلخ

 مجمة االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية، جامعة حموان 
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                                      أستاذ المادة: أ.م.د/شريف محمد عطيو  حوريو               

 رئيس القسم:  أ.د/ ميجة محمد اسماعيل مسمم      

                                                                                                            
0202/0209  
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 مصفوفات المقرر

 

 أ(00نموذج رقم )

           

           

 جامعة المنوفية        

 كمية: االقتصاد المنزلي      

 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات 

 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة ( أ)

المحتويات 
 لممقرر

أسبوع 
 الدراسة

 المعارف الرئيسة
ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

 رات عامةميا

اقتصاديات  -
 األسرة

 0-ج 0-ب 0-، أ0-أ األول
جميع -----

----يارات العامةالم
---- 

 0-د

 3، د0، د0-د

مشكالت  -
اقتصادية 

 أسرية

الثاني 
 والثالث

 3-، أ0-أ
، 0 -ب
 0-ب

 0-ج

تحقيقات  -
إقتصادية 

 أسرية

الرابع 
والخامس 

 السادسو 
 3-، أ0-، أ0-أ

، 0-ب
 0-ب

، 0-ج
 0-ج

مسمى 
 المقرر

ات االستيالك اقتصادي
 األسري

 EHM2112 كود المقرر
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المكتبة  -
االقتصادية 

 األسرية

إختبار  -
 أعمال سنة

الخداع 
التسويقى 
 لممستيمكين

 0-، د0-د 3 -ج 3-ب 3-، أ0-أ السابع

اتجاىات 
المستيمكين 
 نحو السمع

 3-، أ0-أ الثامن
، 0-ب
 3-ب

 ------------ 4-ج

واجبات 
وحقوق 
 المستيمك

إختبار أعمال 
 سنة

التاسع 
والعاشر 
والحادي 

 عشر

 3-ب -------------
، 0-ج
، 3-ج
 4ج

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

 أستاذ المادة:  أ.م.د/ شريف محمد عطيو  حوريو     

 رئيس القسم : أ.د/ ميجة محمد اسماعيل مسمم        

  0202/0209 
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 أ(00نموذج رقم )

   

           

 جامعة المنوفية        

 كمية: االقتصاد المنزلي      

 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات 

 )ب( مصفوفة اساليب التعمم

اساليب 
 التعمم

ميارات  ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة
 عامة

محاضرات 
 نظرية

 0-د 0-، ج0-ج 3-ب 3-، أ0-، أ0-أ

العصف 
 الذىني

 0-، ج0 -ج 3-، ب0-، ب0-ب 3-أ
 د

 

جميع 
الميارات 

 العامة

 0-د

، 0-د

بحوث 
 وتقارير

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

المناقشة 
 والحوار

 4-، ج 3-ج 3-، ب 0-ب ------------

مسمى 
 المقرر

اقتصاديات االستيالك 
 األسري

 EHM2112 كود المقرر
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 3-د

 أستاذ المادة:  أ.م.د/ شريف محمد عطيو  حوريو      

 رئيس القسم : أ.د/ ميجة محمد اسماعيل مسمم    

  0202/0209 
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 أ(00نموذج رقم )

           

           

 جامعة المنوفية        

 كمية: االقتصاد المنزلي      

 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات 

 )ج( مصفوفة أساليب التقييم

 ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم
ميارات 
 عامة

امتحان أعمال السنة 
 لمجزء النظري

جميع  3-ج 3-ب 3-، أ0-أ
الميارات 

 3-ج 3-ب 3-، أ0-، أ0-أ تقارير وبجوث العامة

 0-د 0-، ج0-ج 3، ب0ب 3-، أ0-، أ0-أ االمتحان النظري

 أستاذ المادة:  أ.م.د/شريف محمد عطيو حورية   

 رئيس القسم : أ.د/ ميجة محمد اسماعيل مسمم  

                                                                                                          
0202/0209 

 

مى مس
 المقرر

اقتصاديات االستيالك 
 األسري

 EHM2112 كود المقرر
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 (42نموذج رقـ )

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معيد :   االقتصاد المنزلي 

 قسـ :    إدارة المنزؿ والمؤسسات

 

 توصيؼ مقرر دراسي

 مقرربيانات ال -4

الرمز الكودى : 
EHM2113(3) 

 اسم المقرر :  

 منسوجات ومفروشات

 الفرقة / المستوى :

 األولى ماجستير / األول

 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى          التخصص :

 العممي البحث ومنيجيات أساسيات تطبيق يجيد 0/0 (0 ىدف المقرر : -0
 . المنسوجات  مجال فى لمختمفةا أدواتو واستخدام

  مجال فى واستخدامو التحميمي المنيج يطبق 0/0 (0
 .المنسوجات

 ذات المعارف مع ودمجيا المتخصصة المعارف يطبق 0/3 (3
 وختيار.المنسوجات  مجال فى المينية ممارستو فى العالقة
  أنواعيا بمختمف لممالبس وتنفيذ

 المتخصصة، المينية الميارات من مناسب نطاق يتقن 0/6 (4
 ممارستو يخدم بما المناسبة التكنولوجية الوسائل واستخدام
 المنسوجات والمفروشات  مجال فى المينية

 أعمى يحقق بما  التجارب لعمل المتاحة الموارد يوظف 0/9 (5

2 2 
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 .عمييا والحفاظ استفادة
 

 المستيدف من تدريس المقرر: -3

 لممالبس واألساليب المتبعة والتنفيذية. .يشرح تاريخ التفصيؿ4أ. المعمومات والمفاىيم:-أ
ألدوات المستخدمة في تنفيذ المالبس وكذلؾ يمخص ا. 2أ.

 الخ(.------كبشة-كبسوف-أزرار-أكواؿ-عراوى-المصطمحات)مرد
 الباتروف والطرؽ المختمفة لرسـ الباتروفبالمقصود  يحدد.3أ.
األقمشة المستخدمة في عمؿ المالبس وكيفية  يمخص انواع.4أ.

 التعامؿ معيا عند التنفيذ.
التنفيذ(في -الخصائص المميزة لمالبس األطفاؿ )التصميـ  يعدد.5أ.

 المراحؿ المختمفة.
 .يحدد موقع الكمؼ باستخداماتيا المختمفة6أ.

 .يحمؿ العالقة بيف المالبس ومراحؿ النمو.4ب. الميارات الذىنية : - ت
 مراحؿ المختمفةالمالئمة لم ات التصميميةاالعتبار  يفرؽ بيف. 2ب.
بيف انواع الخامات المختمفة والتصميـ المالئـ ليا وطريقة  يربط. 3ب.

 التنفيذ
الميارات المينية  -جـ

 الخاصة بالمقرر:
رسـ الباتروف األساسي لمجونمة طبقا لممقاسات الشخصية  ينفذ.4ج.

 واألساسية.
باترونات مقترحة لتصميمات مختمفة وتنفد أحداىا عمى  ينفذ.2ج.
 لدمور وأخرى عمى خامة)المشروع(.ا

–الباتروف األساسي لمالبس الطفؿ في أعمار مختمفة يرسـ . 3ج.
 تنفيذة عمى خامة)المشروع(.–تصميـ مقترح عمى الدمور 

 تقنيات الحياكة المختمفة تبعا لمتصميـ واسموب تنفيذة. يستخدـ .4ج.
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 3نترنت وتطبيقاتو . يتواصؿ بفاعمية مف خالؿ اال 2/4/4/3 (4 الميارات العامة:-د
يشارؾ بفعالية فى استخداـ الوسائؿ السمعية  2/4/4/4 (2

 4والبصرية فى عرض المعمومات. 
يساىـ بكفاءة  فى استخداـ   تكنولوجيا المعمومات  2/4/2/4 (3

المنسوجات بما يخدـ تطوير الممارسة المينية بمجاؿ  
 5. والمفروشات

فى الحصوؿ  يساىـ فى استخداـ شبكة المعمومات  2/4/4/4 (4
نسوجات عمومات والمعارؼ في مجاؿ  المعمى الم

 9. والمفروشات
يبادر فى استخداـ  المكتبة   فى الحصوؿ عمى   2/4/4/2 (5

 41المعمومات والمعارؼ. 
 44يدير الوقت بكفاءة.   2/4/7 (6
يبادر بفعالية التعمـ الذاتي والمستمر فى تطوير   2/4/8 (7

 45معموماتو ومياراتو المينية. 
 
 

 األسبوع األوؿ: محتوى المقرر:  -4

 تاريخ تنفيذ المالبسمفردات المنيج النظري: 

 رسـ باتروف الجونمةمفردات المنيج العممي: 

 :األسبوع الثاني

 طرؽ اعداد الباتروف -الباتروف تعريفو :مفردات المنيج النظري

–رسـ باتروف الجونمة+عينات حياكة)مستقيـ مفردات المنيج العممي: 
 (سراجة
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 األسبوع الثالث:

 األدوات المستخدمة في إعداد الباترونات مفردات المنيج النظري:

عمؿ تصميمات لمجونمة+)سرفمة مفردات المنيج العممي:  
 يدوية+حياكة مستقيـ +منحنى(

 األسبوع الرابع:

-مصطمحات خاصة في مجاؿ المالبس)مرد مفردات المنيج النظري:
 جيب...(–كولة 

 جونمة +تركيب سوستة بطريقتيف.2تصميـ  -عممي: مفردات المنيج ال

 األسبوع الخامس:

 المالبس وعالقتيا بمراحؿ النمو. مفردات المنيج النظري :

عمؿ باتروف جونمة جيوب+تركيب مفردات المنيج العممي: 
 كبشة+كبسوف +كمر(

 األسبوع السادس:

 األقمشة المستخدمة في عمؿ المالبس وطرؽ مفردات المنيج النظري:
  إعدادىا

كشكشة(عينات -كرانيش-عمؿ جونمة )كموشمفردات المنيج العممي: 
 كمر(–لفؽ ديؿ 

 األسبوع السابع:
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 مفردات المنيج النظري: امتحاف ميد تيـر 

 مفردات المنيج العممي: امتحاف نصفى

 األسبوع الثامف:

 (4العوامؿ المؤثرة عمى اختيار المالبس )مفردات المنيج النظري: 

مريمة –عمؿ باترونات مالبس األطفاؿ بافتة منيج العممي: مفردات ال
 تركيب دانتيؿ-فوـر –+عينات بية 

 األسبوع التاسع:

 الكمؼ وأنواعيا المختمفة واستخدمتيامفردات المنيج النظري: 

 (سنوات8-4باترونات مالبس أطفاؿ )مفردات المنيج العممي: 

                                                                                    األسبوع العاشر:           

 المالبس وأىميتيا لمفرد والمجتمع.مفردات المنيج النظري: 

 تصميمات مالبس أطفاؿمفردات المنيج العممي: 

 األسبوع الحادي عشر:

 مالبس األطفاؿ والسمات المميزة ليا.مفردات المنيج النظري: 

 -فرنسية–عمى الدمور)حياكة انجميزى  -تنفيذممي: مفردات المنيج الع
 (-اكواؿ––

 األسبوع الثاني عشر:

الخصائص الواجب مراعاتيا عند اختيار مفردات المنيج النظري: 
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 وتنفيذ مالبس األطفاؿ

  تنفيذ عمى خامة الزى- مفردات المنيج العممي:

 األسبوع الثالث عشر:

 مراجعة مفردات المنيج النظري: 

 مراجعةلمنيج العممي: مفردات ا

 التعمـ التعاونى–التعمـ النشط  -التعمـ الذاتى .المحاضرة4 أساليب التعميم والتعمم -5

 .البياف العممى2

 .المناقشة وتبادؿ االسئمة3

أساليب التعميم والتعمم  -6
لمطالب ذوي القدرات 

 المحدودة

 -الحقائب التعميمية .4
 التعمـاستراتيجيات التدريس العالجى لصعوبات  .2

 استخداـ وسائؿ إيضاح واسطوانات تعميمية

 . زيادة مساحة المناقشة والحوار2

 تقويم الطـــالب:   -7

 اعماؿ سنة...... األساليب المستخدمة-أ

 تطبيقى

  تحريري

 ونظرى (–األسبوع السابع.)اختبار عممى  التوقيت-ب

 األسبوع الرابع عشر)اختبار عممى ونظرى(
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 درجة  61نياية الفصؿ الدراسي        تتوزيع الدرجا -جـ

 اختبارات( –اعماؿ سنة) انشطة 

 درجة    21االمتحاف العممي           

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -8

 2121 مذكرة تـ إعدادىا بمعرفة أستاذ المادة مذكرات-أ

 ------------ كتب ممزمة-ب

  كتب مقترحة -جـ

دوريات عممية أو  -د
 رات ... الخنش

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

    

 د./ عبد اهلل حسين     أ. ، الوراقيأ.د/سالي  ر:المقر أستاذ   

 ميجة محمد اسماعيل مسمم / رئيس مجمس القسم العممي: أ.د.
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 أ(44) نموذج رقـ                                   جامعة: المنوفية

 كمية: االقتصاد المنزلي. 

 قسـ: ادارة المنزؿ والمؤسسات.

 

 

 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة)أ( 
أسبوع  المحتويات لممقرر

 الدراسة
المعارف 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات  ميارات مينية
 عامة

: النظريمفردات المنيج 
 تاريخ تنفيذ المالبس

رسـ : مفردات المنيج العممي
 باتروف الجونمة

،  4أ. االوؿ
 3،أ.2أ.

،  4د. 2،ج.4ج.  4ب.
،  2د.
،  3د.
  4د.

 :مفردات المنيج النظري
طرؽ اعداد  -الباتروف تعريفو

 الباتروف

جميع  2،ج.4ج.  3، ب. 2ب. 3،أ.2أ.  ني الثا
الميارات 

،  4د.

منسوجات  مسمى المقرر
 ومفروشات

 EHM2113(3) كود المقرر 
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رسـ : مفردات المنيج العممي
باتروف الجونمة+عينات 

 سراجة(–حياكة)مستقيـ 

،  2د.

،  3د.
  4د.

 :مفردات المنيج النظري
األدوات المستخدمة في إعداد 

 الباترونات

  

: مفردات المنيج العممي
عمؿ تصميمات 

لمجونمة+)سرفمة يدوية+حياكة 
 مستقيـ +منحنى(

،  4أ. الثالث
 4،أ.3،أ.2أ.

 ، 4د. 2،ج.4ج. 4، ب. 2ب.
،  2د.
،  3د.
  4د.

 مفردات المنيج النظري:
مصطمحات خاصة في مجاؿ 

–كولة -المالبس)مرد
 جيب...(

 -: مفردات المنيج العممي
جونمة +تركيب 2تصميـ 

 سوستة بطريقتيف

،  4د. 2،ج.4ج. 3ب. 4،أ.3،أ.2أ. الرابع
،  2د.
،  3د.
  4د.

 : مفردات المنيج النظري
المالبس وعالقتيا بمراحؿ 

 النمو.

،  4د.  3ج. 3ب. 4،أ.3أ. الخامس
،  2د.
،  3د.
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: مفردات المنيج العممي
عمؿ باتروف جونمة 
جيوب+تركيب كبشة+كبسوف 

  +كمر

  4د.

 :مفردات المنيج النظري
األقمشة المستخدمة في عمؿ 

  المالبس وطرؽ إعدادىا

: مفردات المنيج العممي
-عمؿ جونمة )كموش

كشكشة(عينات لفؽ -كرانيش
  كمر–ديؿ 

،  4د.  3ج. 3ب. 4،أ.3أ. لسادسا
،  2د.
،  3د.
  4د.

: مفردات المنيج النظري
 امتحاف ميد تيـر 

: مفردات المنيج العممي
 امتحاف نصفى

،  4د. --------- -------- 4،أ.3أ. السابع
،  2د.
،  3د.
  4د.

: مفردات المنيج النظري
العوامؿ المؤثرة عمى اختيار 

 (4المالبس )

: مميمفردات المنيج الع
عمؿ باترونات مالبس 

مريمة –األطفاؿ بافتة 

،  4د.  3ج. 3ب. 5،أ.4أ. الثامف
،  2د.
،  3د.
  4د.
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تركيب -فوـر –+عينات بية 
 دانتيؿ

: مفردات المنيج النظري
الكمؼ وأنواعيا المختمفة 

 واستخدمتيا

: مفردات المنيج العممي
-4باترونات مالبس أطفاؿ )

 (سنوات8

 4ج. 3.ب 5،أ.4،أ.3أ. التاسع 
 3،ج.2،ج.

،  4د.

،  2د.

،  3د.
  4د.

: مفردات المنيج النظري
المالبس وأىميتيا لمفرد 

 والمجتمع.

: مفردات المنيج العممي
 تصميمات مالبس أطفاؿ

، 4، أ. 4أ. العاشر
 5أ.

،  4د. 3،ج. 2ج. 3، ب. 4ب.
،  2د.
،  3د.
  4د.

: مفردات المنيج النظري
مالبس األطفاؿ والسمات 

 ا.المميزة لي

مفردات المنيج العممي: 
عمى الدمور)حياكة  -تنفيذ

–– -فرنسية–انجميزى 
 (-اكواؿ

الحادي 
 عشر

،  4د. 3،ج. 2ج. 3، ب. 4ب. 4، أ. 4أ.
،  2د.
،  3د.
  4د.

،  4د. 3،ج. 2ج. 3، ب. 4ب. 4، أ. 4أ.الثاني  مفردات المنيج النظري:
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الخصائص الواجب مراعاتيا 
عند اختيار وتنفيذ مالبس 

 األطفاؿ

- مفردات المنيج العممي:
 الزىتنفيذ عمى خامة 

،  2د. عشر
،  3د.
  4د.

: مفردات المنيج النظري
 مراجعة 

مفردات المنيج العممي: 
 ةمراجع

الثالث 
 عشر

، 2، أ.4أ.
 5،أ.4،أ.3أ.

،  4د. 3،ج. 2ج. 3، ب. 4ب.
،  2د.
،  3د.
  4د.

 راقيالو أ.د/سالي عبد اهلل حسين       : أ.د./ أستاذ المادة

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

 جامعة المنوفية
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ: ادارة المنزؿ والمؤسسات

 

 مصفوفة اساليب التعمم )ب( 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية الرئيسةالمعارف  اساليب التعمم

محاضرات 
 نظرية

،  2، د. 4د.  2، ج. 4ج. -------- 4، أ. 2، أ. 4أ.
  4، د. 3د.

،  2، ج. 4ج. 3،ب. 2،ب. 4ب. 2، أ. 3أ. البيان العممي
 3ج.

،  2، د. 4د.
  4، د. 3د.

 جميع الميارات

 3، أ. 2، أ. 4أ. المناقشة 
 4،أ.

،  2، د. 4د. -------- --------
  4، د. 3د.

 الوراقيأ.د/سالي  •: أ.د./ عبد اهلل حسين    أستاذ المادة 

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

  

منسوجات  مسمى المقرر
 ومفروشات

 EHM2113((3 كود المقرر
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 أ(44نموذج رقـ )                              جامعة: المنوفية

 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ والمؤسسات

 

 ساليب التقييمأ( مصفوفة )ج                       
 

ساليب أ
 التقييم

المعارف 
 الرئيسة

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية

اختبار 
 تحصيمي

،  3، أ. 2أ.
 4أ.

،  2، ب. 4ب.
 3ب.

 3، ج. 2، ج. 4ج.
 3، د. 2، د. 4د.

  4، د.

 2، أ. 4أ. اختبار مياري 
 4،أ.

 3، د. 2، د. 4د. --------- ---------
  4، د.

االمتحان 
 العممي

 3، د. 2، د. 4د.  4ج.  3ب. 6، أ. 2أ.
  4، د.

االمتحان 
 النظري

،  2، أ. 4أ.
 5أ.

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

 قيالوراأ.د/سالي  : أ.د. عبد اهلل حسين  أستاذ المادة

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

 

منسوجات  مسمى المقرر
 ومفروشات

 EHM2113(3) كود المقرر 
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 (00نموذج رقم )

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معيد :   االقتصاد المنزلي

 قسـ :      إدارة المنزؿ والمؤسسات      

 مقرر دراسي توصيف

 بيانات المقرر -4

الرمز الكودى : 
EHM2114) 

نباتات الزينة :  اسـ المقرر :  
 والتنسيق

أولى الفرقة / المستوى : 
 ماجستير

التخصص :إدارة المنزؿ 
 والمؤسسات

 عدد الوحدات الدراسية :  نظري                 عممي         

 

 ىدؼ  -2

 المقرر :

 

 

 ممارستو فى العالقة ذات المعارؼ مع ودمجيا المتخصصة المعارؼ يطبؽ 4/3
 والحدائؽ الزىور توظيؼالتجميؿ  ب) .اتات الزينة والتنسيؽنب مجاؿ فى المينية

 الداخمية الحديقة وتصميـ والزىور الزينة نباتات وتنسيؽ  تخطيط المنزليةوأسس
 ودراسة ومكوناتو وخصائصو الفراغ ودراسة  بالمبنى المرتبطة والخارجية لممنزؿ
 ( الخضراء المسطحات أنواع

2 2 
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 الوسائؿ واستخداـ المتخصصة، المينية تالميارا مف مناسب نطاؽ يتقف 4/6
 نباتات الزينة  مجاؿ فى المينية ممارستو يخدـ بما المناسبة التكنولوجية

 والحفاظ استفادة أعمى يحقؽ بما  التجارب لعمؿ المتاحة الموارد يوظؼ 4/9
 .عمييا

 

 : بانتياء المقرر يكوف الطالب قادر عمى أفالمستيدؼ مف تدريس المقرر -3

عمومات الم - أ
 والمفاىيـ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 يشرح طرؽ تنسيؽ زىور القطؼ4 (4
صالح  --أ1 (2 يصؼ نباتات الزينة بطرؽ مختمفة في تجميؿ المباني وا 

 عيوبيا البنائية 
يذكر مفيـو الحديقة المنزلية وأنواعيا وخصائصيا ومجاالت - 4-أ (3

 زراعتيا
ؽ يميز بيف الحدائؽ تبعا لممكيتيا وحؽ االنتفاع بيا والحدائ -5-أ (4

 وفوائدىا وشروطيا وخطوات انشاءىا حسب الغرض مف انشائيا
والشروط  يصؼ معايير وأسس تصميـ وتخطيط حديقة المنزؿ -9-أ (5

 وعالقتيا وطرقيا المنزؿ لحديقة المعماري التصميـ تخطيطالعامة ل
 المبنى بتخطيط

يميز بيف أنواع التخطيط والتنسيؽ لمحدائؽ المنزلية مف حيث  -41-أ (6
 عي وبيف النظاـ والتخطيط اليندسيلتخطيط الطبيالنظاـ وا

 ؽالتطور التاريخي ألنواع الحدائ تاريخ تصميـ الحدائؽ ) يميز -42-أ (7
عصر النيضة ....الخ  -اليابانية -أسموب الحدائؽ المختمفة: الفرعونية

 وتوقيع األثاث ومعالجو العناصر المعمارية
 قة المنزؿ الداخمية حدي وتصميمات   يشرح تنفيذ وتشكيؿ فراغ -44-أ (8

 وتصميميا الداخمى ونباتاتيا واسس ومبادىء نظريات الموف وعناصرىا
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الميارات  - ب
 الذىنية :

 

 

 

 

 

 

 

. يبتكر أساسيات تصميـ الحديقة المنزلية وتتضمف عناصر التصميـ 4ب.
اـ النقطة ونظـ التصميـ ومبادئ التصميـ وتطبيقيا البتكار تصاميـ باستخد

 ؿ والكتمة.والخط والشك

. يحمؿ تنفيذ مشروع لمخطط حديقة منزلية ويشمؿ : مسقط أفقي لطابؽ 3ب.
 األرضي لمحديقة 

. يبتكر ميارات اإلخراج الموني باستخداـ أساليب مختمفة ) ألواف مائية 4ب.
 (رصاص–باستيؿ  -جواش  –

الميارات المينية  -جػ
 الخاصة بالمقرر :

 . ينفذ  بحث عممي 4ج.

 نموذج مثالي لمشروع تطبيقي.يرسـ 2ج.  

  يطبؽ خطوات البحث العممي في تنفيذ بحثو .3ج.

الميارات  - د
 العامة

 3يتواصؿ بفاعمية مف خالؿ االنترنت وتطبيقاتو .  2/4/4/3

يشارؾ بفعالية فى استخداـ الوسائؿ السمعية والبصرية فى عرض  2/4/4/4
 4المعمومات. 

نولوجيا المعمومات بما يخدـ يساىـ بكفاءة  فى استخداـ   تك 2/4/2/4
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 5تطوير الممارسة المينية بمجاؿ  ادارة المنزؿ والمؤسسات. 

يشارؾ بكفاءة  فى توظيؼ الحاسب اآللى فى مجاؿ  ادارة المنزؿ  2/4/2/2
 6والمؤسسات. 

 9والنسيج . 

يبادر فى استخداـ  المكتبة   فى الحصوؿ عمى المعمومات   2/4/4/2
 41والمعارؼ. 

 43يبادر الى   القيادة بفعالية فى سياقات مينية مختمفة.   2/4/6/2

  44يدير الوقت بكفاءة.   2/4/7

 

 محتوى المقرر:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع األول

التحدث عف األدوات  –التعرؼ عمى أىداؼ المادة -مفردات المقرر النظري: 
 الالزمة لمتطبيؽ

 رؼ عمى أىداؼ المادة العمميالتع -مفردات المقرر العممي: 

 دراسة لمقاييس الرسـ بطريقة المسطرة المدرجة   -

 توضيح وعمؿ مقياس الرسـ  لمسكف وحديقة  -

 توضيح سمؾ الحوائط الداخمية والخارجية -

 توضيح مقاسات فتحات األبواب والشبابيؾ المختمفة األفقي والرأسي . -

 ارتفاع السقؼ . -
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 مـ الربيدوتوضيح التحبير بالق - 

 األسبوع الثاني 

حدائؽ التنسيؽ  -المنزلية تعاريؼ )الحديقة - - مفردات المقرر النظري:
 زىور القطؼ -الداخمي( 

 عوامؿ يجب مراعاتيا عند القطؼ -

 معامالت ما بعد القطؼ -

 -الماء -أواني التنسيؽ -الزىور -مستمزمات تنسيؽ زىور القطؼ :المنسؽ -
 -المكاف -المواد المساعدة -المواد المالئة -ع والتشكيؿأداوت القط -المثبتات
 المناسبة -درجو الحرارة المناسبة -درجو الحرارة المناسبة -الضوء

 إطالة عمر األزىار المقطوفة  -

  توافؽ طرؽ تنسيؽ األزىار -

المشروع التنفيذي :  -زراعة بعض النباتات المنزلية  مفردات المقرر العممي:
( والتحبير بقمـ 50: 4فقي لحديقة منزلية بمقياس الرسـ ) رسـ المسقط األ

 الربيدو .

 األسبوع الثالث

 مدارس تنسيؽ الزىور– مفردات المقرر النظري:

 حر( -ايكابيانا -الموريبانا -الناجير -السيكا أو الشوكا -أوال اليابانية )الريكا

 اتفاؽ المدارس اليابانية في بعض القواعد األساسية-
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 ا يميز التنسيؽ اليابانيأىـ م -

 المدارس الغربية الحديثة -

تنفيذ بعض مدارس دراسة المساحات والفراغات   - مفردات المقرر العممي:
المتواجدة في المسكف والحديقة وتشمؿ : الممرات الرئيسية والفرعية ودراسة 
: 4الحديقة األمامية والخمفية وما يجب مراعاتو في التنسيؽ  بمقياس الرسـ ) 

50) 

 األسبوع الرابع

 نباتات الزينة وطرؽ رعايتو - مفردات المقرر النظري:

 وقاية النباتات عند شرائيا -

اختيار  -كيفية فحص النباتات -نصائح عند شراء النباتات)اختيار النباتات -
   ري نباتات الزينة ( -أنواع تربة نباتات الزينة -أواني الزراعة

 راسة المساحات والفراغات بالحديقة د - مفردات المقرر العممي:

رسـ مساقط أفقية  لبعض األشجار واالزىار وتحديد نوعيا ورسـ قطع  -
 األثاث الالزمة لمحديقة.

  الطرؽ المختمفة لترتيب األثاث وما يجب مراعاتو في التنسيؽ . -

 األسبوع الخامس

 طرؽ زراعة ورعاية النباتات - مفردات المقرر النظري:

 راعة النبات في األصيصخطوات ز  -
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 كيفية الزراعة في الدورؽ الزجاجي -

 ري النباتات أثناء اإلجازة -

 متطمبات النبات مف ضوء، حرارة ، رطوبة، تسميد -

 تعميمات ىامة في تغذية وتسميد النباتات المنزلية -

 السالؿ المعمقة -

  النباتات المناسبة لمزراعة في السالؿ -

 تكممة المشروع مع التحبير والتمويف . مفردات المقرر العممي:

 األسبوع السادس

 تنسيؽ النباتات داخؿ المسكف - مفردات المقرر النظري:

 -حجرة المكتب  -حجرة االستقباؿ  -التنسيؽ في مدخؿ المسكف والصالة -
 المطبخ -الحماـ  –حجرة الطعاـ  -حجرة النوـ 

 جفيؼ الزىورت -أفكار مبتكرة لمتنسيؽ -قواعد تنسيؽ الزىور -

 الجوري – الورد البمدي -

 قطؼ األزىار -أنواع الشجيرات -

 لعطرية البازالء ا -البزاليا  -زىرة الميميوـ  -الزنبؽ -الفّؿ: شقيؽ الياسميف -

 4نباتات الحديقة المنزلية ج  -

  أشجار زينة الحديقة المنزلية -

تكممة دراسة المساحات والفراغات بحديقة المنزؿ  - مفردات المقرر العممي:



يئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماداله  

45 
 

P
ag

e4
5

 
P

ag
e4

5
 

P
ag

e4
5

 

 (50: 4" المشروع التنفيذى" بمقياس الرسـ ) 

 (50: 4بمقياس الرسـ )  الطرؽ المختمفة لترتيب األثاث الالـز لمحديقة -

 السابع األسبوع

 طرز تخطيط وتنسيؽ الحدائؽ - مفردات المقرر النظري:

 أىـ ما يميز التصميـ اليندسي-( الطراز اليندسي 4 (-

 أىـ ما يميز الطراز الطبيعي-( الطراز الطبيعي 2)-

 ( الطراز المختمط3)-

 الطراز الحديث)4)-

 أساسيات في التخطيط -

  في الحديقة األمور التي يجب االىتماـ بيا -

تكممة المشروع  رسـ تصميـ مسقط أفقي لحديقة  مفردات المقرر العممي:
تنسيؽ الحديقة مف األشجار واالزىار وتحديد نوعيا ورسـ أفقي لقطع –المنزؿ

 األثاث الالـز لمحديقة.

 األسبوع الثامن

 القواعد األساسية اليامة لتصميـ وتنسيؽ الزىور - مفردات المقرر النظري:

 طيط الحدائؽ المنزلية أسس تصميـ وتخ -

 العوامؿ المؤثرة عمى تصميـ الحدائؽ المنزلية -

 المعايير التخطيطية إلنشاء الحدائؽ المنزلية -
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 استخدامات النباتات في تصميـ الحدائؽ المنزلية :-
 الجمالي االستخداـ-أ

 االستخداـ البنائي –ب 

 االستخداـ البيئي -ج 

 تنسيؽ الحدائؽالمجاميع النباتية المستخدمة في  -

 المواد المستخدمة في أرضيات ممرات وطرؽ المشاة -

 أىـ المسطحات المائية التي تستخدـ في تنسيؽ الحدائؽ المنزلية -

 تكممة المشروع والتحبير والتمويف . مفردات المقرر العممي:

 األسبوع التاسع

 تاريخ ونظريات تصميـ الحدائؽ - مفردات المقرر النظري:

 -الحدائؽ الفارسية -"حدائؽ بابؿ" الحدائؽ األشورية  -لفرعونيةالحدائؽ ا -
 -الحدائؽ الصينية -الحدائؽ الرومانية -" اليونانية " الحدائؽ اإلغريقية 
 الحضارة الحدائقية . -الحدائؽ األندلسية "اإلسالمية " -الحدائؽ اليابانية

صر حدائؽ الع –حدائؽ العصور الوسطى  –حدائؽ العصور القديمة -
  الحديث

 دراسة المساحات والفراغات لتصميـ حديقة المنزؿ  - مفردات المقرر العممي:

( والتحبير بقمـ 50: 4تصميـ المسقط األفقي لمحديقة بمقياس الرسـ )  -
 الربيدو والتمويف .

رسـ مساقط أفقية لألشجار واالزىار وتحديد نوعيا ورسـ مساقط أفقية  -
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 قة .لقطع األثاث الالزمة لمحدي

 األسبوع العاشر

 خطوات رسـ مسقط أفقي لحديقة - مفردات المقرر النظري:

تكممة تصميـ المسقط األفقي لمحديقة بمقياس الرسـ  مفردات المقرر العممي:
 ( والتحبير بقمـ الربيدو والتمويف .50: 4) 

  رسـ التنسيؽ ألنواع األشجار واألثاث الالـز لمحديقة -

 األسبوع الحادي عشر

 مراجعة -تصميـ سور الحديقة المنزلية  -ردات المقرر النظري:مف

 التحبير والتمويف واإلخراج  -تكممة المشروع :  مفردات المقرر العممي:

 كروكي منظور . -

 مراجعة عامة لممنيج -

 األسبوع الثاني عشر

 مراجعة المنيج . -  مفردات المقرر النظري:

 عمميةاالختبارات ال مفردات المقرر العممي:

 األسبوع الثالث عشر

 إقامة المعرض المنيجي لممقرر - مفردات المقرر النظري:

 إقامة المعرض المنيجي لممقرر مفردات المقرر العممي:
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أساليب  -5
 التعميم والتعمم

 

 

 

 

 

المحاضرة النظرية والتطبيقية والمناقشة ومشاىدة نماذج مثالية لمساقط افقية  -أ -
  لتنسيؽ زىور المنزؿ

 ورشة عمؿ لعمؿ نماذج المسقط األفقي  -ب -

   العصؼ الذىني . -ج-

 التعمـ النشط -التعمـ الذاتى التعميـ التعاوني . -د -

 التماريف النظرية . -ىػ  -

 التعمـ الذاتي والحصوؿ عمى معمومات مف اإلنترنت .  -و -

ر الخطة إعداد الطالب لمتقارير الفردية عف اختيار مساقط حديثة واختيا -ؿ-
 المونية في المسقط األفقى

 عرض المعمومات التي حصؿ عمييا مف اإلنترنت والمراجع . -ـ -

 عمؿ بحث متصؿ بالمقرر وكيفية كتابتو وعرضو. -ف-

أساليب  -6
التعميم والتعمم 
لمطالب ذوى 

القدرات 
 المحدودة

 الحرص عمى جذب االنتباه باألسئمة المتكررة . -أ-

عطاء الفرصة لطرح األسئمة الحرص عمى عدـ  -ب- التشتت أثناء المحاضرة وا 
. 

 التحميؿ المنطقي لتفسير المعمومات ليتمكف مف تحصيميا . -ج-

 إتاحة الفرصة لمتعبير عف رأيو فيما يعرض عميو . -د- 

 ربط الدراسة األكاديمية بالممارسات اليومية لمطالب . -ىػ-

 دةصور توضح مدى االستفاو   عمؿ اسكتشات    -و-
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 تقويم الطـــالب :   -7

األساليب  - أ
المستخد

 مة

 

 

 امتحاف أعماؿ السنة نظري    –4–أ

مناقشة تقارير البحث  اعماؿ سنة   –3–امتحاف أعماؿ سنة تطبيقي     أ –2–أ
 التطبيقي  

 امتحاف نياية العاـ تطبيقي      -4-أ

 امتحاف نياية العاـ نظري       -5–أ

 

 التوقيت - ب

 

 

 أسبوعًيا          اختبارات شفيية            4التقييـ 

 األسبوع          الثامف             2التقييـ 

 األسبوع          العاشر            3التقييـ 

 األسبوع          الثاني عشر            4التقييـ 

 األسبوع          الثالث عشر            5التقييـ 

توزيع  -جػ
 الدرجات

 

 

 

 درجة21ماؿ سنة                  أع

 درجة21امتحاف تطبيقي              

 درجة61امتحاف تحريري              

 درجة411المجموع                   

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
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 ال توجد مذكرات - أ

 

كتب  - ب
 ممزمة

يـ الداخمي زينة وتنسيؽ الزىور في التصمموسوعة ( : 2121ميجة محمد مسمـ )
 والخارجي لممنزؿ مطبعة الحنفي . 

كتب  -جػ
 مقترحة

 االظيار المعماري  

دوريات  -د
عممية أو 

نشرات ... 
 الخ

 

 مجمة االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية -أ 

 مجمة االقتصاد المنزلي جامعة حمواف -ب        

 مجمة االقتصاد المنزلي جامعة االسكندرية -جػ           

المادة :أ.د/ ميجة محمد اسماعيؿ مسمـ      رئيس مجمس القسـ العممي : أ.د ميجة محمد  أستاذ 
 مسمـ
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 أ(00نموذج رقم )                    

 جامعة المنوفية

 كمية: االقتصاد المنزلي. 

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات.

 

 صفوفة المعارف والميارات المستيدفةم ( ت)

أسبوع  المحتويات لممقرر
 الدراسة

المعارف 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 األسبوع األول

التعرؼ عمى أىداؼ  -مفردات المقرر النظري: 
 التحدث عف األدوات الالزمة لمتطبيؽ –المادة

ؼ التعرؼ عمى أىدا -مفردات المقرر العممي: 
 المادة العممي

 دراسة لمقاييس الرسـ بطريقة المسطرة المدرجة   -

 توضيح وعمؿ مقياس الرسـ  لمسكف وحديقة  -

 توضيح سمؾ الحوائط الداخمية والخارجية -

توضيح مقاسات فتحات األبواب والشبابيؾ  -
 المختمفة األفقي والرأسي .

 االول

،  0أ.

،أ3،أ.0أ.
.4 

جميع  0ج. 0ب.
الميارا

ت 
 العامة

زينة وتنسيق  مسمى المقرر
 زىور متقدم

 كود المقرر
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 ارتفاع السقؼ . -

 توضيح التحبير بالقمـ الربيدو - 

 األسبوع الثاني 

 - تعاريؼ )الحديقة - - مفردات المقرر النظري:
 زىور القطؼ -حدائؽ التنسيؽ الداخمي( 

 عوامؿ يجب مراعاتيا عند القطؼ -

 معامالت ما بعد القطؼ -

 -مستمزمات تنسيؽ زىور القطؼ :المنسؽ -
أداوت  -المثبتات -الماء -لتنسيؽأواني ا -الزىور

 -المواد المساعدة -المواد المالئة -القطع والتشكيؿ
درجو  -درجو الحرارة المناسبة -الضوء -المكاف

 المناسبة -الحرارة المناسبة

 إطالة عمر األزىار المقطوفة  -

  توافؽ طرؽ تنسيؽ األزىار -

زراعة بعض النباتات  مفردات المقرر العممي:
المشروع األوؿ : رسـ المسقط األفقي  - المنزلية

( والتحبير بقمـ 50: 4لحديقة منزلية بمقياس الرسـ ) 
 الربيدو .

: 4رفع المسقط الرأسي لمحديقة بمقياس الرسـ )  -
 ( والتحبير بقمـ الربيدو والتمويف .50

 الثاني

،أ5،أ.4أ.
.6 

،ب0ب.
 3،ب.0.

  0د.  0ج.
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 األسبوع الثالث

 مدارس تنسيؽ الزىور– ي:مفردات المقرر النظر 

 -الناجير -السيكا أو الشوكا -أوال اليابانية )الريكا
 حر( -ايكابيانا -الموريبانا

 اتفاؽ المدارس اليابانية في بعض القواعد األساسية-

 أىـ ما يميز التنسيؽ الياباني -

 المدارس الغربية الحديثة -

تنفيذ بعض مدارس   - مفردات المقرر العممي:
مساحات والفراغات المتواجدة في المسكف دراسة ال

والحديقة وتشمؿ : الممرات الرئيسية والفرعية ودراسة 
الحديقة األمامية والخمفية وما يجب مراعاتو في 

 .(50: 4التنسيؽ  بمقياس الرسـ ) 

 الثالث

،أ8،أ.7أ.
. 

،ب0ب.
.0 

 0د 0ج.

 األسبوع الرابع

نباتات الزينة وطرؽ  - مفردات المقرر النظري:
 رعايتو

 وقاية النباتات عند شرائيا -

كيفية  -نصائح عند شراء النباتات)اختيار النباتات -
أنواع تربة  -اختيار أواني الزراعة -فحص النباتات
   ري نباتات الزينة ( -نباتات الزينة

دراسة المساحات  - مفردات المقرر العممي:

 الرابع

 0د 0ج 0،ب0ب 8،أ.7أ.
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 والفراغات بالحديقة 

قطع األثاث  رسـ مساقط أفقية  ورأسية لبعض -
 الالزمة  لمحديقة .

الطرؽ المختمفة لترتيب األثاث وما يجب مراعاتو  -
  في التنسيؽ .

 األسبوع الخامس

طرؽ زراعة ورعاية  - مفردات المقرر النظري:
 النباتات

 خطوات زراعة النبات في األصيص -

 كيفية الزراعة في الدورؽ الزجاجي -

 لنباتات أثناء اإلجازةري ا -

 متطمبات النبات مف ضوء، حرارة ، رطوبة، تسميد -

 تعميمات ىامة في تغذية وتسميد النباتات المنزلية -

 السالؿ المعمقة -

  النباتات المناسبة لمزراعة في السالؿ -

تكممة المشروع مع التحبير  مفردات المقرر العممي:
 والتمويف .

 كروكي منظور . -

 الخامس

،أ.3،أ0أ.
،أ.5،أ.4
8 

،ب3ب.
.7  

 0د 0ج.
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 األسبوع السادس

تنسيؽ النباتات داخؿ  - مفردات المقرر النظري:
 المسكف

حجرة  -التنسيؽ في مدخؿ المسكف والصالة -
حجرة  -حجرة النوـ  -حجرة المكتب  -االستقباؿ 
 المطبخ -الحماـ  –الطعاـ 

 -أفكار مبتكرة لمتنسيؽ -قواعد تنسيؽ الزىور -
 ؼ الزىورتجفي

 الجوري – الورد البمدي -

 قطؼ األزىار -أنواع الشجيرات -

 -الزنبؽ، زىرة الميميوـ  -الفّؿ: شقيؽ الياسميف -
 رية البازالء العط \البزاليا 

 4نباتات الحديقة المنزلية ج  -

  أشجار زينة الحديقة المنزلية -

دراسة المساحات  - مفردات المقرر العممي:
 والفراغات بحديقة ىندسية

 (50: 4رسـ مساقط أفقية ورأسية بمقياس الرسـ )  -

 . الطرؽ المختمفة لترتيب األثاث الالـز لمحديقة -

 

 السادس

4،أ0،أ0أ
 ،أ8،أ.

،ب0ب.
.3 

 0ج.
 0،ج.

 0د.
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 األسبوع السابع

طرز تخطيط وتنسيؽ  - مفردات المقرر النظري:
 الحدائؽ

أىـ ما يميز التصميـ -( الطراز اليندسي 4 (-
 اليندسي

 أىـ ما يميز الطراز الطبيعي-( الطراز الطبيعي 2)-

 ( الطراز المختمط3)-

 الطراز الحديث)4)-

 أساسيات في التخطيط -

  في الحديقة ىتماـ بيااألمور التي يجب اال -

المشروع الثاني : رسـ  مفردات المقرر العممي:
 تنسيؽ الحديقة .–مسقط أفقي ورأسي لحديقة ىندسية 

 السابع

،ب3ب. 0،أ.80أ.
  8،ب.4.

 0ج.
 0،ج.

 0د.

 األسبوع الثامن

القواعد األساسية اليامة  - مفردات المقرر النظري:
 لتصميـ وتنسيؽ الزىور

 ط الحدائؽ العامة أسس تصميـ وتخطي -

 العوامؿ المؤثرة عمى تصميـ الحدائؽ -

 المعايير التخطيطية إلنشاء الحدائؽ -

 الثامن

-6-5أ
7-8 

،  0ب.

 0ب.
 6،ب.

 0د.  0ج.
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 استخدامات النباتات في تصميـ الحدائؽ:-
 الجمالي االستخداـ-أ

 االستخداـ البنائي –ب 

 االستخداـ البيئي -ج 

المجاميع النباتية المستخدمة في تنسيؽ الحدائؽ  -
 المنزلية

المستخدمة في أرضيات ممرات وطرؽ المواد  -
 المشاة

أىـ المسطحات المائية التي تستخدـ في تنسيؽ  -
 الحدائؽ

  -تكممة المشروع الثاني :  مفردات المقرر العممي:
 كروكي منظور . -التحبير والتمويف 

 األسبوع التاسع

ونظريات تصميـ  تاريخ - مفردات المقرر النظري:
 الحدائؽ

"حدائؽ  الحدائؽ األشورية  -الحدائؽ الفرعونية -
 بابؿ"

 " اليونانية " الحدائؽ اإلغريقية  -الحدائؽ الفارسية -

 الحدائؽ الصينية -الحدائؽ الرومانية -

 التاسع

-6-5أ
7-8 

،  4ب.

  7ب.
 0د.  0ج.
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 الحدائؽ األندلسية "اإلسالمية " -الحدائؽ اليابانية -

 –يمة حدائؽ العصور القد-الحضارة الحدائقية : -
  حدائؽ العصر الحديث –حدائؽ العصور الوسطى 

دراسة المساحات  - مفردات المقرر العممي:
 والفراغات بحديقة طبيعية

رسـ مساقط أفقية ورأسية لقطع األثاث الالزمة  -
 لمحديقة .

 األسبوع العاشر

أفقي  خطوات رسـ مسقط - مفردات المقرر النظري:
 لحديقة

المشروع الثالث : رسـ  مفردات المقرر العممي:
: 4مسقط أفقي ورأسي لحديقة طبيعية بمقياس رسـ )

50 ) 

رسـ التنسيؽ ألنواع األشجار واألثاث الالـز  -
  لمحديقة

 العاشر

،  0ب. 8-7-6أ
  0ب.

،  0ج.

 0ج.
  0د.

 األسبوع الحادي عشر

يقة تصميـ سور الحد -مفردات المقرر النظري:
 مراجعة -المنزلية 

التحبير  -تكممة المشروع :  مفردات المقرر العممي:
 والتمويف واإلخراج 

الحادي 
 عشر

،  6ب. 6-7
،ب7ب.
،ب.9.

02 

،  0ج.

 0ج.
 0د.
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 كروكي منظور . -

 مراجعة عامة لممنيج. -

 األسبوع الثاني عشر

 مراجعة المنيج . -  مفردات المقرر النظري:

 االختبارات العممية :مفردات المقرر العممي

 

الثاني 
 عشر

،  0ب. 7-6أ
 0ب.
 4،ب.

،  0ج.

 0ج.
  0د.

 األسبوع الثالث عشر

إقامة المعرض المنيجي  - مفردات المقرر النظري:
 لممقرر

إقامة المعرض المنيجي  مفردات المقرر العممي:
 لممقرر

الثالث 
 عشر

،ب5ب. 6-7
7،ب.6.

 8،ب.

 0د. 0ج.

ميجة محمد  مد مسمم            رئيس مجمس القسم العممي: أ.د.أستاذ المقرر: أ.د/ ميجة مح
 مسمم
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جامعة : المنوفية                                             نموذج 
 أ(     00رقم )

 كمية: االقتصاد المنزلي

 اتقسم: ادارة المنزل والمؤسس

 

 مصفوفة اساليب التعمم  ( ث)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التعمم

المحاضرة النظرية  -0
والتطبيقية والمناقشة 

ومشاىدة نماذج مثالية 
لمساقط افقية لتصميم فيال 

 –من دورين ) ارضى 
 اول(

،  0أ.

5،أ.4،.أ.3،أ.0أ.
9،أ.8،أ.7،أ.6،أ.
 ،أ

 3، ب. 0ب.
 4،ب.3،ب.

  0د. 0، ج. 0ج.

ورشة عمل لعمل نماذج 
 المسقط األفقي والرأسي

،5،أ.3،أ.0،أ.0أ.

 ،أ.7أ.
  0د. 0، ج. 0ج. 6،ب.6،ب.5ب.

،  0أ. التعمم الذاتى
5،أ.4،.أ.3،أ.0أ.
 ،8،أ.7،أ.6،أ.

،ب.،ب9،ب.8ب.
.02 

  0د. 0، ج. 0ج.

  0د. 0، ج. 0ج. 0، ب. 0ب.،  0أ. العصف الذىنى

زينة وتنسيق زىور  مسمى المقرر
 متقدم

 كود المقرر
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 3،ب. 4،.أ.3،أ.0أ.

،  0أ. بحوث وتقارير
5،أ.4،.أ.3،أ.0أ.
 ،أ.8،أ.7،أ.6،أ.

،  0ب.

 7،ب.3ب.
  0د. 0، ج. 0ج.

،  0أ. المناقشة والحوار
 0،.أ.،أ.3،أ.0أ.

 0، ب. 0ب.
 3،ب.

  0د. 0، ج. 0ج.

،  0أ. التعمم التعاونى
5،أ.4،.أ.3.،أ0أ.
 ،أ8،أ.7،أ.6،أ.

 0، ب. 0ب.
 9،ب.3،ب.

 0د. 0ج.

متصل بالمقرر  عمل بحث
 وكيفية كتابتو وعرضو.

،  0أ.

5،أ.4،.أ.3.،أ0أ.
 ،أ8،أ.7،أ.6،أ.

،5،ب.4،ب.0ب،
 02،ب.6ب.

 0د. 0ج.

ميجة محمد  أستاذ المقرر: أ.د/ميجة محمد مسمم         رئيس مجمس القسم العممي: أ.د. 
 مسمم
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 أ(00ة: المنوفية                              نموذج رقم )جامع

 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات

 مصفوفة اساليب التقييم ( ح)
 

ميارات  ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم
 مينية

 ميارات عامة

امتحان أعمال 
 السنة تطبيقى

،  0أ.

8،أ.7أ.،6،أ.5،أ.4،.أ.3،أ.0أ.
، 

 0، ب. 0ب.
  0د. 0، ج. 0ج. 3،ب.

امتحان أعمال 
 السنة نظرى

 ، 0أ.

8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.4،.أ.3،أ.0أ.
، 

،  0ب.

 7،ب.3ب.
  0د. 0، ج. 0ج.

مناقشة تقارير 
البحث التطبيقي  

لتقييم بعض 
 الميارات المينية 

 ، 0أ.

 8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.4،.أ.3،أ.0أ.
 0، ب. 0ب.
 3،ب.

  0د. 0،ج.0ج.

حان نياية امت
 العام تطبيقى

 0، ب. 0ب. 7،أ.5،أ.3،أ.0،أ.0أ.
 9،ب.3،ب.

 0د 0ج.

  0د. 0ج.،4،ب.0ب،،  0أ. االمتحان النظري

زينة وتنسيق زىور  مسمى المقرر
 متقدم

 كود المقرر
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8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.4،.أ.3،أ.0أ.
، 

،6،ب.5ب.

 02ب.

 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د. ميجة محمد مسمم  أستاذ المقرر: أ.د/ميجة محمد مسمم 
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 اجستيرتوصيفات أولي م

 الترم الثاني
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 كمية االقتصاد المنزلي
 قسم إدارة المنزل والمؤسسات

 
 الـفـيـرس

 م الموضوع رقم الصفحة

(57-95)  
توصيف مقررات الفرقة األولى ماجستير الفصل الدراسي الثاني 

  م0202

57-65  0 تنمية موارد األسرةتوصيف  
 0 توصيف الدواجن ورعايتيا 66-73
74– 86  3  م منزل وتطورهتصميتوصيف  
87-95  4 توصيف قاعة بحث 

 

 رئيس مجمس القسم العممي    

 )أ.د/ ميجة محمد اسماعيل مسمم(      
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 م0202التاريخ : 

  

  

 

 

 

 (42نموذج رقـ )

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معيد :   االقتصاد المنزلي 

 قسـ :    إدارة المنزؿ والمؤسسات

 توصيؼ مقرر دراسي

 بيانات المقرر: -0

 الرمز الكودى : 

(EHM2121 

 اسم المقرر :  

 سرةتنمية موارد األ

 الفرقة / المستوى :

 األولى ماجستير / الثانى

التخصص : إدارة المنزل 
 والمؤسسات

عدد الوحدات الدراسية :  نظري                 
 عممي

 

2 2 
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 ىدف المقرر : -0

 

 

 

 

 العممي البحث جياتومني أساسيات تطبيؽ يجيد 4/4 (4
 . موارد االسرة تنمية مجاؿ فى المختمفة أدواتو واستخداـ

 المعارؼ مع ودمجيا المتخصصة المعارؼ يطبؽ 4/3 (2
 موارد تنمية   مجاؿ فى المينية ممارستو فى العالقة ذات

  األسرة
 في الحديثة والرؤى الجارية بالمشاكؿ وعيا يظير 4/4 (3

 .والمؤسسات المنزؿ ادارة  مجاؿ
يجاد المينية المشكالت يحدد 4/5 (4  . ليا حموال وا 
 المينية الميارات مف مناسب نطاؽ يتقف 4/6 (5

 بما المناسبة التكنولوجية الوسائؿ واستخداـ المتخصصة،
 تنمية موارد االسرة  مجاؿ فى المينية ممارستو يخدـ

 

 

 المستيدف من تدريس المقرر: -3

 أن:بانتياء المقرر يكون الطالب قادرًا عمى 

 المعمومات والمفاىيم:-أ
 

 

 المعارؼ األساسية ذات الصمة بموارد األسرة يذكر. 4أ.

 جيدا دوره كباحث فى مجاؿ االستيالؾ يشرح. 2أ.

 الميارات الذىنية :-ب
 

 

 

 طرؽ حديثة لمتغمب عمى التعب ومشكالتو يبتكر. 4ب.

. يربط بيف نوعية األجيزة واألدوات التي تخدـ األسرة بما 2ب.
 .ؤثر عمى وقت وجيد القائـ بالعمؿي

الميارات المساعدة عمى تعظيـ االستفادة مف  يصنؼ. 3ب.
 .الوقت
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. يحمؿ العرض والطمب عمى السمع التى تفيد وتؤثر عمى 4ب.
 ميزانيتيا المالية

الميارات المينية  -جـ
 الخاصة بالمقرر :

 نموذج يوضح كيفية وضع ميزانية مالية لألسرة ينفذ. 4ج.

إعداد الخطط وتنفيذىا وتقييميا فيما يتعمؽ بالمواقؼ  يطبؽ.2ج.
 الحياتية اليومية لألسرة

 فراد األسرةألوتحميؿ الوقت إدارة  يطبؽ اسس. 3ج.

أسس ومبادئ عمـ اإلدارة وتنمية موارد األسرة   يستخدـ. 4ج.
وقواعد تبسيط األعماؿ المنزلية واألساسية لتوفر الوقت والجيد 

واالجتماعية كالت الجسمية والصحية والنفسية شلمتغمب عمى الم
 .التي تصاحب تمؾ األعماؿ والمسئوليات

وجبات غذائية صحية تتناسب مع متطمبات كؿ أفراد  ينتج. 5ج.
 األسرة  كؿ حسب سنو ونوع النشاط الذي يقـو بو

الميارات  - ذ
 العامة:

يتواصؿ بفاعمية مف خالؿ االنترنت وتطبيقاتو  2/4/4/3 (4
 .3 

يشارؾ بفعالية فى استخداـ الوسائؿ السمعية  2/4/4/4 (2
 4والبصرية فى عرض المعمومات. 

يساىـ بكفاءة  فى استخداـ   تكنولوجيا  2/4/2/4 (3
المعمومات بما يخدـ تطوير الممارسة المينية بمجاؿ  

 5. تنمية موارد االسرة
يساىـ فى استخداـ شبكة المعمومات فى   2/4/4/4 (4

تنمية  عارؼ في مجاؿ  عمومات والمالحصوؿ عمى الم
 موارد االسرة

يبادر فى استخداـ  المكتبة   فى الحصوؿ   2/4/4/2 (5
 41عمى المعمومات والمعارؼ. 
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يساىـ فى وضع قواعد ومؤشرات تقييـ أداء   2/4/5 (6
 اآلخريف فى 

 44يدير الوقت بكفاءة.   2/4/7 (7
 

 محتوى المقرر: -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبوع األوؿ
 –موارد األسرة : مفيوميا ات المقرر النظري: مفرد

 أنواعيا
 مفردات المقرر العممي: تطبيقات عمى موارد األسرة

 األسبوع الثاني
شباعيا الحاجات مفردات المقرر النظري:  االسرية  الموارد وا 

شباعيا مفردات المقرر العممي: تطبيقات عمى  الموارد وا 
 األسرية  الحاجات

 األسبوع الثالث
 تطور فمسفة األسرة تجاه الموارد ات المقرر النظري:مفرد

مفردات المقرر العممي: تطبيقات عمى تطور فمسفة األسرة تجاه 
 الموارد

 األسبوع الرابع
القواعد التي يجب مراعاتيا عند استخداـ  مفردات المقرر النظري:

 الموارد
مفردات المقرر العممي: تطبيقات عمى ما يجب مراعاتو عند 

 ـ الموارداستخدا
 األسبوع الخامس

 موارد األسرة في إدارة بند الغذاء مفردات المقرر النظري:
 مفردات المقرر العممي:
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 األسبوع السادس
 موارد األسرة في إدارة بند المسكف مفردات المقرر النظري:

 مفردات المقرر العممي: تطبيقات
 األسبوع السابع

 دارة بند الممبسموارد األسرة في غ مفردات المقرر النظري:
 األسبوع الثامفمفردات المقرر العممي: 

 مفردات المقرر النظري: اختبارات دورية.
 مفردات المقرر العممي: اختبارات دورية.

 األسبوع التاسع
موارد األسرة في إدارة باقي بنود األنفاؽ  مفردات المقرر النظري:

 األسرى
 مفردات المقرر العممي: تطبيقات

 راألسبوع العاش
العوامؿ المؤثرة في استخداـ األسرة  مفردات المقرر النظري:

 لمواردىا المتاحة
 مفردات المقرر العممي: تطبيقات

 األسبوع الحادي عشر
مفردات المقرر النظري: الصناعات المنزلية وتأثيرىا في تنمية 

 موارد األسرة
 مفردات المقرر العممي: تطبيقات

 األسبوع الثاني عشر
االدخار األسرى وعالقتو بتنمية موارد  ر النظري:مفردات المقر 

 األسرة
 مفردات المقرر العممي: تطبيقات
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 األسبوع الثالث عشر
 مفردات المقرر النظري: تنمية موارد األسرة البشرية

 مفردات المقرر العممي: تطبيقات
 األسبوع الرابع عشر

اة ترشيد استخداـ الموارد لموصوؿ لحي - مفردات المقرر النظري:
 أسرية أفضؿ

مراجعة  -مفردات المقرر العممي: إقامة المعرض المنيجي لممقرر
 عامة لممنيج

أساليب التعميم  -5
 والتعمم

 

مف خالؿ المراجع التي يقترحيا أستاذ  مف خالؿ التعميـ الذاتي.4
 لمادة.

 إعداد الطالبات لألبحاث والتقارير الفردية باالستعانة باإلنترنت .2

لتعميم أساليب ا -6
والتعمم لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 .ىندسة االنتباه إلزالة عوامؿ التشتت أثناء المحاضرة4

 . أسموب النمذجة.2

 . أسموب تحميؿ وتجزئة المحتوى العممي لممنيج.3

 تقويم الطـــالب : -7

 األساليب المستخدمة - ت
 

 

 االختبار الدوري األوؿ اعماؿ السنة . 4

  اعماؿ السنة .  2

 االختبار التطبيقى. 3

 االختبار التحريري

 األسبوع .........الرابع.................... التوقيت - ث
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 األسبوع ................الثامف.............

 األسبوع ......................الثاني عشر.......

 األسبوع .........الرابع عشر...................

 توزيع الدرجات -جػ

 

 

 

 انشطة -اختبارات  1درجة  21 سنة الاؿ أعم

 درجة21االمتحاف العممي 

 درجة 61نياية الفصؿ الدراسي  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

نوتة محاضرات المقرر الدراسي محاضرات خاصة مف إعداد  أ.مذكرات
 2121 أساتذة القسـ تسمـ لمطالب أسبوعيا.

( : دليمؾ الى اإلدارة 2146ى رقباف )أ.د/ نعمة مصطف -4 كتب ممزمة - ت
العممية لمشئوف المنزلية ،كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، 

.  مطبعة النسور لمطباعة والنشر، شبيف الكـو

( : موسوعة مبادىء عمـ 2145أ.د/ نعمة مصطفى رقباف ) -2
االقتصاد المنزلي ،كمية االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، دار 

 سيف لمطباعة والنشر، شبيف الكوـ.الح

 - كتب مقترحة -جػ

دوريات عممية أو  -د
 نشرات ... الخ

 مجمة االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية -ب 
 مجمة االقتصاد المنزلي جامعة حمواف -ب
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 مجمة االقتصاد المنزلي جامعة االسكندرية -جػ 

   : أ.د/ ربيع محمود نوفل أستاذ المادة

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

 

 

 

 أ(44نموذج رقـ )                       منوفيةجامعة: ال

 كمية: االقتصاد المنزلي. 

 قسـ: ادارة المنزؿ والمؤسسات.

 

 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة  ( أ)
أسبوع  مقررالمحتويات لم

 الدراسة
المعارف 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

تنمية موارد  مسمى المقرر
 االسرة

 EHM2121(5) كود المقرر 
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موارد األسرة : مفردات المقرر النظري: 
 أنواعيا –مفيوميا 

 مفردات المقرر العممي: تطبيقات عمى موارد األسرة 

-----  4أ. االوؿ
-- 

--------
- 

،  2د.
 4، 3د.

شباع مفردات المنيج النظري:  الموارد وا 
 االسرية  الحاجات

الموارد مفردات المقرر العممي: تطبيقات عمى 
شباعيا الحاجات  األسرية  وا 

-----  4أ. الثاني 
--- 

،ج2،ج.4ج.
 4،ج.3.

،  4د.

،  2د.
 4د.، 3د.

تطــور فمســفة األســرة تجــاه  مفــردات المقــرر النظــري:
 الموارد

مفردات المقرر العممي: تطبيقات عمى تطور فمسفة 
 الموارداألسرة تجاه 

،ب.3ب.  4أ. الثالث
4 

،ج2،ج.4ج.
.3 

،  4د.

،  2د.
 4د.، 3د.

القواعــد التــي يجــب مراعاتيــا  مفــردات المقــرر النظــري:
  عند استخدام الموارد

مفردات المقرر العممي: تطبيقات عمى ما يجب 
 مراعاتو عند استخدام الموارد 

،ب.3ب.  4أ. الرابع
4 

 4د.، 4د.  2ج.

موارد األسرة في إدارة بند  :مفردات المقرر النظري
    الغذاء

،ب.3ب. 2، أ. 4أ. الخامس
4 

،  4د. 5ج.
 ، 3د.
 4د.

موارد األسرة في إدارة بند  مفردات المقرر النظري:
  المسكن

،ب.3ب. 2، أ. 4أ. السادس
4 

،  4د. 4،ج. 3ج.
،  2د.
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 4د.، 3د. مفردات المقرر العممي: تطبيقات

دارة بند سرة في إموارد األ مفردات المقرر النظري:
 الممبس

،ب.3ب. 2، أ. 4أ. السابع
4 

،  4د. 4ج.
،  2د.
،  3د.
  4د.

    مفردات المقرر النظري: اختبارات دورية.

 مفردات المقرر العممي: اختبارات دورية

،ب.3ب. 2، أ. 4أ. الثامف
4 

،ج2،ج.4ج.
.3 

،  4د.

،  2د.
 4، 3د.

األسرة موارد  -مفردات المنيج النظري: الدعم السمعى 
 في إدارة باقي بنود األنفاق األسرى

 مفردات المقرر العممي: تطبيقات

،ب.3ب. 2، أ. 4أ. التاسع 
4 

،ج2،ج.4ج.
.3  

،  4د.

،  2د.
 4، 3د.

العوامل المؤثرة في استخدام  مفردات المقرر النظري:
 األسرة لمواردىا المتاحة

 مفردات المقرر العممي: تطبيقات 

.،ب3ب. 2، أ. 4أ. العاشر
4 

 2،ج.4ج.
 3،ج.

،  4د.

،  2د.
 4، 3د.

مفردات المقرر النظري: الصناعات المنزلية وتأثيرىا 
 في تنمية موارد األسرة 

 مفردات المقرر العممي: تطبيقات 

الحادي 
 عشر

،ب.3ب. 2، أ. 4أ.
4 

،  4د. 5،ج. 2ج.
،  2د.
 4،د. 3د.

االدخار األسرى وعالقتو  مفردات المقرر النظري:
  األسرة بتنمية موارد

الثاني 
 عشر

،ب.3ب. 2، أ. 4أ.
4 

،  4د. 4ج.
،  2د.
 4،د. 3د.
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 مفردات المقرر العممي: تطبيقات  

 مفردات المقرر النظري: تنمية موارد األسرة البشرية

 مفردات المقرر العممي: تطبيقات

الثالث 
 عشر

،ب.3ب. 2، أ. 4أ.
4 

،  4د. 3ج.
،  2د.
  4،د.3د.

شيد استخدام الموارد تر  - مفردات المقرر النظري:
 لموصول لحياة أسرية أفضل

مفردات المقرر العممي: إقامة المعرض المنيجي 
 مراجعة عامة لممنيج -لممقرر

الرابع 
 عشر

 2ب. 2، أ. 4أ.
 ،3ب.،

 4ب.

،ج2،ج.4ج.
،ج.4،ج.3.

5 

،  4د.

،  2د.
 4،د.3د.

   : أ.د/ ربيع محمود نوفل أستاذ المادة
 ميجة محمد اسماعيل مسمم / رئيس مجمس القسم العممي: أ.د.

 م0202التاريخ 
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 أ(     44نموذج رقـ )    جامعة : المنوفية                                           

 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ: ادارة المنزؿ والمؤسسات

 

 مصفوفة اساليب التعمم  ( ب)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة ساليب التعمما

أسموب 
 المحاضرة

 2،ب. 4ب. 2، أ. 4أ.
 4،ب.3،ب.

،  2، د. 4د.  2، ج. 4ج.
 4،د. 3د.

التقارير 
 األسبوعية

 2،ب. 4ب. 2، أ. 4أ.
 4،ب.3،ب.

،  2، د. 4د. 3، ج. 2، ج. 4ج.
 4،د. 3د.

المناقشة 
 والحوار

 2،ب. 4ب. 2، أ. 4أ.
 4،ب.3،ب.

،  2، د. 4د. 3،ج.2،ج.4ج.
 4،د. 3د.

   : أ.د/ ربيع محمود نوفل أستاذ المادة

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

    م0202التاريخ 

 
 

 

 تنمية موارد االسرة مسمى المقرر

 EHM2121(5) كود المقرر
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 أ(     44جامعة: المنوفية                     نموذج رقـ )

 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ والمؤسسات

 

 مصفوفة اساليب التقييم ( ج)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم

 التفاعل الصفي
 2، أ. 4أ.

،  2، ب. 4ب.
 3ب.

 3، ج. 2، ج. 4ج.
 2د.، 4د.
 4،د.3،د.

 االختبار
 الدوري

 4د.،  4د. 3،ج.2ج. 4،ب.3ب. 2، أ. 4أ.

االمتحان 
 النظري

 2،ب. 4ب. 2، أ. 4أ.
 3،ب.

 4، د. 4د. 3،ج.2،ج.4ج.

   : أ.د/ ربيع محمود نوفل أستاذ المادة

 ةتنمية موارد االسر  مسمى المقرر

 EHM2121(5) كود المقرر
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 ميجة محمد اسماعيل مسمم / رئيس مجمس القسم العممي: أ.د.
 م0202التاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (42نموذج رقـ )
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 يمية : المنوفيةجامعة / أكاد

 كمية / معيد :   االقتصاد المنزلي 

 قسـ :    إدارة المنزؿ والمؤسسات

 توصيؼ مقرر دراسي

  

 ىدف المقرر : -0

 

 ذات المعػػػػػػارؼ مػػػػػػع ودمجيػػػػػػا المتخصصػػػػػػة المعػػػػػػارؼ يطبػػػػػػؽ 4/3 -4
 إنتػػاج فػػي األساسػػية القواعػػد معرفػػو .) المينيػػة ممارسػػتو فػػى العالقػػة
 طػػػرؽ معرفػػػو. ذلػػػؾ فػػػى المسػػػتخدمة السػػػالالت وأىػػػـ والبػػػيض المحػػػـ
 رعايػػة. البيػػاض الػػدجاج مػػزارع فػػي القمػػشو  والرعايػػة التحضػػيف ونظػػـ
 مواصػػػفات.  اإلنتػػػاج عمػػػى المػػػؤثرة والعوامػػػؿ بػػػالمزارع المحػػػـ دجػػػاج
 (. الطازج والبيض الجيدة الذبائح

  
 المتخصصػػػػػػة، المينيػػػػػة الميػػػػػارات مػػػػػف مناسػػػػػب نطػػػػػاؽ يػػػػػتقف 4/6 -2

 المينيػػة ممارسػػتو يخػػدـ بمػػا المناسػػبة التكنولوجيػػة الوسػػائؿ واسػػتخداـ
 .والمؤسسات المنزؿ ادارة  مجاؿ فى

 

 بيانات المقرر : -4

 الرمز الكودي:
EHM2122) 

 

 اسم المقرر :  

 الدواجن ورعايتيا

 

 الفرقة / المستوى :

 األولى ماجستير / الثاني

 التخصص : 
 إدارة المنزل والمؤسسات

 2 2 دد الوحدات الدراسية :  نظري                عمميع
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  مجػاؿ فػى المسػتمر الػتعمـ عمػى وقػادرا ومينيػا أكاديميػا ذاتو ينمى 4/42

 . والمؤسسات المنزؿ ادارة
 

 المستيدف من تدريس المقرر: -3

 بانتياء المقرر يكون الطالب قادرًا عمى أن:

 و العالـ.مفيـو وخطوات إنتاج لحـو الدواجف في مصر  يصؼ.4أ. المعمومات والمفاىيم:-أ
 .  يختارطرؽ تسويؽ الذبائح ومفيـو األماف الحيوي.2أ.
 .  يشرح البيض وتركيبو وقيمتو الغذائية واإلقتصادية والصناعية.3أ.

 أىـ الوسائؿ الحديثة في التربية. يفرؽ بيف. 4ب. الميارات الذىنية :-ب
 حيث جودتيا. . يصنؼ الذبائح مف2ب.
 يض فجائيا والعوامؿ البيئية.. يربط بيف أسباب انخفاض الب3ب.

الميــــــــارات المينيــــــــة -ج
 الخاصة بالمقرر :

 الطرؽ المستخدمة في  تدريج وفرز الكتاكيت قبؿ التسويؽ. ينفذ. 4ج.
جة عمى وضع . يطبؽ عمميا كيفية الحكـ ظاىريا عمى مقدرة الدجا2.ج

 بعض البيانات الخاصة بانتاج البيض وجودتو.البيض ويسجؿ 
ا أىـ برامج اإلضاءة والتغذية المفضمة لمدجاج . يطبؽ عممي3ج.

 البياض.
 الميارات العامة :-د
 

 3يتواصؿ بفاعمية مف خالؿ االنترنت وتطبيقاتو .  2/4/4/3 (4
يشارؾ بفعالية فى استخداـ الوسائؿ السمعية  2/4/4/4 (2

 4والبصرية فى عرض المعمومات. 
ومات يساىـ بكفاءة  فى استخداـ   تكنولوجيا المعم 2/4/2/4 (3

  ـ تطوير الممارسة المينية بما يخد
لحصوؿ يساىـ فى استخداـ شبكة المعمومات فى ا  2/4/4/4 (4

 9 عمى المعمومات والمعارؼ 
يبادر فى استخداـ  المكتبة   فى الحصوؿ عمى   2/4/4/2 (5
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 41المعمومات والمعارؼ. 
 

 محتوى المقرر: -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول األسبوع
 المقرر النظري: البيض وقيمتو الغذائية واالقتصادية.مفردات 

 مفردات المقرر العممي: السالالت المحمية بمزرعة الدواجف بالكمية.
 الثانياألسبوع 

اسػػتراتيجيات صػػناعة انتػػاج البػػيض فػػى مصػػر  مفػػردات المقػػرر النظػػري:
 والوطف العربى والعالـ )الماضي والحاضر والمستقبؿ(.

 ي: السالالت المحمية بمزرعة الدواجف بالكمية.مفردات المقرر العمم
 الثالث األسبوع

المحػػػػاور الرئيسػػػػية فػػػػى صػػػػناعة انتػػػػاج بػػػػيض مفػػػردات المقػػػػرر النظػػػػري: 
 المائدة

تربيػػػة الػػػدجاج البيػػػاض فػػػي البطاريػػػات والتربيػػػة مفػػػردات المقػػػرر العممػػػي: 
 األرضية.
 رابعاألسبوع ال

 محمية.ال سالالت انتاج البيض مفردات المقرر النظري:
 رعاية دجاج إنتاج البيض. مفردات المقرر العممي:

 األسبوع الخامس
 تأثير التغذية عمى نوعية اإلنتاج.مفردات المقرر النظري: 
عمػى أسػاس الصػػفات  -فػرز الػدجاج البيػاض: أمفػردات المقػرر العممػي: 

 المظيرية.
 األسبوع السادس

 اجف.األمف الحيوي فى مزارع الدو مفردات المقرر النظري: 
عمى أساس سرعة  -فرز الدجاج البياض: أمفردات المقرر العممي: 

 القمش.



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع السابع
 الدجاج العضوي.مفردات المقرر النظري: 
 التطبيؽ العممي لمفرز بمزرعة الدواجف.مفردات المقرر العممي: 

 األسبوع الثامن
 سالالت وأنواع بدارى التسميف.مفردات المقرر النظري: 

العمميػػػات األساسػػػية التػػػى تجػػػرى عمػػػى قطعػػػاف مقػػػرر العممػػػي: مفػػػردات ال
 التسميف.

 األسبوع التاسع
 نقؿ وتحضيف كتاكيت التسميف.مفردات المقرر النظري: 
 رعاية كتاكيت التسميف: اإلضاءة.مفردات المقرر العممي: 

 األسبوع العاشر
 مشاكؿ تربية وتسويؽ كتاكيت التسميف.مفردات المقرر النظري: 

 رعاية كتاكيت التسميف: التيوية والفرشة.المقرر العممي: مفردات 
 األسبوع الحادي عشر

الصفات التى تؤثر عمى إنتاج المحـ والعمر مفردات المقرر النظري: 
 المناسب لمتسويؽ.

أسباب انخفاض األوزاف ومشاكؿ إطالة فترة مفردات المقرر العممي: 
 التسميف.

 األسبوع الثاني عشر
 لنظري: أىـ األمراض المنتشرة فى كتاكيت التسميف.مفردات المقرر ا

 برامج التحصيف المنتشره فى مزارع التسميف.مفردات المقرر العممي: 
 األسبوع الثالث عشر

 صناعة الدواجف: سقوطيا وكيفية النيوض بيامفردات المقرر النظري: 
تػػابع أسػػباب سػػقوط الصػػناعة وكيفيػػة النيػػوض مفػػردات المقػػرر العممػػي: 

 بيا
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أساليب التعميم  -5
 والتعمم:

 محاضرات نظرية. –4
 التعمـ التعاونى –التعمـ النشط  -التعمـ الذاتى

 .تطبيقات عممية -2
 بحوث وتقارير. -3
 بياف عممي لبعض األنشطة. -4

أســــــــــاليب التعمــــــــــيم  -6
ـــــــــتعمم لمطـــــــــالب ذوى  وال

 القدرات المحدودة :

 

 ـ استراتيجيات التدريس العالجى لصعوبات التعم  –4
 الحقائب التعميمية
 محاضرات نظرية.

 .تطبيقات عممية –2
 بحوث وتقارير. –3
 بياف تطبيقي لبعض األنشطة. –4
 التعمـ التعاوني. –5
 تمثيؿ الدور. -6
 المعب اإلييامي. -7
 حمقات المناقشة وتبادؿ اآلراء والتفاعؿ. -8
 التدريس في مجموعات صغيرة.-9

 تقويم الطـــالب :   -7

 اليب المستخدمةاألس-أ
 

 

 امتحاف أعماؿ السنة نظري      –4
 امتحاف أعماؿ سنة تطبيقي     –2
 مناقشة تقارير اعماؿ سنة    –3
 امتحاف نياية العاـ تطبيقي    -4
 امتحاف نياية العاـ نظري     -5
 

 التوقيت-ب
 

 

 أسبوعًيا                     4التقييـ 
 الثامف         األسبوع              2التقييـ 
 األسبوع          العاشر            3التقييـ 
 األسبوع          الثاني عشر            4التقييـ 
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 األسبوع          الثالث عشر            5التقييـ 
 درجة21أعماؿ سنة                   توزيع الدرجات -جـ 

 درجة21امتحاف تطبيقي              
 درجة61ريري              امتحاف تح

 درجة411المجموع                   
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 2121 مذكرة عمى شكؿ أوراؽ توزع عمى الطالب مذكرات-أ

  كتب ممزمة-ب
نتاج المحـ    الدار العربية لمنشر والتوزيع ) -4 كتب مقترحة -جـ ( د/  2145تربية وا 

 خالد محروس 
الطبعة األولى  –دجاج المحـ     دار الفكر العربى إنتاج  -2

 (  د/ محمد سعيد سامي 2145)
( أ.د. محمد السيد سمطاف 2145الحديث في اإلنتاج الداجني ) -3

 الدار العربية لمنشر. –، أ.د. جودة محمد جبريؿ 
 –مكتبة أوزوريس  -محمد السيد سمطاف -وراثة وتربية الدواجف -4

 2145مصر 
مكتبة  –الطبعة العاشرة  -2144-ورعايتيا ) تربية الدواجف -5

 د. محمد سعيد محمد سامى مصر(.–األنجمو المصرية 
دوريات عممية أو  -د

 نشرات ... الخ
Journal of Poultry Science – Egyptian poultry Science 

Journal – British Poultry Science Journal                  
      

 :   د/ منال كمال عبد العميم أبو النجا                                                     أستاذ المادة     

 ميجة محمد اسماعيل مسمم / رئيس مجمس القسم العممي: أ.د.  
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 أ(     44نموذج رقـ )              جامعة: المنوفية

 االقتصاد المنزلي.  كمية:

 قسـ: ادارة المنزؿ والمؤسسات.

 

 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة  ( أ)
أسبوع  المحتويات لممقرر

 الدراسة
المعارف 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

: البيض وقيمتو مفردات المقرر النظري
 الغذائية واالقتصادية.

الت المحمية : السالمفردات المقرر العممي
 بمزرعة الدواجف بالكمية

،ج4ج.  3ب. 3أ. وؿاأل
 3،ج.2.

،  4د.
 2د.
 3،د.

اسػػػػػػػػػتراتيجيات  مفػػػػػػػػػردات المقػػػػػػػػػرر النظػػػػػػػػػري:
صػػػػناعة انتػػػػاج البػػػػيض فػػػػى مصػػػػر والػػػػوطف 

 العربى 
 والعالـ )الماضي والحاضر والمستقبؿ(.    

السالالت المحمية  مفردات المقرر العممي:
 بمزرعة الدواجف بالكمية.

.ج4ج.  2ب. 3أ. لثاني ا
 3،ج.2.

،  4د.
 2د.
 3،د.

ــرر النظــري: ــردات المق المحػػاور الرئيسػػية  مف
 فى صناعة انتاج بيض المائدة
تربية الدجاج مفردات المقرر العممي: 

 البياض في البطاريات والتربية األرضية.

،ج4ج.  2ب. 3أ. الثالث
 3،ج.2.

،  4د.
 2د.
 3،د.

ــــرر النظــــري ــــردات المق انتػػػػاج سػػػػالالت  :مف
 المحمية. البيض

،ج4ج. 2ب.  3أ. الرابع
 3،ج.2.

،  4د.
 2د.

 الدواجف ورعايتيا مسمى المقرر

 EHM2122(6) كود المقرر
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رعاية دجاج إنتاج  :مفردات المقرر العممي
 البيض

 3،د.

تػأثير التغذيػة عمػى : مفردات المقـرر النظـري
 نوعية اإلنتاج.

فػػػػػػرز الػػػػػػدجاج  مفــــــردات المقــــــرر العممــــــي:
 عمى أساس الصفات المظيرية. -البياض: أ

----- الخامس
--- 

،ج4.ج 2ب.
 3،ج.2.

،  4د.
 2د.
 3،د.

ف الحيػوي فػى ااألمػ: مفردات المقـرر النظـري
 مزارع الدواجف.

فرز الدجاج : مفردات المقرر العممي
 عمى أساس سرعة القمش -البياض: أ

،ج4ج. 2ب. 2،أ.4أ. السادس
 3،ج.2.

،  4د.
 2د.
 3،د.

 الدجاج العضوي.: مفردات المقرر النظري
يؽ العممي التطبمفردات المقرر العممي: 
 لمفرز بمزرعة الدواجف 

---- 2ب. 2،أ.4أ. السابع
--- 

،  4د.
 2د.
 3،د.

سػػػػػالالت وأنػػػػػواع مفػػػػػردات المقػػػػػرر النظػػػػػري: 
 بدارى التسميف.

العمميات األساسية : مفردات المقرر العممي
 التى تجرى عمى قطعاف التسميف 

---- 3ب. 2،أ.4أ. الثامف
--- 

،  4د.
 2د.
 3،د.

ــــ ــــردات المقــــرر النظ نقػػػػؿ وتحضػػػػيف : ريمف
 كتاكيت التسميف.

رعاية كتاكيت  مفردات المقرر العممي:
 التسميف: اإلضاءة

 4ج. 3ب. 2أ.!،أ. التاسع 
،2،ج.
 3ج.

،  4د.
 2د.
 3،د.

مشػػػػػاكؿ تربيػػػػػة  مفـــــردات المقـــــرر النظـــــري:
 وتسويؽ كتاكيت التسميف.

رعاية كتاكيت : مفردات المقرر العممي

 4ج. 3ب. 2،أ.4أ. العاشر
،2،ج.
 3ج.

،  4د.
 2د.
 3،د.



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

82 
 

 التسميف: التيوية والفرشة 
الصفات التى تؤثر : مفردات المقرر النظري

 عمى إنتاج المحـ والعمر المناسب 
                                    

 لمتسويؽ.
أسباب انخفاض : مفردات المقرر العممي

 األوزاف ومشاكؿ إطالة فترة التسميف

الحادي 
 عشر

---- 3ب. 4أ.
--- 

----
--- 

: أىػػػػػـ األمػػػػػراض مفـــــردات المقـــــرر النظـــــري
 المنتشرة فى كتاكيت التسميف.

برامج التحصيف : مفردات المقرر العممي
 المنتشره فى مزارع التسميف

الثاني 
 عشر

-----
-- 

---- 3ب.
--- 

،  4د.
 2د.
 3،د.

صػػناعة الػػدواجف: : مفــردات المقــرر النظــري
 سقوطيا وكيفية النيوض بيا

تابع أسباب سقوط : عمميمفردات المقرر ال
 الصناعة وكيفية النيوض بيا

الثالث 
 عشر

-----
--- 

---- 3ب.
--- 

،  4د.
 2د.
 3،د.

 
 قرر: د./ منال كمال عبد العميم أبو النجا     مال أستاذ

 ميجة محمد اسماعيل مسمم / رئيس مجمس القسم العممي: أ.د.
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 أ(     44جامعة : المنوفية            نموذج رقـ )

 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسـ: ادارة المنزؿ والمؤسسات

 

 

 مصفوفة اساليب التعمـ  ( ب)
 

اساليب 
 التعمم

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة

محاضرا
ت 
 نظرية

،  2، ج. 4ج. 3،ب. 2،ب. 4ب. 3، أ. 2، أ. 4أ.
 ، 3ج.

 3،د. 2، د. 4د.

تطبيقات 
 عممية

،  2، ج. 4ج. 3،ب. 2،ب. 4ب. -------------
 3ج.

 3،د. 2، د. 4د.

بحوث 
 وتقارير

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

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

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

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

بيان 
عممي 
لبعض 
 األنشطة

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

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

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

  2، د. 4د.

 الدواجف ورعايتيا سمى المقررم

 EHM2122(6) كود المقرر
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 : د/ منال كمال عبد العميم أبو النجا ادةأستاذ الم

 ميجة محمد اسماعيل مسمم  رئيس مجمس القسم العممي: أ.د./ 
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 أ(     44نموذج رقـ )     جامعة: المنوفية                        

 ة : االقتصاد المنزليكمي

 قسـ : ادارة المنزؿ والمؤسسات

 

 مصفوفة اساليب التقييـ ( ج)
 

اساليب 
 التقييم

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة

امتحان 
أعمال 
السنة 
 نظري

  3، أ. 2،أ.4أ.

،  2، ب.4ب.
،  2،ج. 4ج. 3ب.

 3ج.

 2،د.4د.

امتحان 
أعمال 
سنة 

 تطبيقي     

،  2، ب.4ب.  3، أ. 2.،أ4أ.
 3ب.

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

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

مناقشة 
تقارير 
التدري
ب 
الميدان

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

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

،  2،ج. 4ج.
 3ج.

 2،د.4د.

 الدواجف ورعايتيا مسمى المقرر

 EHM2122(6) كود المقرر
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 ي

امتحان 
نياية 
العام 
 تطبيقي

---------- 3،ب.2ب. 3،أ.2، أ. 4أ.
- 

 .2،د.4د. .

امتحان 
نياية 
العام 
 نظري

،  2، ب.4ب. 3،أ.2، أ. 4أ.
 3ب.

،  2،ج. 4ج.
 3ج.

 2،د.4د.

 

 : د/ منال كمال عبد العميم أبو النجا   أستاذ المادة

 ميجة محمد اسماعيل مسمم / رئيس مجمس القسم العممي: أ.د.
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 (42نموذج رقـ )

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معيد :   االقتصاد المنزلي 

 سـ :    إدارة المنزؿ والمؤسساتق

 توصيؼ مقرر دراسي

 بيانات المقرر: -4

 الرمز الكودى: 

EHM2123 

 اسم المقرر :  

  تصميم منزل وتطوره

 الفرقة / المستوى : 

 األولى ماجستير / الثاني 

التخصص : إدارة المنزل 
 والمؤسسات

       عدد الوحدات الدراسية :  نظري                 عممي   

 

 ىدف المقرر : -0

 

 

 

 

 واسػتخداـ العممي البحث ومنيجيات أساسيات تطبيؽ يجيد 4/4 (0
 .  المنزؿتصميم  مجاؿ فى المختمفة أدواتو

تصػػػػميـ   مجػػػػاؿ فػػػػى واسػػػػتخدامو التحميمػػػػي المػػػػنيج يطبػػػػؽ 4/2 (0
 .والمؤسسات المنزؿ

 ذات المعػػػارؼ مػػػع ودمجيػػػا المتخصصػػػة المعػػػارؼ يطبػػػؽ 4/3 (3
  المنزؿ تصميـ  مجاؿ فى المينية وممارست فى العالقة
a. وطرز الحضػارات والمشػاريع  .الحديثة المسكف )خامات

  الػػػػػداخمي ومعاييرالتصػػػػػميـ  وعناصػػػػر السػػػػكنية بمبػػػػػادئ
 والمنظور اليندسي الرسـ والعوامؿ المؤثرة عميو وأصوؿ

 الحر(

2 2 
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 المتخصصػػػة، المينيػػػة الميػػػارات مػػػف مناسػػػب نطػػػاؽ يػػػتقف 4/6 (4
 ممارسػػػػتو يخػػػػدـ بمػػػػا المناسػػػػبة ولوجيػػػػةالتكن الوسػػػػائؿ واسػػػػتخداـ
 .والمؤسسات المنزؿ ادارة  مجاؿ فى المينية

  مجػػػػػاؿ فػػػػػى مختمفػػػػػة مينيػػػػػة سػػػػػياقات فػػػػػى القػػػػػرارات يتخػػػػػذ 4/8 (5
 .   المنزؿ تصميـ 

 أعمػػى يحقػػؽ بمػػا  التجػػارب لعمػػؿ المتاحػػة المػػوارد يوظػػؼ 4/9 (6
 .عمييا والحفاظ استفادة

 
 المستيدف من تدريس المقرر:  -3

 ء المقرر يكون الطالب قادرًا عمى أن:بانتيا

 المعمومات والمفاىيم:-أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

المشاريع السكنية المتكاممة مف حيث الدراسات النظرية،  يشرح.4أ.
والميدانية، والتحميمية والتطبيقية لحؿ مشاكؿ الفراغات السكنية بما 

لتييئة فراغ  يتالءـ مع االحتياجات الوظيفية والبيئية والجمالية واإلنسانية
 سكني يصمح لجميع فئات المجتمع ثقافيا واقتصاديا.

عناصػػػػػػر التصػػػػػػميـ ونظػػػػػػـ  أساسػػػػػػيات التصػػػػػػميـ الػػػػػػداخمي و يشػػػػػػرح.2أ.
 منزلية  التصميـ ومبادئ التصميـ وكيفية تطبيقيا البتكار تصاميـ

 
كيفيػػة اإلخػػراج النيػػائي اليػػدوي اسػػاليب االخػػراج ومياراتػػو  و  .يعػػرؼ 3أ.

 تنفيذ مشروع لمخطط  موقع لبناء سكنى و  ي.لممشروع التصميم
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 الميارات الذىنية :-ب
 

 

 

 

 

 

 

أساسػػػيات التصػػػميـ الػػػداخمي وتتضػػػمف عناصػػػر التصػػػميـ  حمػػػؿ. ي4ب.
ونظػػػػػـ التصػػػػػميـ ومبػػػػػادئ التصػػػػػميـ وكيفيػػػػػة تطبيقيػػػػػا البتكػػػػػار تصػػػػػاميـ 

 باستخداـ النقطة والخط والشكؿ والكتمة.
 المسكف.تعبير عف تصميـ لم خطط نظاما ي. 2ب.
مشػػػػروع لمخطػػػػط  سػػػػكنى ويشػػػػمؿ: مسػػػػقط أفقػػػػي لطػػػػابؽ يصػػػػمـ . 3ب.

 المسقط  الرأسي لقطاع المسكف.             -األرضي
ميػػػارات اإلخػػػراج المػػػوني باسػػػتخداـ أسػػػاليب مختمفػػػة ) يبتكػػػر فػػػى  4ب  

 (.رصاص –باستيؿ  -جواش  –ألواف مائية 

الميارات المينية  -جـ
 الخاصة بالمقرر :

 حث عممي. ب ينفذ. 4ج.

 نموذج مثالي لمشروع تطبيقي. ينفذ.2ج.

يسػػاىـ بكفػػاءة  فػػى اسػػتخداـ   تكنولوجيػػا المعمومػػات  2/4/2/4 (4 د.الميارات العامة:
 تصػػػػػػػػػميـ بمػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػدـ تطػػػػػػػػػوير الممارسػػػػػػػػػة المينيػػػػػػػػػة بمجػػػػػػػػػاؿ  

 5والمؤسسات. 
يشارؾ بكفاءة  فى توظيؼ الحاسب اآللى فى مجػاؿ   2/4/2/2 (2

 6المنزؿ. تصميـ ا
يسػػاىـ فػػى اسػػتخداـ شػػبكة المعمومػػات فػػى الحصػػوؿ   2/4/4/4 (3

 تصميـ المنزؿمى المعمومات والمعارؼ في مجاؿ  ع
 

يبػػػادر فػػػى اسػػػتخداـ  المكتبػػػة   فػػػى الحصػػػوؿ عمػػػى   2/4/4/2 (4
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 41المعمومات والمعارؼ. 
 المنزؿ  تصميـ يشارؾ ضمف فرؽ العمؿ فى مجاؿ   2/4/6/4 (5

 

 

 محتوى المقرر:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع األول
التحدث عف  –التعرؼ عمى أىداؼ المادة -مفردات المقرر النظري: 
 األدوات الالزمة لمتطبيؽ.
دراسػػة  -التعػػرؼ عمػػى أىػػداؼ المػػادة العممػػي -مفػػردات المقػػرر العممػػي: 

 لمقاييس الرسـ.
توضػػػػػػػػػػػيح وعمػػػػػػػػػػػؿ مقيػػػػػػػػػػػاس الرسػػػػػػػػػػػـ بطريقػػػػػػػػػػػة القسػػػػػػػػػػػمة والمسػػػػػػػػػػػطرة  -

 .المدرجة)بمقاييس مختمفة(
توضػيح مقاسػات فتحػات  -توضيح سػمؾ الحػوائط الداخميػة والخارجيػة -

توضػيح  -ارتفاع السقؼ  -األبواب والشبابيؾ المختمفة األفقي والرأسي .
 التحبير بالقمـ الربيدو .

 األسبوع الثاني 

تعريفػػػػػات تخصػػػػػص التصػػػػػميـ الػػػػػداخمي   - مفػػػػػردات المقػػػػػرر النظػػػػػري:
سػػػػػكف الصػػػػػحي ومعػػػػػايير وفكػػػػػرة عامػػػػػة عػػػػػف الم -والمشػػػػػاريع السػػػػػكنية 

 تصميمو.

دراسة مخطط موقع لبناء سكنى ويشمؿ  -مفردات المقرر العممي: 
: 4بمقياس رسـ ) وتوضيح الدرج :رسـ مسقط أفقي لمدور األرضي

51.) 
 األسبوع الثالث

 .دراسة األرجونوميكس واإلنثروبومترية – مفردات المقرر النظري:



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألثاث لمػدور األرضػي لممخطػط دراسة توزيع ا - مفردات المقرر العممي:
 .(51: 4بمقياس رسـ )
 األسبوع الرابع

 .اإلنثروبومترية دراسة مفردات المقرر النظري:
 رسـ مسقط أفقي لمطابؽ األرضي لممخطط  مفردات المقرر العممي:

 .(51: 4بمقياس رسـ )
 األسبوع الخامس

اده دراسػػػػة المسػػػقط األفقػػػي وأىميتػػػو وأبعػػػػ  -  مفػػػردات المقػػػرر النظػػػري:
  ودالالتو وتشمؿ : سيـ الشماؿ وخطوط المناسيب والرسـ الطبوغرافي.

توزيػع األثػاث لمطػابؽ األرضػى لممخطػػط مفػردات المقػرر العممػي: دراسػة 
 (.51: 4بمقياس رسـ )

 األسبوع السادس
 .دراسة المسقط الرأسي وأىميتو -  مفردات المقرر النظري:

األرضي والطابؽ األوؿ  لمدور مفردات المقرر العممي: رسـ القطاع
 (.51: 4بمقياس رسـ )ودراسة قطاع الدرج 

 األسبوع السابع
دراسة عناصر المسقط األفقي وتشمؿ :  - مفردات المقرر النظري:

   .مراجعة -األدراج )الساللـ( -األرضيات –األسقؼ  –الجدراف 
مفردات المقرر العممي: دراسة التمويف في المساقط ودراسة خمفية 

 ع.القطا

 األسبوع الثامف
    اختبارات دورية. مفردات المقرر النظري:
 اختبارات دورية. مفردات المقرر العممي:
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 األسبوع التاسع
 دراسة أنواع التشطيبات لمجدراف واألرضيات. مفردات المقرر النظري:
دراسة مخطػط سػكنى يوضػح رسػومات تفصػيمية مفردات المقرر العممي: 

 المستخدمة في التصميـ مف خالؿ التمويف.لممشروع توضح التشطيبات 
 األسبوع العاشر

األمور التي يجب معرفتيا قبؿ البدء في  - مفردات المقرر النظري:
 العممية التصميمية

دراسة المبادئ واألسس التي يبنى عمييا توزيع األثاث في الغرفة  -
   الواحدة

الدرج رسـ القطاع الرأسي ودراسة قطاع  مفردات المقرر العممي:
 (51: 4بمقياس رسـ )

 األسبوع الحادي عشر
 مرحمة التصميـ -دراسة خطوات التصميـ -مفردات المقرر النظري: 

 دراسة االحتياجات الفيزيولوجية التي يجب أف يوفرىا المسكف -
    دراسة االحتياجات السيكولوجية التي يجب أف يوفرىا المسكف -

 في القطاع والتمويف والظؿ والنورمفردات المقرر العممي: إسقاط األثاث 
 األسبوع الثاني عشر

دراسة البيوت المنفصمة) الفمؿ السكنية( :  -  مفردات المقرر النظري:
قواعد وأصوؿ توسعة  -الموائح القانونية  -المتطمبات التصميمية

  مساحات المنزؿ
 دراسة طرؽ اإلخراج والتمويف المختمفة لممشروع مفردات المقرر العممي:
 األسبوع الثالث عشر

غرفة  –غرفة المعيشة  –دراسة المدخؿ  - مفردات المقرر النظري:
غرفة  -مساحات )النـو -الفراغات المعيشية الداخمية  –الجموس 
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    الحماـ ( –المطبخ  -المكتب  –الطعاـ 
خراج المشروع مفردات المقرر العممي:  استكماؿ العمؿ وا 

 األسبوع الرابع عشر
مراجعة  -إقامة المعرض المنيجي لممقرر - رر النظري:مفردات المق

   عامة لممنيج .
مراجعة عامة  -إقامة المعرض المنيجي لممقرر مفردات المقرر العممي:

 لممنيج
 أساليب التعميم والتعمم -5

 

 

 

 

 

المحاضرة النظرية والتطبيقية والمناقشة ومشاىدة نماذج مثالية  -4
   اوؿ( –دوريف ) ارضى  لمساقط افقية لتصميـ فيال مف

 ورشة عمؿ لعمؿ نماذج المسقط األفقي والرأسي -2
   العصؼ الذىني . -3 
 التعميـ التعاوني . -4
 -التماريف النظرية . -5
 التعمـ الذاتي والحصوؿ عمى معمومات مف اإلنترنت . -6
إعداد الطالب لمتقارير الفردية عف اختيار األثاث األجيزة الحديثة  -7

 ار الخطة المونية في المسقط والقطاع الرأسيواختي
 عرض المعمومات التي حصؿ عمييا مف اإلنترنت والمراجع.-8
 عمؿ بحث متصؿ بالمقرر وكيفية كتابتو وعرضو. -9

أساليب التعميم والتعمم  -6
لمطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 الحرص عمى جذب االنتباه باألسئمة المتكررة . -أ
عطاء الفرصة لطرح الحرص عمى عد -ب ـ التشتت أثناء المحاضرة وا 

 األسئمة .
 التحميؿ المنطقي لتفسير المعمومات ليتمكف مف تحصيميا . -ج
 إتاحة الفرصة لمتعبير عف رأيو فيما يعرض عميو . -د
 ربط الدراسة األكاديمية بالممارسات اليومية لمطالب . -ىػ
 لمقرر.صور توضح مدى االستفادة مف او عمؿ اسكتشات  -و

 تقويم الطـــالب :   -7
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 األساليب المستخدمة-أ
 

 

 امتحاف أعماؿ السنة نظري     –4
 امتحاف أعماؿ سنة تطبيقي   –2
 مناقشة تقارير اعماؿ سنة    –3
 
 امتحاف نياية العاـ نظري     -5أ

 التوقيت - ج
 

 

 أسبوعًيا                      4التقييـ 
 ع          الثامف األسبو             2التقييـ 
 األسبوع          العاشر            3التقييـ 
 األسبوع          الثاني عشر            4التقييـ 
 األسبوع          الثالث عشر            5التقييـ 

 توزيع الدرجات -جـ

 

 درجة21أعماؿ سنة                  
 درجة81امتحاف تحريري             

 درجة411                   المجموع
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 ال توجد مذكرات-أ

( : التصػػػػميـ الػػػػداخمي لممسػػػػكف ، 2145ميجػػػػة محمػػػػد مسػػػػمـ ) -أ  كتب ممزمة-ب
 مطبعة الحنفي 

 االظيار المعماري   كتب مقترحة -جـ

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ 

 

 المنوفيةمجمة االقتصاد المنزلي جامعة  -ج 
 مجمة االقتصاد المنزلي جامعة حمواف -ب        

 مجمة االقتصاد المنزلي جامعة االسكندرية -جػ           

 :أ.د/ ميجة محمد اسماعيل مسمم   أستاذ المادة

 ميجة محمد اسماعيل مسمم / رئيس مجمس القسم العممي: أ.د.
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 أ(     44نموذج رقـ )                                                      جامعة: المنوفية

 كمية: االقتصاد المنزلي. 

 قسـ: ادارة المنزؿ والمؤسسات.

 

 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة ( أ)
أسبوع  لمقررمحتويات ا

 الدراسة
المعارف 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ارات مي
 مينية

ميارات 
 عامة

 تصميـ منزؿ وتطوره مسمى المقرر

 EHM2123(7) كود المقرر
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 –التعرؼ عمى أىداؼ المادة - مفردات المقرر النظري:
 التحدث عف األدوات الالزمة لمتطبيؽ.

التعػػػرؼ عمػػػى أىػػػداؼ المػػػادة  - مفـــردات المقـــرر العممـــي:
 دراسة لمقاييس الرسـ. -العممي

توضػػيح وعمػػؿ مقيػػاس الرسػػـ بطريقػػة القسػػمة والمسػػطرة  -
 .المدرجة)بمقاييس مختمفة(

توضػػػػيح  -توضػػػػيح سػػػػمؾ الحػػػػوائط الداخميػػػػة والخارجيػػػػة -
مقاسات فتحات األبواب والشبابيؾ المختمفة األفقي والرأسػي 

 توضيح التحبير بالقمـ الربيدو  -ارتفاع السقؼ  -.

،أ.3،أ.2أ. االوؿ
 5،أ.4

،ب4ب.
3،ب.2.

  4،ب.

-----
- 

-----
--- 

تعريفػػات تخصػػص التصػػميـ   - مفــردات المقــرر النظــري:
وفكػػػرة عامػػػة عػػػف المسػػػكف  -اخمي والمشػػػاريع السػػػكنية الػػػد

 الصحي ومعايير تصميمو.

دراسة مخطط موقع لبناء  -: مفردات المقرر العممي
وتوضيح  سكنى ويشمؿ :رسـ مسقط أفقي لمدور األرضي

 (.51: 4بمقياس رسـ ) الدرج

،أ.2،أ.4أ. الثاني 
 5،أ.4،أ.3

،ب4ب.
3،ب.2.

،4،ب.
،ب5ب.
.6 

-----
- 

-----
--- 

دراسػػػػػػػة األرجونػػػػػػػوميكس  – :فـــــــردات المقـــــــرر النظـــــــريم
 .واإلنثروبومترية

دراسة توزيع األثاث لمدور  - مفردات المقرر العممي:
 .(51: 4بمقياس رسـ )األرضي لممخطط 

،ب4ب. 7،أ.6أ. الثالث
3،ب.2.

،4،ب.
،ب5ب.
.6 

-----
- 

-----
--- 

،ب4ب. 7،أ.6أ. الرابع .اإلنثروبومترية دراسة مفردات المقرر النظري:
3،ب.2.

----------
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رسـ مسقط أفقي لمطابؽ األرضي  العممي: مفردات المقرر
 .(51: 4بمقياس رسـ ) لممخطط 

،4،ب.
،ب5ب.
.6 

- --- 

دراسػػػػػة المسػػػػػقط األفقػػػػػي   -  مفـــــردات المقـــــرر النظـــــري:
وأىميتػػو وأبعػػػاده ودالالتػػػو وتشػػػمؿ : سػػػيـ الشػػػماؿ وخطػػػوط 

  المناسيب والرسـ الطبوغرافي.

توزيػػػػع األثػػػػاث لمطػػػػابؽ دراسػػػػة  قــــرر العممــــي:مفــــردات الم
 (.51: 4بمقياس رسـ )األرضى لممخطط 

،أ.2،أ.4أ. الخامس
 5،أ.4،أ.3

،ب4ب.
3،ب.2.

،4،ب.
،ب5ب.
.6 

،ج.4ج.
 3،ج.2

،  4د.
 2د.
 3،د.

دراسة المسقط الرأسي  -  :مفردات المقرر النظري
 .وأىميتو

لمدور األرضي  رسـ القطاع مفردات المقرر العممي:
 (.51: 4بمقياس رسـ )بؽ األوؿ ودراسة قطاع الدرج والطا

،أ.2،أ.4أ. السادس
 5،أ.4،أ.3

،ب4ب.
3،ب.2.

،4،ب.
،ب5ب.
.6 

،ج.4ج.
 3،ج.2

،  4د.
 2د.
 3،د.

دراسة عناصر المسقط األفقي  - مفردات المقرر النظري:
األدراج  -األرضيات –األسقؼ  –وتشمؿ : الجدراف 

   .مراجعة -)الساللـ(

العممي: دراسة التمويف في المساقط ودراسة مفردات المقرر 
 خمفية القطاع.

،أ.2،أ.4أ. السابع
5،أ.4،أ.3
41،أ.9،أ.
،أ.44،أ.

42 

،ب4ب.
3،ب.2.

،4،ب.
،ب5ب.
.6 

-----
- 

،  4د.
 2د.
 3،د.

    اختبارات دورية. :مفردات المقرر النظري

 اختبارات دورية :مفردات المقرر العممي

،أ.2،أ.4أ. الثامف
5،أ.4،أ.3
41أ.،9،أ.

،ب4ب.
3،ب.2.

،4،ب.

-----
- 

،  4د.
 2د.
 3،د.



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

98 
 

،أ.44،أ.
42 

،ب5ب.
.6 

دراسػػة أنػػواع التشػػطيبات لمجػػدراف  مفــردات المقــرر النظــري:
 واألرضيات.

دراسػػػػة مخطػػػط سػػػػكنى يوضػػػػح : مفـــردات المقــــرر العممــــي
رسػومات تفصػػيمية لممشػػروع توضػػح التشػػطيبات المسػػتخدمة 

 في التصميـ مف خالؿ التمويف.

،أ.2أ.،4أ. التاسع 
5،أ.4،أ.3
41،أ.9،أ.
،أ.44،أ.

42 

،ب4ب.
3،ب.2.

،4،ب.
،ب5ب.
.6 

 4ج.
،ج2،ج.
.3 

،  4د.
 2د.
 3،د.

األمور التي يجب معرفتيا قبؿ  - :مفردات المقرر النظري
 البدء في العممية التصميمية

دراسة المبادئ واألسس التي يبنى عمييا توزيع األثاث  -
   في الغرفة الواحدة

رسـ القطاع الرأسي ودراسة قطاع  :مميمفردات المقرر الع
 (51: 4بمقياس رسـ )الدرج 

،ب4ب. 2،أ.4أ. العاشر
3،ب.2.

،4،ب.
،ب5ب.
.6 

 4ج.
،ج2،ج.
.3 

،  4د.
 2د.
 3،د.

 -دراسة خطوات التصميـ - مفردات المقرر النظري:
 مرحمة التصميـ

دراسة االحتياجات الفيزيولوجية التي يجب أف يوفرىا  -
 المسكف

حتياجات السيكولوجية التي يجب أف يوفرىا دراسة اال -
    المسكف

الحادي 
 عشر

،أ.2،أ.4أ.
5،أ.4،أ.3
41،أ.9،أ.
،أ.44،أ.

42 

،ب4ب.
3،ب.2.

،4،ب.
،ب5ب.
.6 

-----
- 

-----
-- 
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: إسقاط األثاث في القطاع والتمويف مفردات المقرر العممي
 والظؿ والنور

فمؿ دراسة البيوت المنفصمة) ال -  :مفردات المقرر النظري
 -الموائح القانونية  -السكنية( : المتطمبات التصميمية

  قواعد وأصوؿ توسعة مساحات المنزؿ

دراسة طرؽ اإلخراج والتمويف  :مفردات المقرر العممي
 المختمفة لممشروع

الثاني 
 عشر

،أ.2،أ.4أ.
5،أ.4،أ.3
41،أ.9،أ.
،أ.44،أ.

42 

،ب4ب.
3،ب.2.

،4،ب.
،ب5ب.
.6 

-----
- 

،  4د.
 2د.
 3،د.

غرفة المعيشة  –دراسة المدخؿ  - ات المقرر النظري:مفرد
 -الفراغات المعيشية الداخمية  –غرفة الجموس  –

 –المطبخ  -المكتب  –غرفة الطعاـ  -مساحات )النـو
    الحماـ (

خراج المشروع :مفردات المقرر العممي  استكماؿ العمؿ وا 

الثالث 
 عشر

،أ.2،أ.4أ.
5،أ.4،أ.3
41،أ.9،أ.
،أ.44،أ.

42 

،ب4ب.
3،ب.2.

،4،ب.
،ب5ب.
.6 

-----
- 

،  4د.
 2د.
 3،د.

إقامة المعرض المنيجي  - مفردات المقرر النظري:
   مراجعة عامة لممنيج . -لممقرر

 -إقامة المعرض المنيجي لممقرر مفردات المقرر العممي:
 مراجعة عامة لممنيج

الرابع 
 عشر

،أ.2،أ.4أ.
5،أ.4،أ.3
41،أ.9،أ.
،أ.44،أ.

42 

،ب4ب.
3،ب.2.

،4،ب.
،ب5ب.
.6 

  

 :أ.د/ ميجة محمد اسماعيل مسمم   أستاذ المادة

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

 0202التاريخ: 
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 أ(                         44جامعة : المنوفية                    نموذج رقـ )

 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسـ: ادارة المنزؿ والمؤسسات

 

 مصفوفة اساليب التعمم )ب( 
 

ميارات  ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التعمم
 مينية

ميارات 
 عامة

محاضرات 
 نظرية

 2،ب. 4ب. 41،أ.9،أ.5،أ.4،أ.3،أ.2،أ.4أ.
 3،ب.

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

تطبيقات 
 عممية

،5،ب.4ب. 45،أ.44،أ.43،أ.42،أ.44أ.
،7،ب.6ب.

 8ب.

  4د.  2، ج. 4ج.

48،أ.47،أ.46،أ.45،أ.44،أ.43أ. ورشة عمل
 21،أ.49،أ.

------- 2، ج. 4ج. 41،ب.9ب.
- 

التمارين 
 النظرية

-------- 41،ب.9ب. 41،أ.9،أ.5،أ.4،أ.3،أ.2،أ.4أ.
-- 

  4د.

 

 :أ.د/ ميجة محمد اسماعيل مسمم   أستاذ المادة 

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

 0202التاريخ: 

 

تصميـ منزؿ  مسمى المقرر
 وتطوره

 EHM2123(7) كود المقرر
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نموذج رقـ   جامعة: المنوفية                                                  
 أ(     44)

 كمية : االقتصاد المنزلي

 قسـ : ادارة المنزؿ والمؤسسات

 

 اساليب التقييم مصفوفة ( ج)
 

ميارات  ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم
 مينية

ميارات 
 عامة

امتحان أعمال السنة 
 نظري

 3، أ. 2،أ.4أ.
 7،أ.6،أ.5،أ.4،أ.

،  2، ب.4ب.
 3ب.

  2،ج. 4ج.
 4د.

امتحان أعمال سنة 
 تطبيقي

،أ.42،أ.44،أ.41أ.
43 

،  2، ب.4ب.
 3ب.

 4د. 2،ج. 4ج.

ير البحث مناقشة تقار 
 التطبيقي

---------- 7،أ.6أ.
- 

 4د.  2،ج. 4ج.

امتحان نياية العام 
 تطبيقي

،أ.42،أ.44،أ.41أ.
 44،أ.43

------- 2،ج. 4ج. 3،ب.2ب.
-- 

امتحان نياية العام 
 نظري

،  4أ.
،أ.5،أ.4،أ.3،أ.2أ.

 8،أ.7،أ.6

،  2، ب.4ب.
 3ب.

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

تصميـ منزؿ  مسمى المقرر
 وتطوره

 EHM2123(7) كود المقرر
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 اعيل مسمم :أ.د/ ميجة محمد اسم أستاذ المادة

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

 م0202التاريخ: 

 

 

 

 

 (00نموذج رقم )

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معيد :  االقتصاد المنزلي

 قسم :    إدارة المنزل والمؤسسات 
 

 مقرر دراسي توصيف

 بيانات المقرر -4

 الرمز الكودى : 

EHM2135(8) 

 اسـ المقرر : 

 قاعة بحث 

 الفرقة / المستوى : 

األولى ماجستير/ األوؿ 
 والثاني )مادة ممتدة(

التخصص :إدارة المنزؿ 
 والمؤسسات

 - 3 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         
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 واسػػتخداـ العممػػي البحػػث ومنيجيػػات أساسػػيات تطبيػػؽ يجيػػد 4/4 ىدؼ المقرر : -2
 . والمؤسسات المنزؿ ادارة  مجاؿ فى المختمفة توأدوا
 المنػػزؿ ادارة  مجػػاؿ فػػى واسػػتخدامو التحميمػػي المػػنيج يطبػػؽ 4/2

 .والمؤسسات
 
يجاد المينية المشكالت يحدد 4/5  . ليا حموال وا 
 
  مجػػػاؿ فػػػى العمػػػؿ فػػػرؽ قيػػػادة عمػػػى والقػػػدرة بفاعميػػػة يتواصػػػؿ 4/7

 .والمؤسسات المنزؿ ادارة
 ادارة  مجػػػاؿ فػػػى مختمفػػػة مينيػػػة سػػػياقات فػػػى اتالقػػػرار  يتخػػػذ 4/8

 .  والمؤسسات المنزؿ
 أعمػػػى يحقػػػؽ بمػػػا  التجػػػارب لعمػػػؿ المتاحػػػة المػػػوارد يوظػػػؼ 4/9

 .عمييا والحفاظ استفادة
 البيئػة عمػى والحفػاظ المجتمع تنمية في بدوره الوعي يظير 4/41
 العالمية المتغيرات ضوء فى
 . واإلقميمية 
 وااللتػػزاـ والمصػػداقية بالنزاىػػة اللتػػزاـا يعكػػس بمػػا يتصػػرؼ 4/44

 .المينة بقواعد
 فػى المسػتمر الػتعمـ عمػى وقػادرا ومينيػا أكاديميػا ذاتو ينمى 4/42

 . والمؤسسات المنزؿ ادارة  مجاؿ
 
  

 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

 وطرؽ البحث العممي. ومناىج وادوات أساليب يمخص.4أ. المعمومات والمفاىيـ: - ت
 مشكالت المجتمع. . يصؼ2أ.
 . يذكر طريقة كتابة األىداؼ .3أ.
 أنواع الفروض. يعدد.4أ.
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 .يعدد أنواع العينات.5أ.

 كيفية كتابة المقدمة. يشرح. 6أ.

 .يسمي أدوات الدراسة )البحث(.7أ.

 رالمعالجات اإلحصائية.يميز .9أ.

 . يمخص كيفية إعداد خطة بحثية.41أ.

 عممية لمبحث.طريقة كتابة المراجع ال يشرح.44أ.
 انتقاء األساليب اإلحصائية التي تنطبؽ واىداؼ الدراسة. يحمؿ.4ب. الميارات الذىنية : - ث

 العالقات بيف متغيرات الدارسة.  يصنؼ.2ب.

 متغيرات الدراسة بمتغيرات المجتمع.بيف ربط ي. 3ب.

 تنفيذية تعالج مشاكؿ المجتمع. حموال بتكري. 4ب.

 .طرؽ اختيار العينة يصمـ. 5ب.

 عمى كيفية كتابة خطة بحثية. يصمـ.6ب.

 طريقة كتابة المراجع العممية. يخطط. 7ب.
الميارات المينية  -جػ

 الخاصة بالمقرر :
 برامج إرشادية لتنمية وعي فئات المجتمع لمواجو مشكالتو   يطبؽ.4ج.

 اإلطالع عمي أحدث األبحاث في المجاؿينسؽ  .2ج.

 المستحدثة في المجتمع األبحاث لحؿ المشكالت يطبؽ. 3ج .

 الميارات العامة : - ر
 

 الكتابية المخاطبات خالؿ مف بفاعمية يتواصؿ 2/4/4/4 (4
 4. وااللكترونية

 3.  وتطبيقاتو االنترنت خالؿ مف بفاعمية يتواصؿ 2/4/4/3 (2
 السمعية الوسائؿ استخداـ فى بفعالية يشارؾ 2/4/4/4 (3

 4. المعمومات عرض فى والبصرية
 المعمومات تكنولوجيا   استخداـ فى  فاءةبك يساىـ 2/4/2/4 (4

 المنزؿ ادارة  بمجاؿ المينية الممارسة تطوير يخدـ بما
 5. والمؤسسات

 فى اآللى الحاسب توظيؼ فى  بكفاءة يشارؾ 2/4/2/2 (5
 6. والمؤسسات المنزؿ ادارة  مجاؿ
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 الحصوؿ فى المعمومات شبكة استخداـ فى يساىـ  2/4/4/4 (6
 9.   والمعارؼ المعمومات عمى

 عمى الحصوؿ فى   المكتبة  استخداـ فى يبادر  2/4/4/2 (7
 41. والمعارؼ المعمومات

 

  األسبوع األوؿ:طرؽ البحث وأنواعو محتوى المقرر:  -4

 األسبوع الثاني:اختيار العينة ، صياغة األىداؼ والفروض

الرابػػػع : مطابقػػػة منػػػاىج البحػػػث مػػػع الموضػػػوعات ، -األسػػػبوع الثالػػػث 
وضػػػػػوعات المتخصصػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاؿ دارسػػػػػة إدارة المنػػػػػزؿ واختيػػػػػار الم
  والمؤسسات

السػػػػػادس: اقتػػػػػراح خطػػػػػط مػػػػػف حيػػػػػث المقدمػػػػػة ،   -األسػػػػػبوع الخػػػػػامس
  األىداؼ ، األىمية

 الثامف : تجميع اإلطار النظري ، الدراسات السابقة –األسبوع السابع 

األسػػػػبوع التاسػػػػع : كتابػػػػة األسػػػػموب البحثػػػػي مػػػػف حيػػػػث المصػػػػطمحات 
ختيػػػػػار العمميػػػػػة وا إلجرائيػػػػػة ، مػػػػػنيج البحػػػػػث، إعػػػػػداد أدوات الدراسػػػػػة وا 

  الوسيمة المناسبة لقياس المتغيرات 

 األسبوع العاشر : كتابة البحث وتجميع الفصوؿ

األسػػػبوع الحػػػادي عشػػػر: تحويػػػؿ البيانػػػات الخاصػػػة باالسػػػتبيانات الػػػي 
 –بيانػػات رقميػػة وكتابػػو الفصػػؿ الرابػػع النتػػائج الوصػػفية )وصػػؼ العينػػة 

 جابات الخاصة بالمتغيرات(اإلست
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 األسبوع الثاني عشر: كتابة المراجع

أساليب التعميم  -5
 والتعمم:

 المحاضرات النظرية

 الحوار الحر

 العصؼ الذىني

 التقارير والبحوث

 التعميـ الذاتي 

 التعمـ النشط

 التعمـ التعاونى

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

  نتباه إلزالة عوامؿ التشتت أثناء المحاضرةىندسة اال

 .أسموب النمذجة

 .أسموب تحميؿ وتجزئة المحتوى العممي لممنيج

 تقويم الطـــالب :   -7

 األداء األسبوعي األساليب المستخدمة - أ

 التفاعل الصفي واالختبار الشفيي

 بحث في أحد المجاالت المتخصصة

 اسبوعي  التوقيت - ب

 نياية السنة الدراسيو
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درجة ولـ تذكر الئحة الكمية درجات تحريري  411الدرجة الكمية  توزيع الدرجات -جػ
 وتطبيقى واعماؿ السنة

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 ------------ مذكرات - ث

 ------------ كتب ممزمة - ج

(: منيجية البحث العممي في العموـ 2144عبود عبد اهلل العسكري ) كتب مقترحة -جػ
 األنسانية ، المكتب المصري لممطبوعات، القاىرة،مصر.

( : أساسيات البحث العممي : دراسة 2147) فييمة أحمد عمي القماي
منيجية لكيفية اعداد البحوث العممية ورسائؿ الماجستير والدكتوراه، 

 دار الكتب والدراسات العربية، القاىرة،مصر.
في العمـو االجتماعية ( : مناىج البحث العممي 2146رشيد زرواني )

 و اإلنسانية، دار الكتاب الحديث، القاىرة،مصر.
(: البحث العممي 2114عبد العزيز بف عبد الرحمف بف عمي الربيعة )

، -حقيقتو ومصادره ومادتو ومناىجو وكتابتو وطباعتو ومناقشتو -
 مكتبة الممؾ فيد الوطنية، الرياض، السعودية.، 2ط

دوريػػػػػػػػػػػات عمميػػػػػػػػػػػة أو  -د
 ات ... الخنشر 

 

أسـتاذ المـادة : أ.م.د/ ىبـة اهلل عمـي محمـود شـعيب، أ.م.د./أميـرة حسـان عبـد الجيـد دوام، د.نيــي 
د./فاطمة حسان  د./ىناء سالمة    د./رييام عبد الستار عبد المحسن، د.مني محمد زكي صقر  

 جالل      
 م0202التاريخ:  /    /

 اسماعيل مسممرئيس مجمس القسم العممي: أ.د/ ميجة محمد 
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 أ(     00نموذج رقم )                    جامعة: المنوفية

 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات

 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة  ( أ)

 لمقررمحتويات ا
أسبوع 
 الدراسة

 المعارف
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

مفردات المنيج النظري: 
 طرؽ البحث وأنواعو

،3،ب.0ب.  0أ. ولاأل 
 5ب.

   0د. 2ج.

 :مفردات المنيج النظري
اختيار العينة ، صياغة 

 األىداؼ والفروض

------ 5ب. 5،أ.4،أ.3أ. الثاني 
---- 

 0، د. 0د.

 مفردات المنيج النظري:
مناىج البحث  مطابقة

مع الموضوعات 
المتخصصة في مجاؿ 

سة إدارة المنزؿ ار د
 والمؤسسات

،أ.3،أ.0،أ.0أ. الثالث
  5،أ.4

 0، د. 0د. 0ج. 3ب.

مفردات المنيج النظـري: 
يتبػػػػػػػػػع مطابقػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػاىج 
البحػػث مػػع الموضػػػوعات 
، واختيػػػػػار الموضػػػػػوعات 

،أ.3،أ.0،أ.0أ. الرابع
 5،أ.4

  0، د. 0د.  0ج. 3ب.

 قاعو بحث مسمى المقرر

 EHM2135(8) كود المقرر 
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المتخصصػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ 
دارسػػػػػػػػػػػػػػػة إدارة المنػػػػػػػػػػػػػػػزؿ 

  والمؤسسات.

مفردات المنيج النظـري: 
اقتػػػراح خطػػػط مػػػف حيػػػث 
المقدمػػػػػػػػػػػػة ، األىػػػػػػػػػػػػداؼ، 

  األىمية.

  0، د. 0د.  0ج. 6،ب.3ب. 6،أ.3،أ.0أ. الخامس

مفردات المنيج النظـري: 
اقتػػػػراح خطػػػػط مػػػػف يتبــــع 

حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث المقدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، 
األىػػػػػػػػػػػػػػداؼ، األىميػػػػػػػػػػػػػػة.

  

  0، د. 0د.  0ج. 6ب. ،3ب. 6،أ.3،أ.0أ. السادس

مفردات المنيج النظري: 
تجميع اإلطار النظري ، 

 الدراسات السابقة

  0، د. 0د. 3، ج.2ج. 6،ب.3ب. 0، أ.0أ. السابع

مفردات المنيج النظري: 
تجميع اإلطار يتبع 

النظري ، الدراسات 
 السابقة

  0، د. 0د. 3،ج.0ج. 6،ب.3ب. 0، أ.0أ. الثامن

 مفردات المنيج النظـري:
ة األسػػػػػموب البحثػػػػػي كتابػػػػػ

مػػػف حيػػػث المصػػػػطمحات 

، 7، أ. 0أ. التاسع
 8أ.

 0، د.0د. 3ج. 6.ب
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العمميػػػػػػػػػػػػػة واإلجرائيػػػػػػػػػػػػػة ، 
مػػػػػػػػنيج البحػػػػػػػػث، إعػػػػػػػػداد 
ختيػػػػػػػار  أدوات الدراسػػػػػػػة وا 
الوسػػػيمة المناسػػػبة لقيػػػاس 

 المتغيرات.

 مفردات المنيج النظـري:
كتابػػػػػػػة البحػػػػػػػث وتجميػػػػػػػع 

 الفصوؿ.

 0،د.0د. 3ج. 6ب. 02أ. العاشر

 منيج النظـري:مفردات ال
تحويػػؿ البيانػػات الخاصػػة 
باالسػػتبيانات الػػي بيانػػات 
رقميػػػػػػػة وكتابػػػػػػػػو الفصػػػػػػػػؿ 
الرابػػػػػع النتػػػػػائج الوصػػػػػفية 
 –)وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ العينػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

االسػػػػػػػػػػػتجابات الخاصػػػػػػػػػػػة 
 بالمتغيرات(.

الحادي 
 عشر

 0،د.0د. 3ج. 0ب. 9، أ.0أ.

 مفردات المنيج النظـري:
 كتابة المراجع.

الثاني 
 عشر

 0،د.0د. ------ 7ب. 00أ.

أسـتاذ المـادة : أ.م.د/ ىبـة اهلل عمـي محمـود شـعيب، أ.م.د./أميـرة حسـان عبـد الجيـد دوام، د.نيــي 
د./فاطمة حسان  د./ىنـاء سـالمة   د./رييـام عبد الستار عبد المحسن، د.مني محمد زكي صقر  

 جالل      

 م0202التاريخ:  /    /
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 رئيس مجمس القسم العممي: أ.د/ ميجة محمد اسماعيل مسمم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ(     00جامعة : المنوفية                              نموذج رقم )

مسمى 
 المقرر

 قاعو بحث
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 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات

 مصفوفة اساليب التعمم  ( ب)
 

اساليب 
 التعمم

ميارات  ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة
 عامة

محاضرات 
 نظرية

، 5،أ.4، أ.3،أ. 0، أ. 0أ.
 00،أ.02،أ.9،أ.8،أ.7،أ.6أ.

 ،0،ب. 0ب.
 7،ب.6،ب.5ب.

،  0د.  0ج.
  0د.

دراسة 
 الحالة

،  0د. -----------  4ب. ، 3ب. 0أ. 
  0د.

، 0ب. ، 0ب. 02،أ.9،أ.8أ. التعمم الذاتي
، 4، ب. 3ب.
 7،ب.6،ب.5ب.

،  0د. 3، ج.0ج.
  0د.

ناقشة الم
 والحوار

 3، أ. 0، أ. 0أ.
 ،8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.4،أ.

 00،أ.02،أ.9أ.

، 0، ب. 0ب.

، 4، ب. 3ب.
 7،ب.6،ب.5ب.

،  0د. 0ج.
  0د.

أسـتاذ المـادة : أ.م.د/ ىبـة اهلل عمـي محمـود شـعيب، أ.م.د./أميـرة حسـان عبـد الجيـد دوام، د.نيــي 
سان  د./ىنـاء سـالمة   د./رييـام د./فاطمة حعبد الستار عبد المحسن، د.مني محمد زكي صقر  

 جالل      

 م0202التاريخ:  /    /

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

 

 EHM2135(8) كود المقرر 
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 أ(     00جامعة: المنوفية                                      نموذج رقم )

 اد المنزليكمية : االقتص

 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات

 مصفوفة اساليب التقييم  ( ج)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم

األداء 
 األسبوعي

 ،4،أ.3، أ.0أ.

 9،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5أ.

  0، د. 0د. 0ج. 3، ب.0ب.

التفاعل الصفي 
واالختبار 
 الشفيي

 ،4،أ.3، أ.0أ.

 ،9،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5أ.

 00، أ.02أ.

، 0، ب.0ب.
، 4،ب.3ب.
، 6، ب.5ب.

 7ب.

  0، د. 0د. ----------

 بحث قاعة مسمى المقرر

 EHM2135(8) كود المقرر 
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بحث في أحد 
المجاالت 
 المتخصصة

، 0، ج.0ج. 6، أ.0أ. 00،أ.02،أ.9،أ.0أ.
 3ج.

 0، د. 0د.

أسـتاذ المـادة : أ.م.د/ ىبـة اهلل عمـي محمـود شـعيب، أ.م.د./أميـرة حسـان عبـد الجيـد دوام، د.نيــي 
د./فاطمة حسان  د./ىنـاء سـالمة   د./رييـام د الستار عبد المحسن، د.مني محمد زكي صقر  عب

 جالل      

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

 م0202التاريخ:  /    /

 

 
 
 

 


