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 (11نموذج رقم )

 

 جامعة المنوفية

 كلية االقتصاد المنزلي

 قسم : االقتصاد المنزلي والتربية 

 1219-1212توصيف مقرر دراسي   

 بيانات المقرر -1

 Hالرمز الكودى: 

211  

الفرقة / المستوى الثانية  اسم المقرر: مبادئ تدريس

 /األول

 التخصص :

االقتصاد المنزلي 

 والتربية

          عملي                 نظريحدات الدراسية :  عدد الو

   هدف المقرر:-1 

 مجتتتال فتتت  الحديثتتتة للتكنولوجيتتتا وفقتتتا والخامتتتات االدوات يستتتتخدم/1.1

 والتربية المنزل  االقتصاد

 التعليمات وفهم الدرس وتخطيط االنشطة يصمم/ 1-9.

1  
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 المعلومات توصيل ووسائل التعلم نتائج يقيم/1-12

 امنة بطريقة المتاحة المعدات واستخدام تعليمية استراتيجيات ينشر/ 1-11

 المتاحتتة المعتتدات واستتتخدام جديتتد  تعليميتتة استتتراتيجيات يستتتخدم/1-11

 امنة بطريقة

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

 عند انتهاء الطالب من دراسة المقرر بنجاح يجب ان يكون قادراً عل  أن: 

المعلومات  - أ

 والمفاهيم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 كؿ كخصائص التدريس عممية مككنات ك ،التدريس مفيكـ يشرح (1
 .كأىميتيا التعميمية الكسيمة مفيكـك  ،منيما

 كأحكامو المعمـ قرارات في تؤثر التي العكامؿ يكضح. 3.أ (2
 .حميا ككيفية المعمـ تكاجو التي كالمشكالت

  ،كأىميتو كخصائصو لمتدريس التخطيط مفيكـ يحدد. 4.أ (3
 التي االفتراضاتك  ،تو كصكره كمككنات خطة الدرسكمستكيا
 التدريس تخطيط الي الحاجة استدعت

 كمعاييره كخطكاتو كأىدافو كمفيكمو المحتكم تحميؿ يشرح. 7.أ (4
 .كخصائصو

 كأىـ كمككناتيا كمفيكميا التدريس استراتيجية يعرؼ. 8.أ (5



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
 

3 
 

 كمجاالتيا كمستكياتيا كأىميتيا التدريسية األىداؼ كأنكاعيا 
  صياغتيا فيةككي

 كالتخطيط ككظائفو كمعاييره  كأنكاعو التقكيـ مفيكـ يحدد.11.أ (6
 .مبسط لدرس

. يصؼ االساليب كالظركؼ المالئمة لتعمـ مجاالت 2-1-7  (7
 مبادلء الى اسنتادا االقتصاد المنزلي كفقا الحتياجات المتعمميف

 التدريس
يناقش اساليب اتخاذ القرار ذات الصمة بالعالقات  2-1-19 (8

 مبادلء الى اسنتادا المتبادلة مع االخريف فى العمؿ كالمجتمع
 التدريس

يناقش استراتيجيات التعمـ المناسبة لتدريس االقتصاد 2-1-22 (9
 التدريس مبادىء ال  اسنتادا المنزلى التربكل كفقا عمر المتعمـ

 المهارات الذهنية : - ب

 

 

 

 أساليب ،وحلولها و التدريس عملية تواجه التي المشكالت يحلل (1

 .المشكالت حل

 االقتصاد تدريس مجال في الجيد  التدريس خصائصيصنف  (1

 .  التعلم عملية في تأثيره مدى وقياس المنزلي

 .المنزلي االقتصاد مجال في لدروس يخطط. 1.ب (3
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 .التدريسية االهداف مجاالت بين الفروق يستنتج. 6.ب (1

 . مختلفةال التقويم أنواع و  التخطيط مستويات بين يقارن. 7.ب (1

 التدريس استراتيجيات أنواع و

اسنتادا ال  مبادىء   منتجة تعليمية بيئة يصمم. 1-1-11. (6

 التدريس

 التربوية المعارف لتنمية منتجة تعليمية بيئة  يخطط. 1-1-11 (7

 التدريس مبادىء ال  اسنتادا

 التفكير اساس علي للمشاكل المثل  الحلول يحلل1-1-13 (8

 التدريس دىءمبا ال  اسنتادا التحليلي

 المستملر والتطور المهنية التنمية ال  االحتياجيخطط 1-1-11 (9

 التدريس مبادىء ال  اسنتادا المنزل  االقتصاد تعليم ف 

 يقوم التربوى المنزل  لالقتصاد ا تعليم يبتكر 1-1-16 (12

 التدريس مبادىء ال  اسنتادا العلم  والبحث النظريات عل 

 

 

المهارات المهنية  -جـ

 ة بالمقرر :الخاص

 

 

 

 تتفق المنزلي االقتصاد تدريس أثناء في التدريس مهارات يتقن (1

 .المتعلم طبيعة مع

 .التدريس أثناء في الناجح المعلم صفات تطبيق يجيد  (1

 .العلوم من وغيره التدريس مبادئ بين العالقة يطبق (3

 .التخصص مجال في التدرس مبادئ دراسة من يطبق  (1

 في  التدريس مبادئ في المتعلمة  ماتوالمعلو المفاهيم يطبق. 1 (1

 مستقبالً  العملية الحيا 

 المسئولية تحمله ف  المتاحه الخاصة موارده بين ينسق. 1-3-1. (6
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 مبادىء ال  اسنتادا به المحيطين االفراد وتجاه عمله داخل 

 التدريس

 المنزل  االقتصاد لمجال المناسبة العلمية المبادئ يطبق. 1-3-3 (7

 التربوى

 في األساسية والمهارات والمعارف الخبرات  بقيط.1-3-1 (8

 التدريس مبادىء ال  اسنتادا التربوى المنزل  االقتصاد

 المنزل  االقتصاد مجال في األساسية المهارات يتقن. 1-3-6 (9

 التدريس مبادىء ال  اسنتادا التربوى

 البيئة ف  المتاحة الموارد بكفاء  يستخدم 1-3-19 (12

 ال  اسنتادا ومجتمعيا اسريا المنزل  االقتصاد لتعليم المحيطة

 التدريس مبادىء

 

المهارات  - د

 العامة :

 

 العاملينيشارك ف  تحفيز وقياد  1-1-1 (1

 والبصريةالمناسبة السمعية الوسائل استخدام ف  يساهم 1-1-1 (1

 بكفاء  االخري الثانوية والموارد

 

 محتوى المقرر:  -1

 

 

 

 

 الموضوع االسبوع

ريخي لمفهتتتتوم التتتتتدريس والتطتتتترق التطتتتتور التتتتتا  األول

 .لمفاهيم التدريس
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-مكونتتتات عمليتتتة التتتتدريس)المعلم أدواره وصتتتفاته الثاني

متترثرات عامتته -بيئتتة التتتعلم-المتتاد  الدراستتية-المتتتعلم

 اتخاذ القرار في التدريس(.-علي التدريس

العوامتتل التتتي تتترثر فتتي قتترارات المعلتتم وأحكامتته  الثالث

 علم وكيفية حلها.والمشكالت التي تواجه الم

 التخطيط للتدريس )مفهومه وخصائصه وأهميته(. الرابع

االفتراضتتات التتتي استتتدعت الحاجتتة التتي تخطتتيط  

 التدريس.

 مستويات التخطيط وصوره. الخامس

-المحتتتوى-المقدمتتة-مكونتات خطتتة الدرس)األهتتداف

-مصتادر وأدوات التتعلم-طرق وإجراءات التتدريس

 ق(.اإلغال-التكليفات والتعيينات

تحليتتتتتل المحتتتتتتوي )مفهومتتتتته وأهدافتتتتته وخطواتتتتتته  السادس

  ومعاييره وخصائصه(.

 امتحان نصف الفصل الدراسي.

األهداف التدريسية )أهميتهتا ومستتوياتها ومجاالتهتا  السابع

 وكيفية صياغتها(.

استتتتراتيجية التتتتدريس )مفهومهتتتا ومكوناتهتتتا وأهتتتم  الثامن 
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أساليب التعليم  -1

 والتعلم

 

 محاضر  نظرية 

 .المناقشة والحوار 

 عصف ذهني 

 تقارير وبحوث 

 نموذج التعلم البنائي 

 التعلم عن بعد -التعلم النشط -التعلم الذاتي 

أساليب التعليم  -6

تعلم للطالب وال

ذوى القدرات 

 المحدود

 الحقائب التعليمية 

 ات التدريس االيجاب  الفعالاستراتيجي 

 أنواعها ومعايير اختيارها(.

وكيفيتة -تصتنيفها-أهميتهتا-الوسيلة التعليمية)مفهومها التاسع

 .وقواعدها(-اختيارها

 التقويم )أنواعه  ومعاييره ووظائفه(. العاشر

التخطيط المبسط لدرس في مجال االقتصاد المنزلي  عشر الحادي

وكيفية التعرف عل  التواصل مع االخرين لمواجهة 

 المشكالت التربوية.

 عشر الثاني

 

 المبسط لدرس اخرالتخطيط 

 مراجعة عامة
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 تقويم الطـــالب :  -7

األساليب  - أ

 المستخدمة

 تحريري . امتحان نهاية الفصل الدراسي 3أ. . أ

 تقويمات بدون درجات اسبوعية  . ب

 التوقيت - ب

 

 األسبوع أسبوعيا 1التقييم 

 األسبوع  السابع 1التقييم 

 األسبوع  الخامس عشر 3التقييم 

توزيع  -جـ

 الدرجات

 درجة122نهاية العام     امتحان 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 مذكرات - أ

 

مذكر  ورقية يقوم بوضعها الساد  أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس والتي يقره 

 1219 القسم.

 ال يوجد كتب ملزمة - ب
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 كتب مقترحة -جـ

 

 

 

 

انكرة ػانى ،انركنًٚ انفؼال ، 5115أؼًك ؼٍٍٛ انهماَٙ ،فانػح ؼٍٍ يؽًك:  .1

 انكرة. ػانى

 ٌهٕن انركنًٚ ، يهكى انكراب نهُشه، انماْهج5116يؽًك أيٍٛ انًفرٙ:  .5

يٓاناخ انركنًٚ ، قان 5116ظاته ػثك انؽًٛك ، ٌهًٛاٌ انشٛؿ ، فٕو٘ واْه:  .3

 .جانؼهتٛح، انماْهانُٓعح 

، ذصُٛف األْكاف 5115ؼٍٍ ؼٍٍٛ وٚرٌٕ ، كًال ػثك انؽًٛك وٚرٌٕ:  .4

 أنح ػهتٛح ، قان انًؼانف ،انماْهج.انركنٍٚٛح... يؽ

 انًُاْط انًؼاصهج ، قان انًؼانف ، انماْهج.5112إتهاْٛى تٍَٕٛٙ ػًٛهج: .5

،ذُظًٛاخ ؼكٚصح نهًُاْط انرهتٕٚح: قػٕج نرؼهٛى ظكٚك  5115يعك٘ ػىٚى: .6

 ٕٚاكة  يعرًغ انًؼهفح ٔػصه انًؼهٕياخ يكرثح األَعهٕ انًصهٚح، انماْهج.

اخ انرًُٛح انًُٓٛح نهًؼهًٍٛ، انٕناق نهُشه ٔانرٕوٚغ، ،أٌا5116ٌٛٔظّٛ انفهغ: .2

 انماْهج.

دوريات علمية  -د

 أو نشرات ... الخ

 ال يوجد 

 : أ.د. مني أبوشنب  العلميرئيس مجلس القسم     منسق المقرر: د. نورا غريب  
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 (11نموذج رقم )

 

 جامعة المنوفية

 كلية االقتصاد المنزلي

 نزلي والتربية قسم : االقتصاد الم

 م( 1219-1212توصيف مقرر دراسي )

 تٛاَاخ انًمهن -1

 انفشقخ / انًغزىي : انضبَُخ  اعى انًقشس :  ربسَخ رعهُى  H 216انشيض انكىدي : 

          ػًهٙ                 َظه٘ػكق انٕؼكاخ انكناٌٛح :   وانزشثُخ انًُضنٍانزخصص :االقزصبد 

 

 هذف انًقشس : -2

 

 

 

 انطانة يٍ قناٌح انًمهن تُعاغ ٚعة أٌ ٚكٌٕ لاقناً ػهٗ أٌ: اَرٓاءػُك 

 نًٕاظٓتتتح انرفكٛهانًٍتترُك انتتتٗ انًتتُٓط انرتتانٚفٗ فتتتٗ انرؼهتتٛى   ٍٚتترفكو/ 5.1 (1

 ػهٙ ٔانًعرًغ ٔاالٌهِ تانفهق انًهذثطح  ٔانرهتٛح انًُىنٗ االلرصاق يشكالخ

 ٔااللهًٛٗ انًؽهٙ انًٍرٕٖ

 

 ٔانًعرًؼٛح انصمافٛح ٔاالػرثاناخ ٔاألـاللٛح نًُٓٛحا انًٍؤٔنٛاخ ٚرفٓى/1.1 (5

1 - 
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 يٍ ـالل قناٌح ذانٚؿ انرؼهٛى 

 

 انرؼهٛى ذانٚؿ قناٌح ـالل يٍ انًُٓٛح انرًُٛح فٗ ٚشانن/ 1-11 (3

 

 انًغزهذف يٍ رذسَظ انًقشس: -3

 عُذ اَزهبء انطبنت يٍ دساعخ انًقشس ثُغبػ َغت اٌ َكىٌ قبدساً عهً أٌ:

 انًؼهٕياخ ٔانًفاْٛى - خ

 

 

 ٚمكه ياْٛح ٔفائكج ٔفهٍفح ذانٚؿ انرهتٛح ٔانرؼهى.. 1أ. (1

 . ٚشهغ أًْٛح قناٌح ذانٚؿ انرؼهٛى ٔاالٌرفاقج يُٓا.5أ. (5

 . ٚؽكق يهاؼم ذطٕن ذانٚؿ انرؼهٛى فٗ يصه فٗ 3أ. (3

 ٔػٓك االؼرالل ٔػٓك االٌرمالل ػٓك يؽًك ػهٗ ٔأالقِ. (4

 نهًعرًغ  . ٚؽكق األتؼاق االلرصاقٚح ٔاالظرًاػٛح ٔانٍٛاٌٛح6أ. (5

 انؼاللح تٍٛ انرؼهٛى ٔاألتؼاق االلرصاقٚح  ٔ انًصهٖ تؼك انصٕنج  (6

 ٔاالظرًاػٛح ٔانٍٛاٌٛح نهًعرًغ انًصهٖ.

 أْىٔٔفٗ يصه . ٕٚظػ َشأج انعايؼح فٗ انٕغٍ انؼهتٗ.1أ. (2

 ـصائص  انرؼهٛى انعايؼٗ فٗ يصه. 

 انصمافٛتتتتتح ٔاالػرثتتتتتاناخ ٔاالـاللٛتتتتتح انًُٓٛتتتتتح انًٍتتتتتتٕنٛاخ ٚؼتتتتتكق. 5-1-5 (1

 يٍ ـالل قناٌح ذانٚؿ انرؼهٛى  ٔانًعرًؼٛح

انرؼهتتتٛى  انًٍتتترُكج انتتتٗ ذتتتانٚؿ  انصمافٛتتتح ٔاالػرثتتتاناخ انمتتتٛى ٚشتتتهغ. 5-1-6 (9

 ٔاًَاقغ انرؼهٛى انرانٚفٛح



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
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 انًهبساد انزهُُخ : - س

 

 

 

 

 

 أْى انفهٔق تٍٛ يُاْط انثؽس فٗ ذانٚؿ انرؼهٛى يٍ انًُظٕن انؼهتٗ ٚؽهم (1

 نٚؿ انرؼهٛى.أْى أـاللٛاخ انثؽس فٗ ذا ٚؽهم. (5

قٔن ٔ يهاؼتتم ذطتتٕن ذتتانٚؿ انرؼهتتٛى فتتٗ يصتته لثتتم انصتتٕنج ٔتؼتتكْا. ٚصتتُف (3

 انعايؼح فٗ انٕغٍ انؼهتٗ

 أْى يؼٕلاخ انرؼهٛى انعايؼٗ فٗ يصه ٚؽهم (4

  ٔانًهذثطح ترانٚؿ انرؼهتٛى ٔاالذصال تانرفكٛه انًرؼهمح انؼًهٛاخ  ٚكيط. 5-5-1. (5

  انؼًم تًؽٛػ

 

اٌرُاقا انٗ انًُٓط انرانٚفٗ فٗ قناٌح   شاكمنهً انًصهٗ انؽهٕل ٚؽهم.5-5-13 (6

 انرؽهٛهٙ انرفكٛه اٌاي ػهٙٔانرؼهٛى 

 

انًهبساد انًهُُخ  -عـ

 انخبصخ ثبنًقشس :

 

 

 

 

 ٔانُظهٚاخ انفهٔض إنٗ انٕصٕل ػهٗ ذؼُّٛ انرٗ انرانٚفٛح انؽمائك ٚطثك  (1

 .انرهتٕٚح انُظهٚاخ ٔفٓى تانرهتٛح انًرؼهمح

 االَظًح تٍٛ انؼاللاخ ٔ انرهتٕٖ انفكه ترطٕن رؼهمحانً انؽمائك ذفٍٛه ٍٚرفكو  (5

 انرانٚؿ ٌٛه ؼهكح فٗ ٔذاشٛهْا ٔاشانْا انًفرهفح

 .ذهتٕٚح يشكالخ يٍ ٕٚاظّٓ نًا يالئًح يُاٌثح ؼهٕل إٚعاق أٔ اذصٕنُٚظى  (3

 ٔانصمافٛح انرانٚفٛح اتؼاقْا إغان فٗ انؽكٚصح انرهتٕٚح االذعاْاخ فٓى ٕٚظف (4

 .ٔانٍٛاٌٛح ٔاالظرًاػٛح

 نّ انرانٚفٗ انرطٕن ظٕء فٗ انًؼاصهج انرؼهٛى يٍائم تؼط ذفٍٛه ٚطثك  (5

 .ٌهًٛا ذٕظٛٓا انرهتٕٚح انؼًهٛح ذٕظٛح فٗ ٚفٛك يًا

 

 انرؼهٛى ذانٚؿ االٌرفاقج يٍ  ـالل يٍ  انٍهًّٛ انًٕاغُح أًٌ ٚطثك. 5-3-1 (6

 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
 

13 
 

 انًُىنتٗ االلرصاق فٙ األٌاٌٛح ٔانًٓاناخ ٔانًؼانف انفثهاخ  ٚطثك.5-3-5 (2

  ذانٚؿ انرؼهٛى االٌرفاقج يٍ يٍ ـالل انرهتٕٖ 

  

 

 انرؼهٛى اٌانٛة تاٌرفكاو انرؼهى ػًهٛحيٍ ذانٚؿ انرؼهٛى يٍرفٛكا   ٍُٚك 5-3-55 (1

 انًرؼهى نصانػ ٔانركُٕنٕظٛا انركنًٚ ٔاٌانٛة ٔانرؼهى

 

 ٔانفتته   انرؼهًٛٛتتح االؼرٛاظتتاخيٍتترفٛكا  يتتٍ ذتتانٚؿ انرؼهتتٛى  ٍُٚتتك  5-3-53 (9

 انرهتٕٖ انًُىنٗ االلرصاق عالي فٗ انٕظٛفٛح

 

 انًهبساد انعبيخ : - ر

 

 

 

 

 انٍتتتًؼٛح انٌٕتتتائم فتتتٗ اٌتتترفكاو  يتتتٍ ـتتتالل قناٌتتتح ذتتتانٚؿ انرؼهتتتٛى ٍٚتتتاْى 5-4-5

 تكفاءج االـه٘ انصإَٚح ٔانًٕانق ٔانثصهٚحانًُاٌثح

 

 نرؽمٛتتك انالويتتح انرمُٛتتاخ ذٕظٛتتف فتتٗ يتتٍ ـتتالل قناٌتتح ذتتانٚؿ انرؼهتتٛى ٚشتترهن5-4-6

 انًُىنٗ االلرصاق ذؼهٛى فٗ ظٛكج َرائط

 يحزىي انًقشس:  -4

 

 

 

 

 

  االعجىع االول:
 ياْٛح انرانٚؿ ٔفائكذّ ٔفهٍفرّ  -

  :انضبٍَاالعجىع 
 أًْٛح قناٌح ذانٚؿ انرهتٛح ٔانرؼهٛى. -

 كًُٓط نكناٌح ذانٚؿ انرهتٛح انرؼهٛى انرانٚفٙيُٓط انثؽس  -

 نرهتٛح  ٔانرؼهٛىقناٌح ذانٚؿ ا فٙيالؼظاخ ؼٕل انماذٛح ٔانًٕظٕػٛح  -

 فٙ انرهتٕ٘ذطٕن انفكه  فٙذانٚؿ انرهتٛح ٔانرؼهٛى  فٙيكٖ إٌٓاو يُٓط انثؽس  -

 يصه.

 االعجىع انضبنش وانشاثع

ػٓك يؽًك  فٙ انًصه٘األتؼاق االلرصاقٚح ٔاالظرًاػٛح ٔانٍٛاٌٛح نهًعرًغ  -

 ػهٗ ٔأالقِ.



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج
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 ػٓك يؽًك ػهٗ ٔأٔالقِ. فٙيصه  فٙذانٚؿ انرؼهٛى  -

 يظ وانغبدطاالعجىع انخب

ػٓك  فٙ انًصه٘األتؼاق االلرصاقٚح ٔاالظرًاػٛح ٔانٍٛاٌٛح نهًعرًغ  -

 االؼرالل.

 (1933 -1113ػٓك االؼرالل ) فٙيصه  فٙذانٚؿ انرؼهٛى  -

 االعجىع انغبثع 

ػٓك  فٙ انًصه٘األتؼاق االلرصاقٚح ٔاالظرًاػٛح ٔانٍٛاٌٛح نهًعرًغ  -

 االٌرمالل.

 (1953-1933الٌرمالل )يصه ـالل فرهج ا فٙذانٚؿ انرؼهٛى  -

 االعجىع انضبيٍ

 تؼك انصٕنج. انًصه٘األتؼاق االلرصاقٚح ٔاالظرًاػٛح ٔانٍٛاٌٛح نهًعرًغ  -

 يصه تؼك انصٕنج. فٙانرؼهٛى  -

 االعجىع انزبعع
 انؼهتٙانٕغٍ  فٙانؼصٕن انًفرهفح  فٙيهاؼم ذطٕن َشأج انعايؼح  -

 االعجىع انعبشش

 يصه. فٙ انعايؼَٙشأج ٔذطٕن انرؼهٛى  -

 طٕن فهٍفح انعايؼح ٔٔظائفٓا انًفرهفح.ذ -

 عشش انحبدٌاالعجىع 

 ٔأْكافّ. انعايؼٙانًرغٛهاخ ٔذؽكٚاخ انرؼهٛى  -

 فٙ انعايؼٙاألًَاغ انؼانًٛح انًؼاصهج ٔياليػ ٔٔلائغ اٌرهاذٛعٛح انرؼهٛى  -

 يصه.



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 أعبنُت انزعهُى وانزعهى -5

 

 

 انًؽاظهج -1

 انرؼهى ػٍ تؼك-انُشػ انرؼهى-انرؼهى انماذٗ–انًُالشح ٔانؽٕان  -5

 ْٔٗ غهٚمح ذؼرًك ػهٗ اٌرُانج انًرؼهًٍٛ  انمُْٙظهٍاخ انؼصف  -3

    يشكهح( ٔيُالشرٓا. -لعٛح  -يٍ ـالل ) ٌؤال 

 فهٚك. فٙانًشهٔػاخ انثؽصٛح  -4

 َفً انرفصص. فٙيٍ ـالل يٕظٕػاخ يفرهفح  انرؼأَٙانرؼهى  -5

أعبنُت انزعهُى وانزعهى  -6

ساد نهطالة روي انقذ

 انًحذودح

 اٌرهاذٛعٛاخ انركنًٚ انؼالظٗ نصؼٕتاخ انرؼهى -1

 اٌرهاذٛعٛاخ انركنًٚ االٚعاتٗ انفؼال نمٖٔ انمكناخ انًؽكٔقج -5

 ظهٍاخ ٔيماتالخ فهقٚح.-3

 ذؼهى األلهاٌ.  --4

 رقىَى انطـــالة :   -7

 األعبنُت انًغزخذيخ - د

 

 اـرثان ذؽهٚه٘   -1

 ناٌٗاـرثاناخ تكٌٔ قنظاخ يهذٍٛ فٗ انفصم انك -5

 انزىقُذ - ز

 

 األٌثٕع انهاتغ

 األٌثٕع انصايٍ 

 َٓاٚح انفصم انكناٌٗ  هٚهٖانهاتغ ػشه اـرثان ذؽ األٌثٕع  

 قنظح111                              َٓاٚح انفصم انكناٌٙاـرثان   رىصَع انذسعبد -عـ

 قبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاعع : -8

 5119 ذانٚؿ ذؼهٛى  فٙيؽاظهاخ  يزكشاد - د

 ال ٕٚظك  كزت يهضيخ - س



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
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 كزت يقزشحخ -عـ

 

 

 

االٍَتاَٛح  جانؽعتانانرؼهتٛى فتٙ يصته يتٍ فعته (.5115) انثٍتَٕٛٙ قٔٚكاأؼًك  -

 ، انماْهج.يهكى االْهاو نهُشه ؼرٗ ػصه االَرهَد ،

يصه .. ياظّٛ، ؼاظتهِ ، يٍترمثهّ،  فٙ(. انرؼهٛى 5115أؼًك إًٌاػٛم ؼعٗ) -

 يكرثح انُٓعح ، انماْهج.

 ظايؼح انًُٕفٛح.(. ظًال ػهٗ انكْشاٌ، 5116ظًال ػهٗ انكْشاٌ) -

 انعايؼٛح، اإلٌكُكنٚح. (.انرؼهٛى ٔ انرؽكٚس، قان انًؼهفح5115شثم تكناٌ ) -

يصه، غُطا، قان ـهٛفح  فٙ(. ذانٚؿ َٔظاو انرؼهٛى 5115يؽًك ًٌٛه ؼٍاٍَٛ) -

 نهطثاػح.

دوسَبد عهًُخ أو  -د

 َششاد ... انخ

 

 

 يعهح كهٛح انرهتٛح  -

 يعهح انرهتٛح انًؼاصهج -

 نهثؽٕز االظرًاػٛح انمٕيٙيعهح انًهكى  -

 ٔانركُٕنٕظٛا. انؼهًٙنهرؼهٛى ٔانثؽس  انمٕوذمانٚه انًعهً   -

 انشثكح انكٔنٛح )اإلَرهَد(.  -

 انًكرثح انهلًٛح نهعايؼاخ انًصهٚح. -

 

 يٍُك انًمهن                                                      نئًٛ انمٍى  

 ا.ق يُٗ اتٕشُة

 اتٕشُةا.ق يُٙ                                                                             

 

 

 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
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 (11نموذج رقم )

 

 جامعة المنوفية

 كلية االقتصاد المنزلي

 قسم : االقتصاد المنزلي والتربية 

 م( 1219-1212توصيف مقرر دراسي )

 بيانات المقرر -1

 الفرقة / المستوى : الثانية علم نفس نمو اسم المقرر :  H 221الرمز الكودى: 

 التخصص :

 االقتصاد المنزلي والتربية

 عدد الوحدات الدراسية :  نظري                  عملي           

 هدف المقرر : -1

 

 المستتتتند التتت  علتتتم نفتتتس النمتتتو التفكيتتتر يستتتتخدم/ 1.1 (1

  والتربيتتتتتتة المنزلتتتتت  االقتصتتتتتتاد مشتتتتتكالت لمواجهتتتتتة

 المستتتتوى علتتتي والمجتمتتتع واالستتتره بتتتالفرد المرتبطتتتة

  واالقليم  المحلي

 والمستتهلكين للمجتمع لنموعلم نفس ا خدمات يقدم/3.1 (1

 .والتربية المنزل  االقتصاد مجاالت ف 

متتن ختتالل دراستتة   االختترين متتع بفعاليتتة يتواصتتل/1.1 (3

 علم نفس النمو

1  



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 وتنميتتتتة للتتتتتعلم استتتتلوب ويتبنتتتت  مهاراتتتتته ينمتتتت /7.1 (1

متن ختالل دراستة علتم نفتس   الحيتا  مدى ذاتيا القدرات

 النمو

   واالستر  لفردل المطلوبة العملية المهارات يعزز/1-11 (1

 النمو نفس علم دراسة خالل منمن 

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

 عند انتهاء الطالب من دراسة المقرر بنجاح يجب ان يكون قادراً عل  أن:

المعلومات  - ج

 والمفاهيم:

 

 

 

 في النفسي والنمو عامة بصور  النفس علم مفهوم يذكر (1

 .خاصة بصفة المراهقة

 وانينهوق النمو مبادئ يحدد (1

 النمو في المرثر  العوامل يعدد  (3

 نفس بعلم المرتبطة النفسية واألسس النظريات  يوضح  (1

 النمو

 مرحلةو  بمراحلها الطفولة في النمو خصائص يشرح (1

 ومناهج البحث المراهقة

 العالقتتات دعتتم فتتي تستتاهم التتتي الستتلوكيات يميتتز. -1-1-1 (6

 النمو نفس علم دراسة خالل من االيجابية

 دراستتة ختالل متن الفعتتال التواصتل كيفيتة يشترح. 1-1-16 (7

 النمو نفس علم

 بالعالقتات الصلة ذات القرار اتخاذ اساليب يناقش 1-1-19 (8

 دراستة ختالل من والمجتمع العمل ف  االخرين مع المتبادلة



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج
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 النمو نفس علم

 المهارات الذهنية : - ح

 

 

 

 

 

 للنمتو مختلفتةال نمتاذجوال  النفستي النمتو طبيعتة يحلل. 1.ب (1

 .فسيالن

  النمو نفس علم مفهوم يحلل. 1.ب (1

 المرثر  والثقافية واالجتماعية البيئية العوامل يصنف. 1.ب (3

 للطفتتتتل االجتماعيتتتتة والعالقتتتتات االجتمتتتتاعي الستتتتلوك فتتتتي

 .والمراهق

 النمتتتو اضتتتطرابات عتتتن الناجمتتتة المشتتتاكل يصتتتنف. 1.ب (1

 النفستتتتتتية والعوامتتتتتتل االجتماعيتتتتتتة بالعالقتتتتتتات وعالقتهتتتتتتا

 اهقللمر واالجتماعية

 بمحتيط  واالتصتال بالتفكير المتعلقة العمليات  يدمج. 1-1- (1

  النمو نفس علم دراسة خالل من العمل

 ختتالل متتن الفتترد نمتتو فتتي تتترثر التتتي العوامتتل يقتتيم.1-1-3 (6

 النمو نفس علم دراسة

 التذات بفهم الصلة ذات الجوانب تنمية عوامل يقيم. 1-1-1 (7

 النمو نفس علم دراسة خالل من .والشخصية

 ختالل متن القترار بصتنع الصتلة ذات العوامل يقيم. 1-1-1 (8

 النمو نفس علم دراسة

 والعالقتتتتات باإلتصتتتتال  المتعلقتتتتة العوامتتتتل يقتتتتيم. 1-1-6 (9

 النمو نفس علم دراسة خالل من االفراد بين المتبادلة



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
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المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 

 

هًشتتتتكالخ االظرًاػٛتتتتح ٔانُفٍتتتتٛح ن ٚطثتتتتك ؼهتتتتٕل.1ض. (1

 ًهاْك.نه

انًفتتاْٛى ٔانًؼهٕيتتاخ انُظهٚتتح فتتٙ ػهتتى  ٍٚتترفكو .4ض. (1

 انُفً انًُٕ فٙ انؽٛاج انؼًهٛح ٔانرهتٕٚح يٍرمثالً 

 االقتصتاد مجتال فتي األساستية المهتارات يتتقن. 1-3-6 (3

 النمو نفس علمب المرتبطة  التربوى المنزل 

 من سليم علمي بأسلوب بحثية مشروعات ينفذ. 1-3-7 (1

 النمو نفس علم دراسة خالل

 خالل من الهدف لتحقيق الالزم المنهج يستخدم. 1-3-8 (1

 النمو نفس علم دراسة

 عمتل بيئتة خلتق فت  تستهم الت  العوامل يحقق. 1-3-9 (6

  النمو نفس علم دراسة خالل من مناسبة

  العمتتل بيئتتة فتت  تتترثر التتت  العوامتتل  يطبتتق. 1-3-12 (7

 النمو نفس علم دراسة خالل من

 لقضتتايا وفقتا المهنيتتة تللمشتكال حلتتوال يطبتق 1-3-17 (8

 النمو نفس علم دراسة خالل من المجتمع



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
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 المهارات العامة : - ر

 

 

 

 

 

 دراسة خالل من العاملينيشارك ف  تحفيز وقياد  1-1-1 (1

 النمو نفس علم

 من المتعلمين بين ايجابية عالقات خلق ف  يساهم 11-1-1 (1

 النمو نفس علم دراسة خالل

 لسمعيةا الوسائليساهم ف  استخدام  1-1-1 (3

 من بكفاء  االخري الثانوية والموارد والبصريةالمناسبة

 النمو نفس علم دراسة خالل

 محتوى المقرر:  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوعات األسبوع

1 

 

التعريف النمو مفهوم الطفولة،   سمدخل إل  علم نف

 بعلم نفس النمو، نشأته وتطوره،  أهمية دراسته.

1 
نمو المنهج التجريبي، ال مناهج البحث في علم نفس

 المنهج الوصفي

3 

 النمو مفهومه،

 ،العوامل التي ترثر فيه، مطالبه خصائصه، قوانينه

 ،مظاهره.

1 

النماذج النظرية للنمو اإلنساني نظرية التحليل 

النفسي لفرويد، نظرية التحليل النفسي االجتماعي 

 الريكسون 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
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 نظرية النمو المعرفي لجان بياجيه 1

 النمو في مرحلة ما قبل الوالد خصائص  6

 الوليد خصائص النمو في مرحلة 7

 خصائص النمو في مرحلة الرضيع 8

 خصائص النمو في مرحلة الطفولة المبكر  9

 خصائص النمو في مرحلة الطفولة المتوسطة  12

 خصائص النمو في مرحلة الطفولة المتأخر . 11

11 
راحلها، مرحلة المراهقة تعريفها، خصائصها، م

 حاجاتها، أشكالها، مظاهر النمو فيها، مشكالتها

13 
االضطرابات النفسية عند األطفال  أسبابها، طرق 

 عالجها

 العرض المنهجي للمقرر 11
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم

 

 محاضر  نظرية .1

 مناقشة وعصف ذهني .5

 تقارير وبحوث .3

 التعليم التعاون  -التعلم النشط  -التعلم الذاتي .4

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 استراتيجيات التدريس العالج  لصعوبات التعلم .1

 الحقائب التعليمية .5



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
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 محاضر  نظرية .3 القدرات المحدودة

 مناقشة  .4

 الحقائب التعليمية .5

 تقارير وبحوث .6

 تدريس أقران .2

 تقويم الطـــالب :   -7

 االختبار التحريري. 1أ. األساليب المستخدمة - ج

  ستمر بدون درجاتالتقويم الم

 

 بدون درجات األسبوع أسبوعيا 1التقييم  التوقيت - ح

 بدون درجات األسبوع  السابع 1التقييم 

 األسبوع  الخامس عشر 3التقييم 

 توزيع الدرجات -جـ

 

 

 122    تحريري امتحان نهاية العام 

 أعمال السنة            

 122المجموع                

 دراسية والمراجع :قائمة الكتب ال -8

مذكر  ورقية يقوم بوضعها الساد  أعضاء هيئة التدريس القائمين  مذكرات - ج



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
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 1219 بالتدريس والتي يقره القسم. 

 ال يوجد كتب ملزمة - ح

 كتب مقترحة -جـ

 

، المدخل إل  علم نفس النمو )طفولة، عباس محمود عوض -

مراهقة، شيخوخة(، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

11217 

حامد عبد السالم زهران، علم نفس النمو ) الطفولة  -

 .1211والمراهقة(، دار الكتب، القاهر ، 

دوريات علمية أو  -د

 نشرات ... الخ

 ال يوجد

 :  العلميمنسق المقرر:                                                        رئيس مجلس القسم 

 أ.د.م./ من  عبد الرازق أبو شنب                                 د./ مها جالل شعيب             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 (21نموذج رقم )

 جامعة : المنوفية 

    المنزليكلية : االقتصاد 

 والتربية المنزليقسم : االقتصاد 

 1219-1212 مقرر دراسي توصيف

 بيانات المقرر -1

 الفرقة / المستوى : الثالثة مية اسم المقرر :  وسائل تعلي (H 311)الرمز الكودى  

التخصص : اقتصاد منزلي 

 وتربية 

          عملي                 نظريعدد الوحدات الدراسية :  

 هدف المقرر : -1

 

 

 

 

  مقرر أن يكون الطالب قادر على أندراسة هذا ال بانتهاء 

المرتبطة بالوسائل التعليمية  والخامات االدوات يستخدم/1.1

 ةوالتربي المنزل  االقتصاد مجال ف  الحديثة للتكنولوجيا فقاو

من خالل  التعليمات وفهم الدرس وتخطيط االنشطة يصمم/ 1-9

 دراسة الوسائل التعليمية

 المتاحة المعدات واستخدام تعليمية استراتيجيات ينشر/ 1-11

 من خالل دراسة الوسائل التعليمية امنة بطريقة

1 1 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
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 المعدات واستخدام جديد  تعليمية ياتاستراتيج يستخدم/1-11

 من خالل دراسة الوسائل التعليمية امنة بطريقة المتاحة

 

 

 

  المستهدف من تدريس المقرر: -3

 عند انتهاء الطالب من دراسة المقرر بنجاح يجب ان يكون قادراً عل  أن:

المعلومات  - خ

 والمفاهيم:

 

 

 

 

 . ٕٚظػ انؼُاصه انهئٍٛٛح نؼًهٛح االذصال. (1

فاخ انًفرهفح نهٌٕائم انرؼهًٛٛح  شهٔغ ٚشهغ انرصُٛ .  (5

 ٓااٌرفكاي

إَٔاع  ٔػكاق ٔاٌرفكاو انٌٕائم انرؼهًٛٛح.  ٕٚظػ لٕاػك إ (3

 انهٕؼاخ انرؼهًٛٛح.

 . ٚمكه أًْٛح اٌرفكاو انكًثٕٛذه فٙ انٌٕائم انرؼهًٛٛح 6أ .  (1

  المرتبطة والتكنولوجية العلمية المصطلحات يذكر. 1-1-3 (1

 صة بالوسائل التعليميةوالخا بالتخصص

6) 1 

 مجاالت لتعلم المالئمة والظروف االساليب يصف. 1-1-7 (7

 المرتبطة المتعلمين الحتياجات وفقا المنزلي االقتصاد

 التعليمية بالوسائل

 التعليمية المرتبط بالوسائل الفعال التواصل يصف. 1-1-11 (8



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
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 المرتبط بالوسائل الفعال التواصل كيفية يشرح. 1-1-16 (9

 يةالتعليم

. 

  

 

 المهارات الذهنية : - د

 

 

 . ٚمانٌ تٍٛ انرصُٛفاخ انًفرهفح نهٌٕائم انرؼهًٛٛح.1ب. (1

.  ٚفهق تٍٛ اٌرفكاياخ انًُالض ٔاألشٛاء انؽمٛمٛح فٙ 5ب. (5

 انركنًٚ. 

 . ٚمانٌ تٍٛ االٌرفكاياخ انًفرهفح ألَٕاع انٌٕائم انرؼهًٛٛح  .3 (3

 االٌرفكاو .. ٚمانٌ تٍٛ إَٔاع انهٕؼاخ انرؼهًٛٛح يٍ ؼٛس 4ب.  (4

للوسائل  واالتصال بالتفكير المتعلقة العمليات  يدمج. 1-1-1 (1

   العمل بمحيط التعليمية 

 للوسائل التعليمية  النقدى التفكير عناصر يطور. 1-1-7 (6

من خالل دراسة الوسائل   منتجة تعليمية بيئة  يصمم. 1-1-11 (7

 التعليمية

 التربوية ارفالمع لتنمية منتجة تعليمية بيئة  يخطط. 1-1-11 (8

 من خالل دراسة الوسائل التعليمية

 

 

 .الدراسة حجر  داخل الفعال االتصال مهارات يستخدم (1المهارات المهنية  -جـ



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج
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 الخاصة بالمقرر :

 

 

 

 

 تدريس في المتنوعة  الحديثة التعليمية الوسائل يستخدم.   (1

 دروس من درس لكل والمالئمة الفعالة  المنزلي االقتصاد

 .منزليال االقتصاد

 االقتصاد لتدريس المالئمة التعليمية اللوحات بعض ينفذ.  1.ج (3

  المنزلي

 الكمبيوتر باستخدام التعليمية الوسيلة انتاج يتقن.  6. ج (1

 مناستتبة عمتتل بيئتتة خلتتق فتت  تستتهم التتت  العوامتتل يحقتتق. 1-3-9 (1

 التعليمية بالوسائل والمرتبطة

 لمعلومتتتاتا وتهيئتتة ودمتتتج الدار  التكنولوجيتتا يستتتخدم1-3-18 (6

 التعليمية بالوسائل والمرتبطة العمل بمجال الصلة ذات

 الوستتائل متن ختالل دراستة  منتجتة تعليميتة بيئتة ينستق 1-3-19 (7

 التعليمية

 بالوسائل والمرتبطة المتاحة واالجهز  المعدات يستخدم1-3-11 (8

 امنة بطريقةالتعليمية 

 علموالتتت التعلتتيم استتاليب باستتتخدام التتتعلم عمليتتة ينستتق 1-3-11 (9

  دراستة ختالل متن المتعلم لصالح والتكنولوجيا التدريس واساليب

 التعليمية الوسائل

 حديثتتة بطريقتتة التتتدريس فتت  مقدرتتته يمتتارس 1-3-16 (12

 الوستتتائل  دراستتتة ختتتالل متتتن والكبيتتتر  الصتتتةير  للمجموعتتتات

 التعليمية

 

 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 المهارات العامة : - ز

 

 

 

 

 ختالل متن جيتد لبشك المعلومات تكنولوجيايشارك ف  استخدام  1-1-.1

 التعليمية الوسائل  دراسة

 والمتوارد والبصريةالمناسبة السمعية الوسائل يساهم ف  استخدام 1-1-1

 التعليمية الوسائل  دراسة خالل من بكفاء  االخري الثانوية

 تعلتيم فت  جيتد  نتائج لتحقيق الالزمة التقنيات يشترك ف  توظيف1-1-6

 التعليمية الوسائل  دراسة خالل من المنزل  االقتصاد

 محتوى المقرر:  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوعات األسبوع

1 

 

بعض المصطلحات المرتبطة بالوسائل التعليمية )مصطلح 

 تكنولوجيا التربية ـ تكنولوجيا التعليم(

1 

مفهوم االتصال والعناصر األساسية لعملية االتصال 

العوامل )المرسل ـ المستقبل ـ الرسالة ـ قنوات االتصال( ـ 

المرثر  في عملية االتصال ـ عوائق االتصال التربوي 

 داخل حجر  الدراسة.

 مسميات الوسائل التعليمية ومراحل تطورها 3

 التصنيفات المختلفة للوسائل التعليمية 1

1 
تابع تصنيفات الوسائل التعليمية )تصنيف ديل ـ إدلينج ـ 

 اوسلين ـ دونكان ـ بريتس

يلة التعليمية ـ فوائد استخدام الوسائل أسس اختيار الوس 6



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 التعليمية ـ شروط استخدام الوسائل التعليمية.. 

 اختبار نصف الفصل الدراسي 7

8 
قواعد استخدام الوسائل التعليمية ـ معوقات استخدام 

 الوسائل التعليمية في التعليم

9 
 أنواع الوسائل التعليمية.

 مقدمة عن أنواع الوسائل التعليمية  

 المجسمات ـ النماذج ـ العينات ـ األشياء ـ منضد  الرمل   12

11 
 التمثيليات ـ التوضيحات العملية -اللوحات التعليمية. 

 

11 

الرحالت ـ المعارض الصور المتحركة )األفالم التعليمية 

المتحركة ـ التليفزيون التعليمي ـ الفيديو ـ الراديو التعليمي 

 ر الثابتة(.والتسجيالت الصوتية ـ الصو

13 
الكمبيوتر التعليمي ـ أهم أساليب استخدام الكمبيوتر في 

 التدريس .

  

أساليب التعليم  -5

 والتعلم

التعلم الذات  التعلم التعاون  التعلم  -طرح األسئلة. –.أ. المحاضر  1

 التعلم عن بعد -النشط



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج
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 المناقشة بأنواعها ـ عصف ذهني ـ مناقشة أبحاث. .ب.1

 ل المشكالت.ج. ح1

 . البيان العملي1

 . استخدام شبكة المعلومات الدولية1

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

  .أ. المحاضر  )باستخدام الوسائل المعينة(. 6     

 الحقائب التعليمية 

 استراتيجيات التدريس االيجاب  الفعال

 .ب. العروض التقديمية 6     

 .ج . المناقشة. 6     

 . د. طرح األسئلة 6     

 . تدريس االقران  6     

 تقويم الطـــالب :   -7

 تقارير وابحاث-أعمال السنة   اختبتار نصف الترم  -1 األساليب المستخدمة - خ

     اختبار تطبيق -1

 تحريري  اختبار نهاية الفصل الدراسي -3 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج
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 التوقيت - د

 

 

 أسبوعيا            2التقويم 

 األسبوع   السابع           1التقويم 

 الخامس عشراألسبوع               3التقويم 

 توزيع الدرجات -جـ

 

 

 

 درجة  112 نهاية الفصل الدراسي اختبار تحريري  

 درجة 11  االمتحان التطبيقي

 درجة 11   فصلية سنة  أعمال

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

بوضعه القائم بالتدريس ويقره القسم ،أو يكلف الطالب  "كتاب يقوم مذكرات - خ

 1219 التخصص فيباالستعانة بأحد المراجع لألساتذ  الكبار 

  20  الكتب التربوية في مجال تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية  كتب ملزمة - د

 كتب مقترحة -جـ

 

 

 

لتعلتتتيم : تكنولوجيتتتا ا( 1626لغريبببب اهبببران: ل بقببببا  بهبهببباني )ا -1

 )نظر  مستقبلية( ، دار الكتاب الحديث.

: تصتتميم وإنتتتاج الوستتائل التعليميتتة (1625محمببد محمببود الحيلببة ) -1

التعلُمية ، دار المسير  للنشر والتوزيع والطباعتة ، األردن ـ عمتان 

 . الرابعة، الطبعة 

مصبببطفي عببببد السبببميع ل محمبببد لطفبببي جببباد ل صبببابر عببببد المبببنعم  -3



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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تصتتال والوستتائل التعليميتتة ، قتتراءات أساستتية : اال(1626محمببد) 

 للطالب المعلم، مركز الكتاب للنشر.

:  تكنولوجيتتا التعلتتيم والتتتدريس (1626نببرجس عبببد القببادر حمببد ) -1

الجتتامعي ، تكنولوجيتتا التعلتتيم دراستتات عربيتتة تحريتتر د/ مصتتطفي 

 . الثالثةعبد السميع محمد ، مركز الكتاب للنشر ، الطبعة 

لمية أو دوريات ع -د

 نشرات ... الخ

Periodicals, web sites.. etc.    تكليفات مرتبطة بالماد  من

 عل  االنترنت مما يعني ضرور  توفير هذه الخدمة في متناول الطالب.

 منسق المقرر:  

 د احمد بهاء الحجار                                           رئيس مجلس القسم العلمي : 

 ا م د منى عبد الرااق أبو شنب                                                         

         

 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
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 (23نموذج رقم )

 
 جامعة : المنكفية 
   المنزليكمية : االقتصاد 
 كالتربية  المنزليقسـ : االقتصاد 

 
 2219-2222 مقرر دراسي توصيف

 
 بيانات المقرر -1

 الفرقة :  الثالثة  لمقرر :  طرؽ تدريساسـ ا (H 313:  الككدلالرمز 
 منزليالتخصص :اقتصاد 

 كتربية 
 نظرم عدد الكحدات الدراسية :       

 ىدؼ المقرر : -2
 
 
 
 

 دراسة المقرر بنجاح يجب ان يكون قادرا عمى انبانتهاء 
 كفقا التى تتطمبيا طرؽ التدريس كالخامات االدكات يستخدـ/5.1

 كالتربية المنزلى االقتصاد مجاؿ فى لحديثةا لمتكنكلكجيا
كفقا لطرؽ  التعميمات كفيـ الدرس كتخطيط االنشطة يصمـ/ 1-9

 التدريس

1  



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
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 استنادا لطرؽ التدريس المعمكمات تكصيؿ ككسائؿ التعمـ نتائج يقيـ/1-12
 مف خالؿ دراسة طرؽ التدريس المينية التنمية فى يشارؾ/ 1-11
 بطريقة المتاحة المعدات كاستخداـ يميةتعم استراتيجيات ينشر/ 1-14 

 امنة
 المتاحة المعدات كاستخداـ جديدة تعميمية استراتيجيات يستخدـ/1-15

 مف خالؿ دراسة طرؽ التدريس امنة بطريقة
 

الطالب لدراسة المقرر بنجاح يجب اف يككف  اكماؿ المقررعند  المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
   أف: قادرا عمى

 كالمفاىيـ: المعمكمات - ذ
 
 
 
 

 ٚؼكق انًفاْٛى انفاصح تطهق انركنًٚ.. 01أ (1

ٚمكه انرؼهٚفاخ انرٙ اْرًد تانشهٔغ انٕاظة ذٕافهْا فٙ  .21أ. (5

 انركنًٚ ػًهٛاخ انرؼهٛى نكم غهٚمح يٍ غهق

. ٚشهغ غهق انركنًٚ انؽكٚصح فٙ االلرصاق انًُىنٙ  انًُاٌثح 3أ. (4

 نمكناخ انراليٛم
 مجاالت لتعمـ المالئمة ؼكالظرك  االساليب يصؼ. 2-1-7 (4

مف خالؿ دراسة  المتعمميف الحتياجات كفقا المنزلي االقتصاد
 طرؽ التدريس

 طرؽ دراسة خالؿ مف المينة ممارسة قكاعد يعدد. 2-1-8 (5
 التدريس

 االقتصاد لتدريس المناسبة التعمـ استراتيجيات يناقش2-1-22 (6



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 التدريس طرؽ دراسة خالؿ مف المتعمـ عمر كفقا التربكل المنزلى
 

 الميارات الذىنية : - ر
 
 
 
 
 
 
 

 البياف -األسئمة اسمكب - المناقشة-المحاضرة  مميزات بيف يقارف (1
 الفردية المشركعات ك المشركع -المشكالت حؿ-العممي

  الجماعية كالمشركعات
 شركط ك المحاضرة طريقة عناصر ميارات يصنؼ .  3.ب (2

 . دريسالت في األسئمة  أنكاع ك ائتيا كاجر المناقشة
 حؿ طريقة فى كالمتعمـ المعمـ مف كؿ دكر يخطط.  6.ب (3

 اريعلممش المختمفة التصنيفاتك .التدريس في المشكالت
 دكر ك العممي البياف طريقة استخداـ خطكات يشرح.  9. ب (4

 المنزلي االقتصاد تعمـ فى المعممية الدراسة
 مف  العمؿ بمحيط بالقيادة المتعمقة العمميات يدمج 2-2-2  (5

 التدريس طرؽ دراسة ؿخال
 طرؽ دراسة خالؿ مف منتجة تعميمية بيئة يصمـ. 2-2-11 (6

 التدريس
 التربكية المعارؼ لتنمية منتجة تعميمية بيئة  يخطط. 2-2-12 (7

 التدريس طرؽ دراسة خالؿ مف
 المستممر كالتطكر المينية التنمية الى االحتياج يخطط2-2-15 (8

 التدريس طرؽ سةدرا خالؿ مف المنزلى االقتصاد تعميـ فى



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
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 عمى يقكـ التربكل المنزلى القتصادل اتعميم يبتكر 2-2-16 (9
 التدريس طرؽ دراسة خالؿ مف العممى كالبحث النظريات

  

الميارات المينية  -جػ
 الخاصة بالمقرر :

 

 

 

اٌرفكاو كم ًَػ  ٔ)األَٕاع انًفرهفح( نكم غهٚمح يٍ انطهق. ُٚفم  (1

 ٔفٗ ذًُٛح انًٓاناخ انؼًهٛح.)َٕع( فٗ ذؼهى انًفاْٛى ٔاكرٍاتٓا 

 

ٚمكو قنٌاً يٍ ـالل انركنًٚ انًصغه يشرًالً ػهٗ ظًٛغ  3ض . (2

أًْٛح انُشاغ انًكنٌٙ ٌٕاء يٕظؽا انًٓاناخ انرٙ قنٌٓا. 

 قاـم انًكنٌح أو ـانظٓا
 

 

أٌهٕب انركنًٚ انمٖ ٚرُاٌة يغ يٍرٕٖ انفثهاخ  ُٚفم 6ض  .  (3

 فهْا فٙ غهق انركنًٚانشهٔغ انٕاظة ذٕايطثما  انٍاتمح نهطالب

 المنزلى االقتصاد مجاؿ في األساسية الميارات يتقف. 2-3-6 (4
 التدريس طرؽ دراسة خالؿ مف التربكم

 ذات المعمكمات كتييئة كدمج الدارة التكنكلكجيا يستخدـ2-3-18 (5
 التدريس طرؽ دراسة خالؿ مف العمؿ بمجاؿ الصمة

 طرؽ دراسة خالؿ مف منتجة تعميمية بيئة ينسؽ 2-3-19 (6
 التدريس

 كالتعمـ التعميـ اساليب باستخداـ التعمـ عممية يصمـ 2-3-22 (7
 دراسة خالؿ مف المتعمـ لصالح كالتكنكلكجيا التدريس كاساليب



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب
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 التدريس طرؽ
 

 لممجمكعات حديثة بطريقة التدريس فى مقدرتو يمارس 2-3-26 (8
 التدريس طرؽ دراسة خالؿ مف كالكبيرة الصغيرة

 المحيطة البيئة فى المتاحة المكارد بكفاءة يستخدـ 2-3-29 (9
 طرؽ دراسة خالؿ مف كمجتمعيا اسريا المنزلى االقتصاد لتعميـ

 التدريس
 
 

 الميارات العامة : - س
 
 

 كالبصريةالمناسبة السمعية الكسائؿ يساىـ فى استخداـ 2-4-5 (1
 التدريس طرؽ دراسة خالؿ مف بكفاءة االخرم الثانكية كالمكارد

 جيدة نتائج لتحقيؽ الالزمة التقنيات يكظؼيشترؾ فى  2-4-6 (2
 التدريس طرؽ دراسة خالؿ مف المنزلى االقتصاد تعميـ فى

 
 

 محتكل المقرر:  -4
 
 
 

 انًٕظٕػاخ األٌثٕع

1 

 
 مرت بيا. التيالرئيسة  تتكالخطكاطرؽ التدريس مفيكميا 

 

الشركط الكاجب ك . مكاصفات طريقة التدريس الناجحة 2



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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 دريسطرؽ الت فيتكافرىا 
 ياشركط ك األنكاع ك طريقة المحاضرة 3

4 
تجعؿ  التيالصفات ك العيكب ك ميارات عناصر المحاضرة 

 المحاضرة جيدة

5 
 ياأنكاعك مفيكميا ك  طريقة المناقشة

 

جشركط المناقشة  6  سمبيات ك ايجابيات ك . تياءاار كا 
 ايرؽاٌ َصف انرٛهو 7

8 

ية لألسئمة األىداؼ االجتماعك  طريقة األسئمة كاألجكبة
 أنكاع األسئمةك  األسئمة فيالشركط الكاجب تكافرىا ك .
 ايجابيات طريقة األسئمة كسمبياتياك 

9 

ايجابيات ك  ائتياشركط الطريقة كاجر ك طريقة حؿ المشكالت 
المعمـ كالمتعمـ  في  كدكرطريقة حؿ المشكالت كسمبياتيا 

 طريقة حؿ المشكالت

12 
 خطكات طريقة المشركعك أنكاع المشاريع .ك  طريقة المشركع

 ياسمبياتيا ك ايجابياتك 

11 
 )  العركض العممية (مفيكميا. العمميطريقة البياف 

 أنكاعيا.ك 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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12 
عيكب طريقة العممي ك ات الطريقة كفعاليات البياف ءاجر 

 دكر التالميذ.ك  دكر المعمـ ك. العمميالبياف 

13 

 ة كالتجربةمالحظالفرؽ بيف الك  المعمميطريقة التجريب 
جراءات التدريس ك أنكاع الدركس العممية ك ة حظأىمية المالك  ا 

المنزلي تعميـ االقتصاد  فيدكر الدراسة العممية المعممي ك 
   ياعيكبيا ك مميزاتك 

أساليب التعميم  -6
 والتعمم

 
 
 
 

 ػ العصؼ الذىني .  2 ػ المحاضرة كاالستماع كالمناقشة. 1

 لخارجية.ػ القراءات ا 4   ػ استخداـ الكمبيكتر. 3

 ػ مشاىدة األفالـ التعميمية. 6  ػ أنشطة التعميـ الُمصّغر. 5

 ػ كرش العمؿ 8   ػ كتابة التقارير العممية. 7

أساليب التعميم  -7
والتعمم لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة
 

 الحقائب التعميمية 
 استراتيجيات التدريس العالجى لصعكبات التعمـ

                 بى الفعاؿ استراتيجيات التدريس االيجا
 

 
 تقويم الطـــالب : -8



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب
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 األساليب المستخدمة - ذ
 
 
 
 
 
 
 

 اعماؿ سنة 
 تطبيقى 

 تحريرم اختبار نياية الفصؿ الدراسي -

 التكقيت - ر
 
 

 أسبكعيا            1التقكيـ اعماؿ سنة  
 األسبكع   السابع           2التقكيـ اعماؿ سنة  
 عشر  الثانياألسبكع               3التقكيـ اعماؿ سنة  

 تطبيقى              
 اخر العاـ  التحريرماالمتحاف           4التقكيـ  
 

 تكزيع الدرجات -جػ
 
 
 

 درجة 162نياية الفصؿ الدراسي    
 درجة 22اعماؿ السنة                  

 درجة     22                        تطبيقى
 

 سية والمراجع :قائمة الكتب الدرا -9



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب
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 مذكرات - ذ
 

كتاب يقـك بكضعو القائـ بالتدريس ك يقره القسـ  اك يكمؼ الطالب نعـ   
 2219 التخصص فيبتصكير احد المراجع لألساتذة الكبار 

 2219  الكتب التربكية في مجاؿ طرؽ كميارات التدريس  كتب ممزمة - ر
 

 كتب مقترحة -جػ
 
 
 
 

ي مناىج كتدريس االقتصاد ككثر حسيف ككجؾ: اتجاىات حديثة ف-1

  2215عالـ الكتب –المنزلي "التطبيقات في االقتصاد المنزلي" ،القاىرة 

فيميب ككتر ىاكس،  إدارة عممية التعميـ ، ترجمة/د احمد بياء جابر -2
كميو االقتصاد المنزلي جامعة  مدرس مناىج كطرؽ تدريس؛ الحجار،

  http://www.askzad.com ، العربيالمنكفية ، بنؾ المعمكمات 
كيؼ نطكر  التدريس عبر اإلرشاد)التعميـ( الذاتي ، ديريؾ ركنترل، -3

مدرس  مكاد كخامات التعميـ المفتكح  ،ترجمة/د احمد بياء جابر الحجار،
مناىج كطرؽ تدريس ،كمية االقتصاد المنزلي جامعة المنكفية ، بنؾ 

        http://www.askzad.com، لعربياالمعمكمات 
س .ؾ. ككشير، طرؽ كفنيػػػػات التدريػس، ، ترجمة/د احمد بياء جابر -4

؛كميو االقتصاد المنزلي جامعة  مدرس مناىج كطرؽ تدريس الحجار،
  http://www.askzad.com ، العربيالمنكفية ، بنؾ المعمكمات 

.  العمميػػة كالتربيػة العمػكـ تػدريسإبػراىيـ بسػيكني عميػرة كفتحػي الػديب . -5
 ،  2216، القاىرة : دار المعارؼ ،  8ط 
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 مياراتجابر عبد الحميد جابر كفكزم زاىر كسميماف الخضرم الشيخ . -6
 2216. القاىرة : دار النيضة العربية ،  التدريس

، عّماف : دار  2. ط  العمكـ تدريس أساليبعايش محمكد زيتكف .  - 7
  2217الشركؽ ، 

دكريات عممية أك  -د
 نشرات ... الخ

Periodicals, web sites.. etc.    تكميفات مرتبطة بالمادة مف عمى
 االنترنت مما يعني ضركرة تكفير ىذه الخدمة في متناكؿ الطالب.

 :ا م د منى عبد الرازق أبو شنب العممياء الحجار     رئيس مجمس القسم أستاذ المادة : د احمد به
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 ا
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 (02ًَىرط سقى )

 

 عبيعخ انًُىفُخ

 كهُخ االقزصبد انًُضنٍ

 :االقزصبد انًُضنٍ وانزشثُخ قغى

 

 2109-2121رىصُف يقشس دساعٍ 

 

 تٛاَاخ انًمهن -1

 انضبنضخ/انفهلح / انًٍرٕٖ : ذهتٛح ػًهٙ اٌى انًمهن :    H 317انهيى انكٕقٖ: 

 ياقج يٍرًهج

 انرفصص :

 االقزصبد انًُضنٍ وانزشثُخ 

          ػًهٙ                 َظه٘ػكق انٕؼكاخ انكناٌٛح :  

 ْكف انًمهن : -5

 

يهععبساد انزععذسَظ فععٍ يغععبل َغععً انًقععشس  نععً اكغععبة انطبنجععخ انًعهًععخ 

   االقزصبد انًُضنٍ.

 االنشطة كتخطيط الدرس كفيـ التعميمات/ يصمـ 0-9 (1
 /يقيـ نتائج التعمـ ككسائؿ تكصيؿ المعمكمات1-12 (2
 / يشارؾ فى التنمية المينية1-11 (3

 1 ـــــ



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب
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- ---- 
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 /يعزز الميارات العممية المطمكبة لمفرد كاالسرة  1-12 (4
 / يطبؽ الميارات العممية المطمكبة لمفرد كاالسرة1-13 (5
المعػػػػػػدات / ينشػػػػػػر اسػػػػػػتراتيجيات تعميميػػػػػػة كاسػػػػػػتخداـ 1-14 (6

 المتاحة بطريقة امنة
/يسػػػػػػػتخدـ اسػػػػػػػتراتيجيات تعميميػػػػػػػة جديػػػػػػػدة كاسػػػػػػػتخداـ 1-15 (7

 المعدات المتاحة بطريقة امنة
 

 انًٍرٓكف يٍ ذكنًٚ انًمهن: -3

 ػُك اَرٓاء انطانة يٍ قناٌح انًمهن تُعاغ ٚعة اٌ ٚكٌٕ لاقناً ػهٗ أٌ:

 انًؼهٕياخ ٔانًفاْٛى: - و

 

 

 

 نثاخ ٚؽكق انفصائص انؼايح نهًُٕ نهطا (1

 األٌتهح ٔانًُالشح اخ يٓان ٚشهغ -5-أ (5

 ٕٚظػ كٛفٛح اٌرفكاو غهٚمح انًؽاظهج تشكم فؼال-3-أ (3

 ٚشهغ كٛفٛح ذُفٛم يٓانج انثٛاٌ انؼًهٙ -4-أ (4

. يصؼ االساليب كالظركؼ المالئمة لتعمـ 2-1-7 (5
 مجاالت االقتصاد المنزلي كفقا الحتياجات المتعمميف

 . يعدد قكاعد ممارسة المينة2-1-8 (6
 

 . يحدد أسس تقديـ الخدمات التربكية2-1-13 (7
يناقش اساليب اتخاذ القرار الذل يحافظ عمى  2-1-18 (8



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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 صحة الفرد كاالسرة
يناقش اساليب اتخاذ القرار ذات الصمة  2-1-19 (9

 بالعالقات المتبادلة مع االخريف فى العمؿ كالمجتمع
يناقش استراتيجيات التعمـ المناسبة 2-1-22 (12

 لمنزلى التربكل كفقا عمر المتعمـلتدريس االقتصاد ا
 

 

 

 انًٓاناخ انمُْٛح : - ي

 

 

 تعميمي لدرس يخطط -1-ب (1
 متنكعة تعميميـ كسائؿيصنؼ  -2-ب (2
  التدريس استراتيجيات يحمؿ-3-ب (3
  لمدرس المناسبة التعميمية الكسائؿ يحمؿ-4-ب (4
 . يخطط مشاريع البحكث2-2-9 (5
 مشاريع البحكث يصمـ 2-2-12 (6
 ميمية منتجة . يخطط  بيئة تع2-2-11 (7
. يخطط  بيئة تعميمية منتجة لتنمية المعارؼ 2-2-12 (8

 15التربكية



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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االقتصاد المنزلى التربكل يقكـ  اتعميم يبتكر  2-2-16 (9
 عمى النظريات كالبحث العممى

 
يقيـ البيانات كالنتائج لقياس مدل التقدـ  2-2-25 (12

 الذل احرزه المتعمـ
 

انًٓاناخ انًُٓٛح انفاصح  -ظـ

 تانًمهن :

 فٙ انكني نًؽرٕٖ انًُاٌثح انًٓانج ٍٚرفكو-1-ض (1

 نهطانثاخ أيُح ػًم تٛتحٔذٕفٛه   انًُاٌة انٕلد

 ٔيٓاناخ انطانثاخ ـصائص  يغ االٌرفاقج يٍ 

 انركنًٚ

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

سية في مجاؿ االقتصاد . يتقف الميارات األسا2-3-6 (3
 المنزلى التربكل

خمؽ بيئة  تكفير ك . يحقؽ العكامؿ التى تسيـ فى2-3-9 (4
 كمنتجة عمؿ مناسبة 

يستخدـ التكنكلكجيا الدارة كدمج كتييئة 2-3-18 (5
 المعمكمات ذات الصمة بمجاؿ العمؿ



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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 يطبؽ المكائح التنظيمية فى مجاؿ العمؿ 2-3-22 (6
 المتاحة بطريقة امنةيستخدـ المعدات كاالجيزة 2-3-21 (7
يصمـ عممية التعمـ باستخداـ اساليب التعميـ  2-3-22 (8

 كالتعمـ كاساليب التدريس كالتكنكلكجيا لصالح المتعمـ
يمارس مقدرتو فى التدريس بطريقة حديثة  2-3-26 (9

 لممجمكعات الصغيرة كالكبيرة
يستخدـ بكفاءة المكارد المتاحة فى البيئة  2-3-29 (12

 قتصاد المنزلى اسريا كمجتمعياالمحيطة لتعميـ اال
 

 انًٓاناخ انؼايح : -َ 

 
 العامميفيشارؾ فى تحفيز كقيادة 2-4-1 (1
 يستخدـ تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ جيد 4-2-.2 (2
 يستحدـ المغة العربية بشكؿ جيد  2-4-3-1 (3
 يساىـ فى خمؽ عالقات ايجابية بيف المتعمميف 22-4-4 (4
مناسبة يستخدـ الكسائؿ السمعية كالبصريةال 2-4-5 (5

 كالمكارد الثانكية االخرم بكفاءة
التقنيات الالزمة لتحقيؽ نتائج يشترؾ فى تكظيؼ  2-4-6 (6

 جيدة فى تعميـ االقتصاد المنزلى



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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يمارس اساليب ادارة الكقت كالضغكط التى تكاجو  2-4-7 (7
 المعمـ كالمتعمـ

 

 

 يؽرٕٖ انًمهن:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًٕظٕع  االٌثٕع

 األٔل

 

ٕٓو انركنًٚ انًصغه ٔأٌٍتّ ٔانًفتاْٛى يف

 انًهذثطح تّ.

يٓاناخ انركنًٚ األٌاٌٛح )يٓتانج انرًٓٛتك  انصاَٙ

 نهكني ٔيٓانج انشهغ ٔانرؼىٚى(

ذتتتاتغ يٓتتتاناخ انرتتتكنًٚ االٌاٌتتتٛح)يٓانج  انصانس

انٌٕتتتٛهح  انرؼهًٛٛتتتح ٔيٓتتتانج اٌتتترهاذٛعٛاخ 

 انركنًٚ(

 ذتتتاتغ يٓتتتاناخ انرتتتكنًٚ االٌاٌتتتٛح)يٓانج انهاتغ

 انرمٕٚى ٔيٓانج اإلَٓاء(

 يٓانج انرفطٛػ نهكني انفايً

 األْكاف انركنٍٚٛح انٍاقي

 اٌرهاذٛعٛح انًؽاظهج انٍاتغ

اٌتتتترهاذٛعٛح األٌتتتتتهح ٔاألظٕتتتتتح ٔذطثٛتتتتك  انصايٍ

 انًٓانج انٍاتمح

اٌتترهاذٛعٛح انتترؼهى انرؼتتأَٙ )انًُالشتتح فتتٙ  انراٌغ

انًعًٕػتتاخ انصتتغٛهج ٔانكثٛتتهج( ٔذطثٛتتك 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب
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 انٍاتمح انًٓانج

انتتتتترؼهى انرؼتتتتتأَٙ ) انُتتتتتكٔج  اٌتتتتترهاذٛعٛح انؼاشه

 ٔانًُاظهج( ٔذطثٛك انًٓانج انٍاتمح

 انرؼهى انرؼأَٙ  اٌرهاذٛعٛح انؽاق٘ ػشه

) انؼصتتتتتف انتتتتتمُْٙ ٔؼتتتتتم انًشتتتتتكالخ( 

 ٔذطثٛك انًٓانج انٍاتمح.

 انصاَٙ ػشه

 

انثٛتتتتتاٌ انؼًهتتتتتٙ ٔانرعهٚتتتتتة  اٌتتتتترهاذٛعٛح

 ح انًؼًهٙ ٔذطثٛك انًٓانج انٍاتم

 

ػشه انسانص  

 

انثٛاٌ انؼًهٙ ٔانرعهٚة  ذطثٛك اٌرهاذٛعٛح

 انًؼًهٙ 

 ذطثٛك يٓانج انكني انكايم انهاتغ ػشه

 

 أٌانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى -5

 

 يؽاظهج ٔأٌتهح ٔأظٕتح)تإَٔاػٓا(. .5

 تإَٔاػّ. ٙانرؼأَانرؼهى  .6

 يًانٌاخ أَشطح. .2

 انثٛاٌ انؼًهٙ ٔانرعهٚة انًؼًهٙ. .1

ٔانرؼهى أٌانٛة انرؼهٛى  -6

نهطالب لٖٔ انمكناخ 

 انًؽكٔقج

 

 

 يؽاظهج ٔأٌتهح ٔأظٕتح)تإَٔاػٓا(. .1

 تإَٔاػّ. ٙانرؼأَانرؼهى  .5

 يًانٌاخ أَشطح. .3

 انثٛاٌ انؼًهٙ ٔانرعهٚة انًؼًهٙ. .4

 ذكنًٚ األلهاٌ .5



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب
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 رقىَى انطـــالة :   -7

 ًهٛح.. ايرؽاٌ أػًال ٌُح )ذمٛٛى يهؼهٙ( نرمٛٛى انرطثٛماخ انؼ1أ. األٌانٛة انًٍرفكيح - و

 . ذمٛٛى َٓائٙ نرمٛٛى انمكنج ػهٗ ذفطٛػ ٔشهغ قني كايم.5أ.

 انرٕلٛد - ي

 

 أٌثٕػٛا يٍ تكاٚح األٌثٕع انٍاتغ 1انرمٛٛى 

 فٙ األٌثٕع انهاتغ ػشه 5انرمٛٛى 

 ذٕوٚغ انكنظاخ -ظـ

 

 

 

 %111أػًال انٍُح  /انفصم انكناٌٙ االٔل          

 ــــــ ذطثٛمٙ

 ــــــ ايرؽاٌ َظه٘

 %011                انًعًٕع

 قبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاعع : -8

 يمكهج ػهٙ شكم أٔناق ذٕوع ػهٙ انطالب. يمكهاخ - و

 ال ٕٚظك كرة يهىيح - ي

 كزت يقزشحخ -عـ

 

: ارغبهبد حذَضخ فٍ انًُبهظ وطشق انزذسَظ، 2117كىصش كىعك  .0

 عبنى انكزت، انقبهشح.

نعًهُخ انًُذاَُخ ، انزذسَظ انًصغش وانزشثُخ ا-:2115عىسط ثشاوٌ  .2

 (2ط ) –انقبهشح –انعشثٍ  شداس انفك

قٔنٚاخ ػهًٛح أٔ َشهاخ  -ق

 ... انؿ

 ال ٕٚظك 

 .يٍُك انًمهن : ظًٛغ اػعاء ْٛتح انركنًٚ تانمٍى 

 : أ.و .ق. يُٙ أتٕ شُة . انؼهًٙق. نئًٛ يعهً انمٍى                                                         

 

 
 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 

11 
 

 (23موذج رقم )ن
 

 ظايؼح :انًُٕفٛح 

  انًُىنٙكهٛح :  االلرصاق 

 ٔانرهتٛح  انًُىنٙلٍى :  االلرصاق 

 

 5119-5151يقشس دساعٍ رىصُف

 

 تٛاَاخ انًمهن -1

 انفهلح / انًٍرٕٖ : انصانصح  اٌى انًمهن :  أصٕل ذهتٛح  H 321انهيى انكٕقٖ : 

انرفصص :االلرصاق 

 ٔانرهتٛح  انًُىنٙ

          ػًهٙ                 َظه٘نٕؼكاخ انكناٌٛح :  ػكق ا

 ْكف انًمهن : -5

 

 

 

 

تؼك االَرٓاء يٍ قناٌح انًمهن ٚصثػ انطانة لاقنا ػهٗ 

 : اٌ 
/ يستخدـ التفكير لمكاجية مشكالت 2.1 (1

االقتصاد المنزلى كالتربية  المرتبطة بالفرد 
كاالسره كالمجتمع عمي المستكل المحمي 

 مف خالؿ دراسة اصكؿ التربية كاالقميمى 
/ يشارؾ فى التنمية المينية مف خالؿ 1-11 (2

 دراسة اصكؿ التربية
/يتفيـ المسؤكليات المينية كاألخالقية 8.1 (3

مف خالؿ  كاالعتبارات الثقافية كالمجتمعية.

1 1 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب
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 دراسة اصكؿ التربية
  

 انًٍرٓكف يٍ ذكنًٚ انًمهن: -3

 غ ٚعة اٌ ٚكٌٕ لاقناً ػهٗ أٌ: ػُك اَرٓاء انطانة يٍ قناٌح انًمهن تُعا

انًؼهٕياخ  -َ 

 ٔانًفاْٛى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚرؼهف ػهٗ انًؼُٗ انهغٕٖ ٔاالصطالؼٗ نهرهتٛح   (1

ٔظٛفح انرهتٛح  ٔ أًْٛح ٔأْكاف انرهتٛح  ٔغثٛؼح انرهتٛح

 ٔفهٔع أصٕل انرهتٛح انًفرهفح. ٔٔيٕانق انرهتٛح.

ح أًْٛح انرهتٛ ٔاالْكاف االظرًاػٛح نهؼًهٛح انرهتٕٚح 

 انعًانٛح

 

يٍرٕٚاخ انصمافح ًٔٚٛى تٍٛ ـصائص ٔػُاصه انصمافح.   (5

اشه انرؼهٛى ػهٗ الرصاقٚاخ  ٔأٌثاب انرغٛه انصمافٗ. ٔ.

 انًعرًغ

كالتكنكلكجية  العممي. يذكر المصطمحات 2-1-3 (3
 2باصكؿ التربية المرتبطة 

. يعدد المسئكليات المينية كاالخالقية 2-1-5 (4
 تمعية  المرتبطة باصكؿ التربيةكاالعتبارات الثقافية كالمج

 
. يشرح القيـ كاالعتبارات الثقافية المرتبطة 2-1-6 (5

 باصكؿ التربية
 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج
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 . يحدد أسس تقديـ الخدمات التربكية2-1-13 (6
 
يصؼ عمـ  االقتصاد المنزلى باعتباره فرع 2-1-17 (2

 مف فركع التعميـ العاـ كالعالى

 

 انًٓاناخ انمُْٛح : -  

 

 

 

 

 

 

 

 

قٔن  ٔ تػ انرهتٛح تانًعرًغ.. ذؽهم اٌثاب ن5ب. (1

 انًكنٌح ٔيٍتٕنٛٓا ذعاِ انرغٛه االظرًاػٗ.

يؼٕلاخ انرغٛه ٔإَٔاع انؽهان االظرًاػٗ. ٚؽهم. 4ب. (5

 انصمافٗ.

 انؼاللح تٍٛ االيٛح ٔانركْٕن االلرصاقٖ. ٚصُف. 6ب. (3

قٔن  ٔ قٔن انًؤٌٍاخ انرؼهًٛٛح فٗ انُٓعح االلرصاقٚحٔ (4

 انرهتٛح انعًانٛح فٗ انرؼهٛى.

  ٔاالذصال تانرفكٛه انًرؼهمح انؼًهٛاخ  ٚكيط. 5-5-1 (5

  انؼًم تًؽٛػ

 

 اٌاي ػهٙ نهًشاكم انًصهٗ انؽهٕل ٚؽهم. 5-5-13 (6

 انرؽهٛهٙ يٍ ـالل قناٌح اصٕل انرهتٛح انرفكٛه

 

نهًشاكم  يٍ ـالل  انًصهٗ انؽهٕل ٚؽهم. 5-5-14 (2

 إيكاَٛح االػرثان فٗ االـم يغ قناٌح اصٕل انرهتٛح

 انًفاغه ٕٔاقانج ٔاألـالق لرصاقٔاال انرطثٛك،

 

 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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انًٓاناخ انًُٓٛح  -ظـ

 انفاصح تانًمهن :

 

. ٚطثك تؼط انؽهٕل نًٕاظٓح تؼط 1ظـ. (1

 انًشكالخ االظرًاػٛح.

اـرالفاخ انصمافح تٍٛ انطالب.  ٍٚرفٛك يٍ . 5ظـ. (5

 أٌثاب انرغٛه انصمافٙ ٔ

.ذكٚه انًٕلف انرؼهًٛٙ ذؽد أٖ ظهف يغ 4ظـ. (3

 انرهًٛماخ

خدـ  المبادئ العممية المناسبة فى .يست2-3-4 (4
تصميـ كتطكير كتحميؿ العناصر كالنظـ 

 مف خالؿ دراسة اصكؿ التربيةكالعمميات 
 . يستخدـ المنيج الالـز لتحقيؽ اليدؼ 2-3-8 (5

 مف خالؿ دراسة اصكؿ التربية
االحتياجات التعميمية  كالفرص ينسؽ  2-3-23 (6

 الكظيفية فى مجاؿ االقتصاد المنزلى التربكل
 مف خالؿ دراسة اصكؿ التربية

يستخدـ بكفاءة المكارد المتاحة فى  2-3-29 (7
البيئة المحيطة لتعميـ االقتصاد المنزلى اسريا 

 مف خالؿ دراسة اصكؿ التربيةكمجتمعيا
 

 انًٓاناخ انؼايح : -  

 

 

 

مف خالؿ  العامميفيشارؾ فى تحفيز كقيادة 2-4-1
 دراسة اصكؿ التربية 

فى دراسة اصكؿ التربية  مف خالؿ يساىـ  2-4-5



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج
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الكسائؿ السمعية كالبصريةالمناسبة كالمكارد  استخداـ 
  الثانكية االخرم بكفاءة

 

 

 

 يؽرٕٖ انًمهن:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االصطالحيلمتربية، المعنى  المغكم: المعنى االسبوع االول
لمتربية، تعريفات لبعض العمماء عمى مر العصكر+ )تمييد لـ 

(العمميجزء ال فييتـ تدريسو   

: طبيعة التربية ،  ضركرة التربية +) نبذه عف  الثانياالسبوع 
 االصكؿ التاريخية ، الدينية لمتربية(

أىمية التربية ، أىداؼ التربية + ) نبذه عف االسبوع الثالث: 
 األصكؿ السياسية لمتربية، األصكؿ اإلدارية لمتربية(

 تحريرمبية +) امتحاف :  كظيفة التربية أنكاع التر االسبوع الرابع
 لما سبؽ دراستو(

لماذا ندرس أصكؿ التربية، مكارد التربية +) االسبوع الخامس: 
 نبذه عف األصكؿ البيكلكجية لمتربية(

: االصكؿ االجتماعية لمتربية "التربية عممية االسبوع السادس
، اسباب ربط التربية بالمجتمع ، شركط التربية اجتماعية

نبذه عف األصكؿ النفسية لمتربية، األصكؿ " + )  االجتماعية
 الفمسفية لمتربية(



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج
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: االىػػداؼ االجتماعيػػة لمعمميػػة التربكيػػة ػ مفيػػـك االســبوع الســابع
المجتمػػع ، خصػػائص المجتمػػع ، عناصػػر المجتمػػع +) االصػػكؿ 

 فػػياالقتصػػادية لمتربيػػة اقتصػػاديات التربيػػة كالتعمػػيـ ، دكر االسػػرة 
 (االقتصادماء تحقيؽ التنمية ،األسرة كالبن

: أشكاؿ المجتمع ، تركيب المجتمع ، أنكاع االسبوع الثامن
لما سبؽ  تحريرمالمجتمعات ، حاجات المجتمعات + ) امتحاف 

 تدريسو( 
، كأنكاعو ، التغير االجتماعي:  الحراؾ االسبوع التاسع

، كأثرة عمى االسرة دكر المدرسة كمسئكلياتيا تجاه االجتماعي
دكر ،  االقتصادم+) االمية كالتدىكر  االجتماعيالتغير 

 ( النيضة االقتصادية فيالمؤسسات التعميمية 

مفيـك الثقافة،  :" االصٕل انصمافٛح نهًعرًغ"االعجىع انعبشش
+ ) االصٕل  عناصر الثقافة، خصائص الثقافة ، كظائؼ الثقافة

 انعًانٛح نهرهتٛح ، أًْٛح انرهتٛح انعًانٛح(

ائد الثقافة، مستكيات الثقافة، السمكؾ : فك عشر الحادياالسبوع 
، مف يتعمـ السمكؾ االجتماعي،  مف الذل يعطى السمكؾ الثقافي
 (أىداؼ التربية الجمالية،  +) كظائؼ التربية الجمالية الثقافي

كاشػػػكالو، عكامػػػؿ التغيػػػر  الثقػػػافيالتغيػػػر  عشـــر: الثـــانياالســـبوع 
+)  الثقػػػػافي ، نظريػػػػات التغيػػػػرالثقػػػػافي، معكقػػػػات التغيػػػػر الثقػػػػافي



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج
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 امتحاف عمى ما سبؽ دراستو( 
 : مراجعة عامةاالسبوع الثالث عشر
 : اختبار نيائياالسبوع الرابع عشر

 
أعبنُت انزعهُى  -5

 وانزعهى

 انًؽاظهج -1

 انًُالشح ٔانؽٕان  -5

   .انمُْٙظهٍاخ انؼصف  -3

أعبنُت انزعهُى  -6

وانزعهى نهطالة روي 

 انقذساد انًحذودح

 

 خ انركنًٚ  انؼالظٗ نصؼٕتاخ انرؼهى اٌرهاذٛعٛا

 ظهٍاخ ٔيماتالخ فهقٚح. -5

 ذؼهى األلهاٌ.  -3

 

 رقىَى انطـــالة :   -7

األٌانٛة  -َ 

 انًٍرفكيح

 

 

 اَشطح -اػًال ٌُح  -1

 اػًال انٍُح  ايرؽاٌ -5

  انؼًهٙايرؽاٌ  -3

  انُٓائٙااليرؽاٌ  -4

 انرٕلٛد -  

 

 

 األٌثٕع انهاتغ

 األٌثٕع انصايٍ 

 هػش انصاَٙاألٌثٕع  

 األٌثٕع انفايً ػشه      

 ذٕوٚغ انكنظاخ -ظـ

 

 

 

 151                           ذؽهٚتتته٘    َٓاٚتتتح انفصتتتم انكناٌتتتٙ

 قنظح 

 قنظح 15                                      انؼًهٙااليرؽاٌ 

 ٌُح 15                                    ٌُحأػًال 

 ًشاعع :قبئًخ انكزت انذساعُخ وان -8



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
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 أصٕل انرهتٛح. فٙ(. يؽاظهاخ 5113يهٔج صالغ إتهاْٛى ٌؼاقج ) يمكهاخ -َ 

 كرة يهىيح -  

 

 ال ٕٚظك

 

 كرة يمرهؼح -ظـ

 

 

 

 

(: أصتتتٕل انرهتٛتتتح، ػًتتتاٌ، االنقٌ، قان 5111أؼًتتتك ػهتتتٗ انؽتتتاض)

 انًُاْط نهُشه ٔانرٕوٚغ.

ؼٍاٌ يؽًك ؼٍاٌ، ٔػثتك انٍتًٛغ ٌتٛك أؼًتك، ٌٔتؼٛك أؼًتك ٌتهًٛاٌ، 

(:أصتتٕل انرهتٛتتح، انؼتتٍٛ، االيتتاناخ 5114هفتتاٌ انتتهٔاٖ)ٔيؽًتتك ـ

 .3انؼهتٛح انًرؽكج، قان انكراب انعايؼٗ،غ

(:أصتتٕل انرهتٛتتح، انؼتتٍٛ، االيتتاناخ انؼهتٛتتح 5114ـهفتتاٌ انتتهٔاٖ)

 .3انًرؽكج، قان انكراب انعايؼٗ،غ

(:أصتٕل 5111صثؽٗ ؼًكاٌ أتتٕ ظالنتح، ٔيؽًتك ؼًٛتكاٌ انؼثتاقٖ)

 اصهج، انكٕٚد، يكرثح انفالغ.انرهتٛح تٍٛ األصانح ٔانًؼ

ػثتتتتتتك انؼىٚتتتتتتى ػطتتتتتتا ل انًصتتتتتتاٚطح، ٔػثتتتتتتكانهطٛف تتتتتتتٍ ؼًتتتتتتك 

انؼٍٛ، األيتاناخ انؼهتٛتح  أصٕل انرهتٛح، فٙ(: يمكيح 5115)انؽهٛثٙ

 انًرؽكج، يكرثح انفالغ.

قٔنٚاخ ػهًٛح أٔ  -ق

 َشهاخ ... انؿ

 

 

 يعهح كهٛح انرهتٛح  -1

 يعهح انرهتٛح انًؼاصهج -5

 نهثؽٕز االظرًاػٛح انمٕيٙكى يعهح انًه -3

 

 

 يٍُك انًمهن :ق/يهٔج صالغ ٌؼاقج   

 /يُٗ ػثكانهاوق أتٕ شُةأ.ق:  انؼهًٙنئًٛ يعهً انمٍى   

 

 

 

 

 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب
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 (11نموذج رقم )

 

 جامعة المنوفية

 كلية االقتصاد المنزلي

 قسم : االقتصاد المنزلي والتربية 

 م( 1219-1212توصيف مقرر دراسي )

 ًمهنتٛاَاخ ان -1

 انهيى انكٕقٖ :

            H 322        

 انفهلح / انًٍرٕٖ : انصانصح  اٌى انًمهن :  ذانٚؿ ذهتٛح 

 انًُىنٙانرفصص :االلرصاق 

 ٔانرهتٛح

          ػًهٙ                 َظه٘ػكق انٕؼكاخ انكناٌٛح :  

 ْكف انًمهن : -5

 

 

 

 

  انًمهن تُعاغ أٌ ٚكٌٕ لاقناً ػهٗ أٌ:انطانة يٍ قناٌح  اَرٓاءيٍ انًرٕلغ ػُك 

 
مف /يػػػتفيـ المسػػػؤكليات المينيػػػة كاألخالقيػػػة كاالعتبػػػارات الثقافيػػػة كالمجتمعيػػػة.8.1

 خالؿ دراسة تاريخ التربية
 مف خالؿ دراسة تاريخ التربية / يشارؾ فى التنمية المينية1-11
 التربيةمف خالؿ دراسة تاريخ  /يفيـ كيفية خمؽ بيئة معيشية مناسبة1-17

1 - 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب
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 انًٍرٓكف يٍ ذكنًٚ انًمهن: -3

 ػُك اَرٓاء انطانة يٍ قناٌح انًمهن تُعاغ ٚعة اٌ ٚكٌٕ لاقناً ػهٗ أٌ:

انًؼهٕياخ  - أ

 ٔانًفاْٛى:

 

 . ٚمكه  انًفاْٛى انًهذثطح تانرهتٛح ٔانرانٚؿ ٔانؼاللح تًُٛٓا.1. (1

 . ٚشهغ ظهٔنج قناٌح انرانٚؿ ٔذانٚؿ انرهتٛح .5أ. (5

 ُاصه انرٙ ٚركٌٕ يُٓا انرانٚؿ ٌٔثم قناٌرٓا.. ٚؽكق أْى انؼ3أ. (3

 . ٕٚظػ  غثٛؼح انؼاللح تٍٛ كم يٍ انرهتٛح ٔانؽعاناخ انًفرهفح 4أ. (4

 فٙ كافح انؼصٕن.

 تانؽاظه انًاظٗ يغ نتػ. ٚؽكق اذعاْاخ انثؽس فٙ يعال ذانٚؿ انرهتٛح.5أ. (5

 .انرهتٛح تمعاٚا ٚرؼهك فًٛا

6)  

 ؼكٚصح{ .-ٌٔطٙ –رهفح }لكًٚح انفكه انرهتٕٖ فٗ انؼصٕن انًف شهغ. 6ٚأ. (2

 . ٚؼكق انرطثٛماخ انرهتٕٚح نهفكه انرهتٕٖ ػثه انؼصٕن . 2أ. (1

 انصمافٛح ٔاالػرثاناخ ٔاالـاللٛح انًُٓٛح انًٍتٕنٛاخ ٚؼكق. 5-1-5 (9

 يٍ ـالل  قناٌح ذانٚؿ انرهتٛح  ٔانًعرًؼٛح

 

يتتٍ ـتتالل قناٌتتح ذتتانٚؿ   انصمافٛتتح ٔاالػرثتتاناخ انمتتٛى ٚشتتهغ. 5-1-6 (11

 حانرهتٛ

  

 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب
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انًٓاناخ  - ب

 انمُْٛح :
 األساليبك  الماضي في حدثت التي كالتربكية المجتمعية الظكاىر يحمؿ  (1

يجاد تفسيرىا في العممية  . منيا لالستفادة المناسبة السبؿ كا 
 .الجيد المؤرخ صفات. العصكر عبر التربكل الفكر ممارسات يحمؿ. 3.ب (2

 
 التطبيقات كبيف مفةالمخت التربكية النظريات بيف العالقة يخطط. 6.ب (3

 .المدرسة داخؿ ليا العممية
 العصكر في ك كاسبرطة اثينا في التربكم الفكر مالمح بيف يقارف. 7.ب (4

 عصر في التربكية االتجاىاتك .الكسطي العصكر ك.الركماف عندك  البدائية
 كالتنكير االصالح عصر في ك.النيضة

 تاريخ التربية مف خالؿ دراسة الحمكؿ المثمى لممشاكؿ يحمؿ. 2-2-13. (5
 عمي اساس التفكير التحميمي

يخطط االحتيػاج الػى التنميػة المينيػة كالتطػكر المسػتمر فػى تعمػيـ 2-2-15 (6
 االقتصاد المنزلى مف خالؿ دراسة تاريخ التربية

العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية التى تؤثر عمػى قػرارات يصنؼ  2-2-22 (7
 التربية مف خالؿ دراسة تاريخ الفرد كاالسرة كمستيمؾ

عكامػػؿ الثقافػػة كاالقتصػػاد المحمػػى كاالقميمػػى التػػى تػػؤثر  يصػػنؼ 2-2-21 (8
 مف خالؿ دراسة تاريخ التربية عمى قرارات الفرد كاالسرة كمستيمؾ
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انًٓاناخ انًُٓٛح  -ظـ

 انفاصح تانًمهن :

 

 

 

 

انفكه انرهتٕٖ فٗ انؼصتٕن انٍتاتمح نرؽكٚتك أظتّ االٌترفاقج يُتّ  ٕظف. 1ٚض. (1

 انكنٔي انرهتٕٚح انًٍرفهصح فٙ انؽٛاج انًُٓٛح .ٔ األقاء انرهتٕٖ.فٗ ذطٕٚه 

 انفهٔض ٔانُظهٚاخ انًرؼهمح تانرهتٛح ٔفٓى انُظهٚاخ انرهتٕٚح.ٔ

انؽمتتائك انًرؼهمتتح ترطتتٕن انفكتته  ٔ ـصتتائص انرهتٛتتح االٌتتاليٛح. ٚتتُظى. 4ض. (5

 انرهتٕٖ.

ـثتهاخ  ؼهٕل  يالئًح نًا ٕٚاظُٓا يٍ يشتكالخ ذهتٕٚتح فتٙ ظتٕء ُٚفم .6ض. (3

 انًاظٙ.

 انًاليػ انهئٍٛٛح نهرؼهٛى فٙ انؼصه انؽكٚس ٚطثك (4

 

يتٍ  انرهتٕٖ انًُىنٗ االلرصاق نًعال انًُاٌثح انؼهًٛح انًثاقئ ٚطثك. 5-3-3 (5

 ٚؿ انرهتٛحـالل قناٌح ذان

 

 يعتتتال فتتتٗ انهاُْتتتح ٔانرطتتتٕناخ انمعتتتاٚا ٔقناٚتتتح ػهتتتى ػتتتٍ ٚتتتُظى5-3-55 (6

 ذانٚؿ انرهتٛح يٍ ـالل قناٌح انرهتٕٖ انًُىنٗ االلرصاق

 

انًٓاناخ  - ض

 انؼايح:

 

 

 

 

 

 

 تتٍٛ اٚعاتٛتح ػاللتاخ ـهتك فٗيٍ ـالل قناٌح ذانٚؿ انرهتٛح  ٍٚاْى 5-4-4 (1

 انًرؼهًٍٛ

 

 انًٍؼٛح انٌٕائم فٗ اٌرفكاويٍ ـالل قناٌح ذانٚؿ انرهتٛح  شانن ٚ 5-4-5 (5

 تكفاءج االـه٘ انصإَٚح ٔانًٕانق ٔانثصهٚحانًُاٌثح

 

 يؽرٕٖ انًمهن:  -4

 

 

 

 انًىضىعبد االعجىع 

قناٌح ذانٚؿ انفكه  فٙانًُٓط ٔ) ػهض نًؽرٕ٘ انًمهن ٔاْكافّ االول

)ياْٛح انرانٚؿ ٔأًْٛح قناٌرّ ٔفهٍفرّ ٔصفاخ انًؤنؾ  انرهتٕ٘

 انعٛك ((
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 انضبٍَ

 انضبنش

)انرهتٛح يفٕٓيٓا،  قناٌح ذانٚؿ انفكه انرهتٕ٘ فٙانًُٓط ذاتغ 

فٓا(،ذانٚؿ انرهتٛح }ياْٛرّ، أًْٛح قناٌرّ، ـصائصٓا، إَٔاػٓا، أْكا

 اذعاْاخ انثؽس فّٛ{.

 صؼٕتاخ انثؽس فٙ ذانٚؿ انرهتٛح.

 .يصه انمكًٚح( انؼصٕن انمكًٚح )انًهاؼم انًثكهج فٙانفكه انرهتٕ٘  انشاثع

 .ػُك اإلغهٚك انرهتٕ٘انفكه  انخبيظ

 .انؼصه انهٔياَٙ فٙ انرهتٕ٘انفكه  انغبدط

 (انٌٕطٗ األٔنٔتٛح ) انؼصٕن انٌٕطٗ فٙ انرهتٕ٘ه انفك انغبثع

 انؼصٕن انٌٕطٗ اإلٌاليٛح فٙ انرهتٕ٘انفكه  انضبيٍ

 انؼصٕن انؽكٚصح فٙ انرهتٕ٘انفكه  انزبعع

 ػصه انُٓعح فٙ انرهتٕ٘انفكه  انعبشش

انحبدٌ  

 عشش

 . ػصه اإلصالغ ٔانرُٕٚه فٙ انرهتٕ٘انفكه 

 .انؼصه انؽكٚس فٙ انرهتٕ٘انفكه  انضبٍَ عشش

 ذغمٚح يهذكج ػٍ انًمهن. انضبنش عشش

  

أعبنُت انزعهُى  -5

 وانزعهى

 

 انًؽاظهج .1

 انًُالشح فٙ يعًٕػاخ صغٛهج ٔكثٛهج  .5

 ْٔٗ غهٚمح ذؼرًك ػهٗ اٌرصانج انًرؼهًٍٛ يٍ ـالل  انمُْٙانؼصف  .3

    يشكهح( ٔيُالشرٓا. -لعٛح  -) ٌؤال  .4

 فهٚك. فٙانًشهٔػاخ انثؽصٛح  .5

 تهح ٔاالظٕتحاالٌ .6

 اٌرفكاو انرمُٛاخ انؽكٚصح يصم )انكًثٕٛذه، اإلَرهَد ..........(. .2

 انرؼهى انماذٙ. .1

 .ؼم انًشكهح. .9



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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أعبنُت انزعهُى  -6

وانزعهى نهطالة روي 

 انقذساد انًحذودح

 اٌرهاذٛعٛاخ انركنًٚ انؼالظٗ نصؼٕتاخ انرؼهى -

 ٔقجاٌرهاذٛعٛاخ انركنًٚ االٚعاتٗ انفؼال نمٖٔ انمكناخ انًؽك -

 ظهٍاخ ٔيماتالخ فهقٚح. -

 ذؼهى األلهاٌ.  -

 

 رقىَى انطـــالة :   -7

األٌانٛة  - ض

 انًٍرفكيح
  َٓائٙ.ذؽهٚه٘  اـرثان 

     

 انكناٌٙأـه انؼاو   انرٕلٛد - غ

 ذٕوٚغ انكنظاخ -ظـ

 

 قنظح111                              َٓاٚح انفصم انكناٌٙ

 

 : قبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاعع -8

"كراب ٚمٕو تٕظؼّ انمائى تانركنًٚ ٔٚمهِ انمٍى ،أٔ ٚكهف انطالب تاالٌرؼاَح تأؼك  يمكهاخ - ض

 5119  انرفصص. فٙانًهاظغ نألٌاذمج انكثان 

 ال يكجد كرة يهىيح - غ

 كرة يمرهؼح -ظـ

 

 

 

 

مقدمتتة فتتي اصتتول التربيتتة  اللطيببف بببن حمببد: هللا عبببدعبببد العايببا عطببا  -
 1216 ع.،مكتبة الفالح للنشر والتوزي

:دراستتات فتتي تتتاريخ الفكتتر التربتتوي : ،دار غريتتب  سببيد ابببراهيم الجيببار -
 .والتوزيع القاهر للنشر 

 الحضتتار التعلتتيم فتتي مصتتر متتن فجتتر :(1625) البسببيونيأحمببد دويببدار  -
 .القاهر  للنشرمركز االهرام  االنسانية حت  عصر االنترنت ،

.التعلتتتتيم و التحتتتتديث، دار المعرفتتتتة الجامعيتتتتة، (1626شببببب  بببببدران ) -
 اإلسكندرية.

مصتر، طنطتا،  فتيتتاريخ ونظتام التعلتيم  (.1627محمد سبمير حسبانين) -
 دار خليفة للطباعة.

(: تتتاريخ التربيتتة فتتي الشتترق وفتتي الةتترب، 217-1) محمببد منيببر مرسببي -
 عالم الكتب، القاهر .
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قٔنٚاخ ػهًٛح أٔ  -ق

 َشهاخ ... انؿ

 

 

 

 

 

 يعهح كهٛح انرهتٛح  -

 يعهح انرهتٛح انًؼاصهج -

 نهثؽٕز االظرًاػٛح انمٕيٙيعهح انًهكى  -

 ٔانركُٕنٕظٛا. انؼهًٙنهرؼهٛى ٔانثؽس  انمٕيٙذمانٚه انًعهً  -

 )اإلَرهَد(. انشثكح انكٔنٛح -

 انًكرثح انهلًٛح نهعايؼاخ انًصهٚح.-

 

 يٍُك انًمهن :  

 : انؼهًٙق/أياَٙ كًال اتٕ انفٛه                                                 نئًٛ يعهً انمٍى 

 ق أتٕشُة/يُٗ ػثك انهاوأ.ق                                                                             
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 (11نموذج رقم )

 

 جامعة المنوفية

 كلية االقتصاد المنزلي

 قسم :االقتصاد المنزلي والتربية

 1219-1212توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر -1

اسم المقرر :    تربية  H 323الرمز الكودى: 

 ومشكالت

 الفرقة / المستوى : الثالثة

 التخصص :

 التربيةاالقتصاد المنزلي و 

          عملي                 نظريعدد الوحدات الدراسية :  

 هدف المقرر : -1

 

 

 

  بنهاية تدريس المقرر يكون )الطالب/الطالبة( قادراً عل :

/ يسػػػتخدـ التفكيػػػر لمكاجيػػػة مشػػػكالت االقتصػػػاد 2.1 (1
المنزلػػػى كالتربيػػػة  المرتبطػػػة بػػػالفرد كاالسػػػره كالمجتمػػػع 

 مي كاالقميمى عمي المستكل المح

1 ---- 
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 ا
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/يػػػػػػػػػػػػػتفيـ المسػػػػػػػػػػػػػؤكليات المينيػػػػػػػػػػػػػة كاألخالقيػػػػػػػػػػػػػة 8.1 (2 
مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة  كاالعتبػػػارات الثقافيػػػة كالمجتمعيػػػة.

 دكرالتربية كبعض مشكالت المجتمع
مػف خػالؿ دراسػة  / يشارؾ فػى التنميػة المينيػة1-11 (3

 التربية كمشكالت المجتمع

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

 ة المقرر بنجاح يجب ان يكون قادراً عل  أن:عند انتهاء الطالب من دراس

المعلومات  - ض

 والمفاهيم:

 

 

 

 

 

 

 

 .اشتقاقها ومصادر وأهدافها التربية يعرف.  (1

 والتربية للمشكالت المعاصر  التطبيقات يذكر. 1.أ (1

 تعريفها خالل منالمشكالت االجتماعية   يشرح. 3.أ (3

 والمجتمع المشكالتتلك   بين العالقةو. اهموهومف

 الف انواعه ومفهومه ونطورهباخت

. 

 بالتربية المرتبطة التربوية القضايا يحدد. 6.أ (1

 التربوية المشكالت بعض من القيم موقعو .والمشكالت

 دعم في تساهم التي السلوكيات يميز. -1-1-1. (1

االيجابية من خالل دراسة التربية وبعض  العالقات

 المشكالت

 قيةواالخال المهنية المسئوليات يعدد. 1-1-1 (6

من خالل دراسة   والمجتمعية الثقافية واالعتبارات
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 التربية وبعض مشكالت المجتمع 

المرتبطة  الثقافية واالعتبارات القيم يشرح. 1-1-6 (7

 بالتربية 

 الصلة ذات القرار اتخاذ اساليب يناقش 1-1-19 (8

 والمجتمع العمل ف  االخرين مع المتبادلة بالعالقات

 وبعض مشكالت المجتمع اسنتنادا ال  دراسة التربية

 

 المهارات الذهنية : - ط

 

 

. ٍٚرفكو انرفكٛه انؼهًٙ فٙ ذُأل انًشكالخ 1ب. (1

 انرهتٕٚح.

 .ٚؽهم انؼاللاخ تٍٛ انًؤٌٍاخ انرؼهًٛٛح انًفرهفح. 5ب. (5

. ٍٚرفكو انفكه انثُاء فٙ غهؼّ نًشكالخ انرهتٛح 3ب. (3

 ٔانرؼهٛى.

 اساس علي للمشاكل المثل  الحلول يبتكر. 1-1-13 (1

من خالل دراسة التربية ومشكالت  التحليلي لتفكيرا

 المجتمع

 ف  االخذ مع للمشاكل المثل  الحلول يحلل.1-1-11 (1

 وٕادار  واألخالق واالقتصاد التطبيق، إمكانية االعتبار

 من خالل دراسة التربية المخاطر

 والتطور المهنية التنمية ال  االحتياجيخطط 1-1-11 (6

من خالل دراسة  المنزل  االقتصاد تعليم ف  رالمستم

 التربية ومشكالت المجتمع
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المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 

 

انرؼهى انماذٙ ٔانًٍرًه  اًٌ انرهتٛح ٔ . ًٚاني5ض. (1

 ؽم انًشكالخفٛ

انؼًم فٙ فهٚك  ٚطثك يثاقٖ انرهتٛح يٍ ـالل .3ض. (5

 تؽصٙ

 

 االقتصاد لمجال المناسبة العلمية المبادئ يطبق. 1-3-3 (3

 ومشكالت التربية دراسة خالل من التربوى منزل ال

 المجتمع

 األساسية والمهارات والمعارف الخبرات  يطبق.1-3-1 (1

 التربية دراسة خالل من التربوى المنزل  االقتصاد في

 المجتمع ومشكالت

 االقتصاد مجال في األساسية المهارات يتقن. 1-3-6 (1

 تومشكال التربية دراسة خالل من التربوى المنزل 

 المجتمع

 خالل من الهدف لتحقيق الالزم المنهج يستخدم. 1-3-8 (6

 المجتمع ومشكالت التربية دراسة

 

 لقضايا وفقا المهنية للمشكالت حلوال يضع 1-3-17 (7

 المجتمع

 ومشكالت التربية دراسة خالل من وتجديدها وصيانتها (8

 المجتمع
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 المهارات العامة : - ط

 

 التربية دراسة خالل من ينالعامليشارك ف  تحفيز وقياد  1-1-1

 المجتمع ومشكالت

من خالل  المتعلمين بين ايجابية عالقات خلق ف  يساهم 1-1-1

 دراسة التربية ومشكالت المجتمع

 محتوى المقرر:  -1

 

 

 

 

 

 :انٕؼكج االٔنٙ ٔانرهتٛح ٔانًعرًغ

 ِيفٕٓو ٔيٍطهػ انرهتٛح ٔذطٕن 

 .أْكاف انرهتٛح 

 ٛحذؼهٚف ٔيفٕٓو انًشكهح االظرًاػ 

 ـصائص انًشكهح االظرًاػٛح ٔذصُٛفٓا 

 انٕؼكج انصاَٛح: انرهتٛح ٔتؼط يشكالخ انًعرًغ

 التربية ومشكلة االدمان 

 التربية ومشكلة البطالة 

  التربية ومشكلة الهجر 

 التربية ومشكلة السكان 

 التربية ومشكلة التةير االجتماعي 

 : دور التربية في حل مشكالت المجتمعالوحد  الثالثة

 تربية ومشكلة شةل او وقت الفراغال 

 التربية ومشكلة الخرافات والمعتقدات 
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 التربية ومشكلة التلوث البيئي 

  السريعةدور التربية في حل المشكالت 

 دور التربية في مواجهة التةيرات االجتماعية 

 أساليب التعليم والتعلم -1

 

 محاضر  نظرية

 مناقشة وعصف ذهني

 تقارير وبحوث

 التعلم الذاتي

 التعلم التعاون

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدود 

 

 

 محاضر  نظرية

 الحقائب التعليمية

 اساليب التدريس العالج  لصعوبات التعلم

 تدريس أقران

 تقويم الطـــالب :   -7

 تحريري . امتحان نهاية الفصل الدراسي 3أ. األساليب المستخدمة - ظ

 بدون درجات في األسبوع السابع 1التقييم  التوقيت - ع

 بدون درجات في األسبوع  العاشر 1التقييم 
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 في األسبوع  الخامس عشر 3التقييم 

 درجة122  تحريري امتحان نهاية العام    توزيع الدرجات -جـ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 

 ال يوجد كتب ملزمة   - ظ

 كتب مقترحة -جـ

 

 

 

 

-مكتبة غريب-التربية ومشكالت المجتمع سيد ابراهيم الجيار

 م1216القاهر 

القاهر  -دار الفكر العربي -عبدالةني عبود التربية ومشكالت المجتمع

1211 

 -محمد بسيوني أحمد ررية معاصر  في التربية ومشكالت المجتمع

 م1211المنوفية 

دار الفكر العربي  -صالح الدين إبراهيم تربية وقضايا المجتمع

 م.1216

دوريات علمية أو  -د

 نشرات ... الخ

 ال يوجد 

 : أ.د. مني أبو شنب العلميرئيس مجلس القسم   مني أحمد إسماعيل         منسق المقرر : د. 
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  (11نموذج رقم )

 

 

 م( 1219-1212توصيف مقرر دراسي )

 بيانات المقرر -2

 الرما الكودى : 

H 325                   

  

 م نفس تعليمياسم المقرر :  عل

 

 الفرقة / المستوى : الثالثة

 الفص  الدراسى الثانى

التخصص :االقتصاد 

 والتربية المنالي

          عملي                 نظر عدد الوحدات الدراسية :  

 هدف المقرر : -1

 

 

 

 

عند انتهاء الطالب من دراسة المقترر بنجتاح يجتب ان يكتون قتادراً علت  

  :أن

 

خدـ التفكيػػػػػر لمكاجيػػػػػة مشػػػػػكالت االقتصػػػػػاد المنزلػػػػػى / يسػػػػػت2.1 (1
كالتربية  المرتبطة بالفرد كاالسره كالمجتمع عمي المستكل المحمػي 

 كاالقميمى 

1 2 
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مػف خػالؿ دراسػة عمػـ الػنفس  /يتكاصؿ بفعاليػة مػع االخػريف 4.1 (2
 التعميمى

 

مف خالؿ دراسة عمـ الػنفس  /يقكد مف خالؿ العمؿ فى فريؽ6.1 (3
 التعميمى

مياراتػػػو كيتبنػػػى اسػػػمكب لمػػػتعمـ كتنميػػػة القػػػدرات ذاتيػػػا /ينمػػػى 7.1 (4
 مف خالؿ دراسة عمـ النفس التعميمى مدل الحياة .

/يػػػتفيـ المسػػػؤكليات المينيػػػة كاألخالقيػػػة كاالعتبػػػارات الثقافيػػػة 8.1 (5
 مف خالؿ دراسة عمـ النفس التعميمى كالمجتمعية.

 

خالؿ مف /يعزز الميارات العممية المطمكبة لمفرد كاالسرة  1-12 (6
 دراسة عمـ النفس التعميمى
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مف خالؿ  / يطبؽ الميارات العممية المطمكبة لمفرد كاالسرة1-13 (7
 دراسة عمـ النفس التعميمى

 

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

 : عند انتهاء الطالب من دراسة المقرر بنجاح يجب ان يكون قادراً عل  أن

المعلومات  - ظ
 والمفاهيم:

 

 

 

 

 

 

 

 ك.التعمـ أثر انتقاؿ مفيكـك .كشركطة بالتعمـ المقصكديذكر . 1. (1
 .االنتقاؿ عمى المساعدة كالعكامؿ التعمـ أثر انتقاؿ شركط

 اليرمى التنظيـ ك كالباعث كالحاجة الحافز مفيكـ يكضح. 2.أ  (2
 .ككظائفيا الدافعية ك.لمحاجات

 العكامؿ النسياف. المدل كقصيرة طكيمة الذاكرة يشرح. 6.أ   (3
 .النسياف ىف المؤثرة

 الالزمة الشركط ك.الكالسيكى االشراط نظرية نشأة  يشرح. 9.أ   (4
 .الشرطية االستجابة خصائص ك الشرطى التعمـ لحدكث

 ك نظرية كؿ حسب عمى التعمـ قكانيف يكضح .12.أ   (5
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 2.االتعمـ لنظريات التربكية التطبيقات

 عمـ دراسة خالؿ مف األفراد كمسئكليات حقكؽ يحدد. 2-1-1 (6
 التعميمى النفس

 العالقات دعـ في تساىـ التي السمككيات يميز. -2-1-2 (7
  التعميمى النفس عمـ دراسة خالؿ مف االيجابية

 مجاال لتعمـ المالئمة كالظركؼ االساليب يصؼ. 2-1-7 (8
 المتعمميف الحتياجات كفقا المنزلي االقتصاد

ى مف خالؿ دراسة عمـ النفس الفعال التكاصؿ يصؼ. 2-1-15 (9
 ميمىالتع

مف خالؿ دراسة   الفعاؿ التكاصؿ كيفية يشرح. 2-1-16 (12
 عمـ النفس التعميمى

 
 

المهارات الذهنية  - ع
: 

 

 

 (الدافعية – الممارسة – النضج)التعمـ شركط يحمؿ (1
 النتقاؿ متعددهال نظرياتال ك.التعمـ نظريات أىـ يصنؼ (2

 التعمـ اثر
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 التعمـ لنظريات التربكية التطبيقات يحمؿ (3 

  كاالتصػػػاؿ بػػػالتفكير المتعمقػػػة العمميػػػات  جيػػػدم. 2-2-1  (4
 التعميمى النفس عمـ دراسة خالؿ مف العمؿ بمحيط

  العمػػػؿ بمحػػػيط بالقيػػػادة المتعمقػػػة العمميػػػات يػػػدمج 2-2-2 (5
 التعميمى النفس عمـ دراسة خالؿ مف

 بفيػػػػـ الصػػػػمة ذات الجكانػػػػب تنميػػػػة عكامػػػػؿ يقػػػػيـ. 2-2-4 (6
 التعميمى النفس عمـ دراسة خالؿ مف .كالشخصية الذات

 خالؿ مف القرار بصنع الصمة ذات العكامؿ يقيـ. 2-2-5 (7
  التعميمى النفس عمـ دراسة

 كالعالقػػػػػات باإلتصػػػػػاؿ  المتعمقػػػػػة العكامػػػػػؿ يقػػػػػيـ. 2-2-6 (8
 التعميمى النفس عمـ دراسة خالؿ مف االفراد بيف المتبادلة

 دراسة خالؿ مف  النقدل التفكير عناصر يطكر. 2-2-7 (9
 التعميمى النفس عمـ

  المنطقػػػػى االبتكػػػػارل التفكيػػػػر عناصػػػػر يطػػػػكر. 2-2-8 (12
 التعميمى النفس عمـ دراسة خالؿ مف

 

المهارات  -جـ

المهنية الخاصة 

 بالمقرر :

 .ُٚعٛك انرؼايم يغ انرهًٛماخ فٙ يهؼهح انًهاْمح (1

. ٍٚرطٛغ ؼم يشكالخ ٌٕء انركٛف ٔانرٕافك انُفٍٙ يغ 5ظـ. (5

 .انرهًٛماخ

 كٛح إٚعاتٛح يُاٌثح. ٚطٕن يٓاناخ صفٛح ٌه3ٕظـ. (3
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 . ٚرًكٍ يٍ ذؽمٛك انرؼهى ٔـاصح ذؼهى انًٓاناخ انؽهكٛح4ظـ. (4

 عمـ دراسة خالؿ مف السميمو المكاطنة أسس يطبؽ. 2-3-1 (5
 التعميمى النفس

 تحممو فى المتاحو الخاصة مكارده بيف ينسؽ. 2-3-2 (6
 خالؿ مف بو المحيطيف االفراد كتجاه عممو داخؿ المسئكلية

 التعميمى سالنف عمـ دراسة

 

 االقتصاد لمجاؿ المناسبة العممية المبادئ يطبؽ. 2-3-3 (7
 التعميمى النفس عمـ دراسة خالؿ مف التربكل المنزلى

 كتطكير تصميـ فى المناسبة العممية المبادئ  يستخدـ.2-3-4 (8
 النفس عمـ دراسة خالؿ مف كالعمميات كالنظـ العناصر كتحميؿ
 التعميمى

 في األساسية كالميارات معارؼكال الخبرات  يطبؽ.2-3-5 (9
 التعميمى النفس عمـ دراسة خالؿ مف التربكل المنزلى االقتصاد

 االقتصاد مجاؿ في األساسية الميارات يتقف. 2-3-6 (12
 التعميمى النفس عمـ دراسة خالؿ مف التربكل المنزلى
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المهارات العامة  - ظ
: 

 

 

 

 

 

 

سة عمـ مف خالؿ درا العامميفيشارؾ فى تحفيز كقيادة 2-4-1 (1
 النفس التعميمى

مف  يساىـ فى خمؽ عالقات ايجابية بيف المتعمميف 2-4-4 (2
 خالؿ دراسة عمـ النفس التعميمى

الكسائؿ السمعية كالبصريةالمناسبة  يساىـ فى استخداـ 2-4-5 (3
مف خالؿ دراسة عمـ النفس  كالمكارد الثانكية االخرم بكفاءة

 التعميمى
زمة لتحقيؽ نتائج جيدة التقنيات الاليشترؾ فى تكظيؼ 2-4-6 (4

 مف خالؿ دراسة عمـ النفس التعميمى فى تعميـ االقتصاد المنزلى

 

  

 

 الموضوع األسبوع محتوى المقرر:  -1
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طبيعة التعمم ، المقصود بالتعمم ، تعريف التعمم ،  األول
مميزات التعمم + )تعريف انتقال أثر التعمم ، أنواع 

 انتقال أثر التعمم(

شروط التعمم )النضج( + +) شروط انتقال أثر  الثاني
 التعمم ، النظريات المفسرة النتقال أثر التعمم(

تابع شروط التعمم )الممارسة ( +) موضوعات  الثالث
عمى انتقال  المساعدةانتقال أثر التعمم ، العوامل 

 أثر التعمم(

تابع شروط التعمم )الدافعية( ، التعزيز +)  الرابع
 لما سبق دراسته( تحريريمتحان ا

، المفاهيم  الكالسيكينشأة نظرية االشراط  الخامس
االساسية لمنظرية ، اإلجراءات التجريبية ، 

،  الشرطيالشروط الالزمة لحدوث التعمم 
خصائص االستجابة الشرطية ، العالقة الزمنية 

+) الذاكرة ،  الشرطيوغير  الشرطيبين المثير 
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 ذاكرة ، مراحل التذكر(فعل بال أينشأة 

،  الشرطينماذج االشراط البسيط ، قوانين التعمم  السادس
،  الشرطيالتعمم  فيالعمميات االساسية 

+ ) الكالسيكيالتطبيقات التربوية لنظرية االشراط 
الذاكرة  فيأنواع الذاكرة ، طريقة ترابط المعمومات 

 الذاكرة( في، العوامل المؤثرة 

رية التعمم بالمحاولة والخطأ ، المفاهيم نظ نشأة السابع
االساسية لنظرية التعمم بالمحاولة والخطأ، 
اإلجراءات التجريبية ، قوانين التعمم + )تعريف 

 فيالنسيان ، معدل النسيان ، العوامل المؤثرة 
 النسيان (

تعديل قوانين التعمم االساسية لثورنديك ،  الثامن
تعمم بالمحاولة التطبيقات التربوية لنظرية ال

والخطأ ، وظيفة المعمم داخل الصف وفق نظرية 
التعمم بالمحاولة والخطأ +) النظريات المفسرة 
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 (دراستهلما سبق  تحريريلمنسيان ، امتحان 

، اإلجراءات  اإلجرائينشأة نظرية االشراط  التاسع
 اإلجرائيمقارنه بين االشتراط  التجريبية

، الفرق بين التعزيز ، أنواع التعزيز  والكالسيكي
السمبى والعقاب +) تعريف الدافعية ، المالمح 
التاريخية لتطور مفهوم الدافعية ، وظائف 

 الدافعية أنواع الدافعية(

مفهوم التشكيل ، التطبيقات التربوية لنظرية  العاشر
، تعقيب عمى نظريات التعمم  اإلجرائياالشراط 

سير تف فياالشراطى +) االتجاهات النظرية 
 الدافعية (

نشأة نظرية التعمم باالقتران ، المفاهيم االساسية  عشر الحادي
لنظرية التعمم باالقتران ، اإلجراءات التجريبية 
لنظرية التعمم باالقتران ، قانون التعمم ، 
التطبيقات التربوية لنظرية التعمم باالقتران + 
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)دافعية التحصيل ، العوامل التى تساعد عمى 
 لدافعية لدى المتعمم(زيادة ا

نشأة نظرية التعمم باالستبصار ، المفاهيم االساسية لنظرية  عشر الثاني
التعمم باالستبصار ، اإلجراءات التجريبية لنظرية التعمم 

 لما سبق دراسته( تحريري امتحانباالستبصار +)

قوانين اإلدراك ، رؤية النظرية الجشطمتية لمتعمم ،  الثالث عشر
 ات التربوية لنظريةالتطبيق

 العممي امتحان الرابع عشر 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم

 

 

 .المحاضرة2

 . المناقشة و الحوار.1

 . الذهني. العصف 3

 التعلم عن بعد-التعلم النشط–التعلم الذاتى  -.التعاوني. التعلم 4

 تباد  األدوار..5

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 دودةالقدرات المح

 المحاضرة. . أ
 استراتيجيات التدريس العالجى لصعوبات التعلم . ب
 مجموعات صغيرة. فيالتعلم  . ت
 التعلم باألقران. . ث
 .جلسات ومقابالت فردية . ج
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 تقويم الطـــالب :   -7

األساليب  - غ
 المستخدمة

 

 

 السنة.اعما   -2
 .العمليامتحان  -1
 تحرير  نهائياالمتحان  -3

 التوقيت - ف
 

 

 :اسبوعيا 2التقويم 

 :االسبوع الرابعل االسبوع الثامن1التقويم 

 عملى :االسبوع الرابع عشر 3التقويم

 تحرير  عشر الخامس:االسبوع 4التقويم 

 توايع الدرجات -جـ

 

 

 

 درجة216                                نهاية الفص  الدراسي

 درجة 25اعما  سنة                                           

 درجة25                                        مليالعاالمتحان 

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 مذكرات - ع
 

 

 

"كتاب يقوم بوضعه القائم بالتدريس ويقره القسم لأو يكلف الطالب باالستعانة 

 1629 التخصص. فيبأحد المراجع لألساتذة الكبار 

علم النفس  في. محاضرات (1213مرو  صالح إبراهيم سعاد  ) كتب ملزمة - غ
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 ، مطبعة شمس، المنوفية.التعليمي

 كتب مقترحة -جـ

 

(: علم النفس 1211إبراهيم وجيه، ومحمود منس ، وأحمد صالح) -1
 .، االسكندرية، مركز االسكندرية للكتابالتعليمي

(: علم النفس 1213إبراهيم وجيه، محمد قاسم، وأحمد صالح) -1
 ية الحديثة.، القاهر ، شركة الجمهورالتعليمي

، وناج  محمد الجنديأحمد شعبان محمد، وأمسية السيد  -3
، االسكندرية، دار المعارف التعليمي(: علم النفس 1211قاسم)

 الجامعية.
،القاهر ،  التعليمي(:علم النفس 1216أحمد عبد اللطيف إبراهيم) -1

 حورس للطباعة والنشر.

دوريات علمية أو  -د

 نشرات ... الخ
Periodicals, web sites.. etc.    

 .جامعة المنكفية المنزليمجمة كمية االقتصاد  مجمة كمية التربية

 المجمة المصرية  لمدراسات النفسية

 : العممي:                               رئيس مجمس القسم  منسق المقرر 

 أ.د/ منى عبدالرازق أبوشنب                      د/ مروة صالح سعادة   
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 (02ًَىرط سقى )

 

 عبيعخ : انًُىفُخ

  انًُضنٍكهُخ :      االقزصبد 

 وانزشثُخ انًُضنٍقغى :      االقزصبد 

 

 2109-2121 رىصُف يقشس دساعٍ

 تٛاَاخ انًمهن -1

 انضبنضخ/انفهلح / انًٍرٕٖ : ذهتٛح ػًهٙ اٌى انًمهن :    H327انهيى انكٕقٖ: 

 ياقج يٍرًهج

 انرفصص :

 انًُضنٍ وانزشثُخ االقزصبد 

 ػكق انٕؼكاخ انكناٌٛح :  َظه٘                 ػًهٙ         

 ْكف انًمهن : -5

 

يهععبساد انزععذسَظ فععٍ يغععبل َغعععً انًقععشس  نععً اكغععبة انطبنجععخ انًعهًععخ 

   االقزصبد انًُضنٍ.

 / يصمـ االنشطة كتخطيط الدرس كفيـ التعميمات0-9 (8
 يؿ المعمكمات/يقيـ نتائج التعمـ ككسائؿ تكص1-12 (9

 / يشارؾ فى التنمية المينية1-11 (12
/يعػػػػػػزز الميػػػػػػارات العمميػػػػػػة المطمكبػػػػػػة لمفػػػػػػرد 1-12 (11

 1 ـــــ
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 كاالسرة  
/ يطبػػػػػؽ الميػػػػػارات العمميػػػػػة المطمكبػػػػػة لمفػػػػػرد 1-13 (12

 كاالسرة
/ ينشػػػػػػػػر اسػػػػػػػػتراتيجيات تعميميػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػتخداـ 1-14 (13

 المعدات المتاحة بطريقة امنة
/يسػػػػػػػػػػتخدـ اسػػػػػػػػػػتراتيجيات تعميميػػػػػػػػػػة جديػػػػػػػػػػدة 1-15 (14

 تخداـ المعدات المتاحة بطريقة امنةكاس
 

 انًٍرٓكف يٍ ذكنًٚ انًمهن: -3

 ػُك اَرٓاء انطانة يٍ قناٌح انًمهن تُعاغ ٚعة اٌ ٚكٌٕ لاقناً ػهٗ أٌ:

 انًؼهٕياخ ٔانًفاْٛى: - ؽ

 

 

 

  

 مرحمة في لمطالبات لمنمك العامة الخصائص يحدد (1
 االعدادية

 كالمناقشة األسئمة ميارة يشرح -2-أ (2
 فعاؿ بشكؿ المحاضرة طريقة استخداـ كيفية يكضح-3-أ (3
 العممي البياف ميارة تنفيذ كيفية يشرح -4-أ (4
. يصؼ االساليب كالظركؼ المالئمة لتعمـ 2-1-7  (5

 مجاالت االقتصاد المنزلي كفقا الحتياجات المتعمميف
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 . يعدد قكاعد ممارسة المينة2-1-8 (6
 

 . يحدد أسس تقديـ الخدمات التربكية2-1-13 (7
اقش اساليب اتخاذ القرار الذل يحافظ عمى ين 2-1-18 (8

 صحة الفرد كاالسرة
يناقش اساليب اتخاذ القرار ذات الصمة  2-1-19 (9

 بالعالقات المتبادلة مع االخريف فى العمؿ كالمجتمع
يناقش استراتيجيات التعمـ المناسبة 2-1-22 (12

 لتدريس االقتصاد المنزلى التربكل كفقا عمر المتعمـ
 

 

 

 ٛح :انًٓاناخ انمُْ - ف

 

 

 تعميمي لدرس يخطط (1
 متنكعة تعميميـ كسائؿيصنؼ  -2-ب (2
  التدريس استراتيجيات يحمؿ-3-ب (3
 لمدرس المناسبة التعميمية الكسائؿ استخداـ يخطط-4-ب (4
 . يخطط مشاريع البحكث2-2-9 (5
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 يصمـ مشاريع البحكث 2-2-12 (6
 . يخطط  بيئة تعميمية منتجة 2-2-11 (7
نمية المعارؼ . يخطط  بيئة تعميمية منتجة لت2-2-12 (8

يدرؾ االحتياج الى التنمية المينية كالتطكر 15التربكية
 المستممر فى تعميـ االقتصاد المنزلى

يبتكر  تعميما االقتصاد المنزلى التربكل يقكـ  2-2-16 (9
 عمى النظريات كالبحث العممى

 
يقيـ البيانات كالنتائج لقياس مدل التقدـ  2-2-25 (12

 الذل احرزه المتعمـ
 

ناخ انًُٓٛح انفاصح انًٓا -ظـ

 تانًمهن :

َغعععزخذو انًهعععبسح انًُبععععجخ نًحزعععىي انعععذسط فعععٍ انىقعععذ  (0

 انًُبعت

 ثُئخ عًم أيُخ نهطبنجبد َىفش  -2-ط (2

 خصبئص انطبنجبد ويهبساد انزذسَظ َىظف -3-ط (3

. ينسؽ بيف مكارده الخاصة المتاحو فى تحممو 2-3-2 (4
 المسئكلية داخؿ عممو كتجاه االفراد المحيطيف 

يتقف الميارات األساسية في مجاؿ االقتصاد . 2-3-6 (5
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 المنزلى التربكل
. يحقؽ العكامؿ التى تسيـ فى خمؽ بيئة عمؿ 2-3-9 (6

  مناسبة 
يستخدـ التكنكلكجيا الدارة كدمج كتييئة 2-3-18 (7

 المعمكمات ذات الصمة بمجاؿ العمؿ
 ينسؽ بيئة تعميمية منتجة 2-3-19 (8
 العمؿيطبؽ المكائح التنظيمية فى مجاؿ  2-3-22 (9

يستخدـ المعدات كاالجيزة المتاحة 2-3-21 (12
 بطريقة امنة

يصمـ عممية التعمـ باستخداـ اساليب  2-3-22 (11
 التعميـ كالتعمـ كاساليب التدريس كالتكنكلكجيا لصالح المتعمـ

يمارس مقدرتو فى التدريس بطريقة  2-3-26 (12
 حديثة لممجمكعات الصغيرة كالكبيرة

المتاحة فى البيئة يستخدـ بكفاءة المكارد  2-3-29 (13
 المحيطة لتعميـ االقتصاد المنزلى اسريا كمجتمعيا
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 انًٓاناخ انؼايح : - ع

 
 يشارؾ فى تحفيز كقيادةالعامميف 2-4-1 (1
 يستخدـ تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ جيد 4-2-.2 (2
 يستحدـ المغة العربية بشكؿ جيد  2-4-3-1 (3
 يساىـ فى خمؽ عالقات ايجابية بيف المتعمميف 22-4-4 (4
يستخدـ الكسائؿ السمعية كالبصريةالمناسبة  2-4-5 (5

 كالمكارد الثانكية االخرم بكفاءة
يشترؾ فى تكظيؼ التقنيات الالزمة لتحقيؽ نتائج  2-4-6 (6

 جيدة فى تعميـ االقتصاد المنزلى
يمارس اساليب ادارة الكقت كالضغكط التى تكاجو  2-4-7 (7

 المعمـ كالمتعمـ
 

 

 يؽرٕٖ انًمهن:  -4

 

 

 

 

 

 

 انًٕظٕع  االٌثٕع

 األٔل

 

يفٕٓو انركنًٚ انًصغه ٔأٌٍتّ ٔانًفتاْٛى 

 انًهذثطح تّ.

يٓاناخ انركنًٚ األٌاٌٛح )يٓتانج انرًٓٛتك  انصاَٙ

 نهكني ٔيٓانج انشهغ ٔانرؼىٚى(

ذتتتاتغ يٓتتتاناخ انرتتتكنًٚ االٌاٌتتتٛح)يٓانج  انصانس

انٌٕتتتٛهح  انرؼهًٛٛتتتح ٔيٓتتتانج اٌتتترهاذٛعٛاخ 
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 انركنًٚ(

تغانها ذتتتاتغ يٓتتتاناخ انرتتتكنًٚ االٌاٌتتتٛح)يٓانج  

 انرمٕٚى ٔيٓانج اإلَٓاء(

 يٓانج انرفطٛػ نهكني انفايً

 األْكاف انركنٍٚٛح انٍاقي

 اٌرهاذٛعٛح انًؽاظهج انٍاتغ

اٌتتتترهاذٛعٛح األٌتتتتتهح ٔاألظٕتتتتتح ٔذطثٛتتتتك  انصايٍ

 انًٓانج انٍاتمح

اٌتترهاذٛعٛح انتترؼهى انرؼتتأَٙ )انًُالشتتح فتتٙ  انراٌغ

ٕػتتاخ انصتتغٛهج ٔانكثٛتتهج( ٔذطثٛتتك انًعً

 انًٓانج انٍاتمح

انتتتتترؼهى انرؼتتتتتأَٙ ) انُتتتتتكٔج  اٌتتتتترهاذٛعٛح انؼاشه

 ٔانًُاظهج( ٔذطثٛك انًٓانج انٍاتمح

 انرؼهى انرؼأَٙ  اٌرهاذٛعٛح انؽاق٘ ػشه

) انؼصتتتتتف انتتتتتمُْٙ ٔؼتتتتتم انًشتتتتتكالخ( 

 ٔذطثٛك انًٓانج انٍاتمح.

 انصاَٙ ػشه

 

انرعهٚتتتتتة انثٛتتتتتاٌ انؼًهتتتتتٙ ٔ اٌتتتتترهاذٛعٛح

 انًؼًهٙ ٔذطثٛك انًٓانج انٍاتمح 

 

ػشه انسانص  

 

انثٛاٌ انؼًهٙ ٔانرعهٚة  ذطثٛك اٌرهاذٛعٛح

 انًؼًهٙ 
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 ذطثٛك يٓانج انكني انكايم انهاتغ ػشه

 

 أٌانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى -5

 

 يؽاظهج ٔأٌتهح ٔأظٕتح)تإَٔاػٓا(. .9

 تإَٔاػّ. ٙانرؼهى انرؼأَ .11

 يًانٌاخ أَشطح. .11

 ٔانرعهٚة انًؼًهٙ.انثٛاٌ انؼًهٙ  .15

أٌانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى  -6

نهطالب لٖٔ انمكناخ 

 انًؽكٔقج

 

 

 يؽاظهج ٔأٌتهح ٔأظٕتح)تإَٔاػٓا(. .6

 تإَٔاػّ. ٙانرؼهى انرؼأَ .2

 يًانٌاخ أَشطح. .1

 انثٛاٌ انؼًهٙ ٔانرعهٚة انًؼًهٙ. .9

 ذكنًٚ األلهاٌ .11

 رقىَى انطـــالة :   -7

 ُح )ذمٛٛى يهؼهٙ( نرمٛٛى انرطثٛماخ انؼًهٛح.. ايرؽاٌ أػًال 1ٌأ. األٌانٛة انًٍرفكيح - ق

 . ذمٛٛى َٓائٙ نرمٛٛى انمكنج ػهٗ ذفطٛػ ٔشهغ قني كايم.5أ.

 انرٕلٛد - ن

 

 أٌثٕػٛا يٍ تكاٚح األٌثٕع انٍاتغ 1انرمٛٛى 

 فٙ األٌثٕع انهاتغ ػشه 5انرمٛٛى 

 ذٕوٚغ انكنظاخ -ظـ

 

 

 

 %111أػًال انٍُح  /انفصم انكناٌٙ االٔل          

 ــــــ ٛمٙذطث

 ــــــ ايرؽاٌ َظه٘

 %011انًعًٕع                

 قبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاعع : -8

 يمكهج ػهٙ شكم أٔناق ذٕوع ػهٙ انطالب. يمكهاخ - ف
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 ال ٕٚظك كرة يهىيح - ق

 كزت يقزشحخ -عـ

 

: ارغبهبد حذَضخ فٍ انًُبهظ وطشق انزذسَظ، 2117كىصش كىعك  .3

 عبنى انكزت، انقبهشح.

انزذسَظ انًصغش وانزشثُخ انعًهُخ انًُذاَُخ ، -:2115ثشاوٌ عىسط  .4

 (2ط ) –انقبهشح –انعشثٍ  شداس انفك

قٔنٚاخ ػهًٛح أٔ َشهاخ  -ق

 ... انؿ

 ال ٕٚظك 

 

 يٍُك انًمهن :                                                    نئًٛ يعهً انمٍى انؼهًٙ:

 ةأتٕشُ قػثك انهوق/ يُٙ                                ظًٛغ أػعاء ْٛتح انركنًٚ تانمٍى  
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 (23نموذج رقم )

 
 جامعة : المنوفية 
   المنزليكمية : االقتصاد 
 والتربية المنزليقسم : االقتصاد 

 ـ2219-2222مقرر دراسي توصيف
 

 بيانات المقرر -1
 رابعة  الفرقة / ال اسـ المقرر :  المناىج H411الرمز الككدل : 

 منزليالتخصص :اقتصاد 
 كتربية 

          عممي                 نظرمعدد الكحدات الدراسية :  

 ىدؼ المقرر : -2
 
 
 
 

 
كفؽ  التعميمات كفيـ الدرس كتخطيط االنشطة يصمـ/ 1-9

 عمـك المناىج
 عمكـ كفؽ المعمكمات تكصيؿ ككسائؿ التعمـ نتائج يقيـ/1-12

 المناىج
 المناىج عمكـ كفؽ المينية التنمية فى رؾيشا/ 1-11
 

1  



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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 المتاحة المعدات كاستخداـ تعميمية استراتيجيات ينشر/ 1-14
 المناىج عمكـ كفؽ امنة بطريقة

 المعدات كاستخداـ جديدة تعميمية استراتيجيات يستخدـ/1-15
 المناىج عمكـ كفؽ امنة بطريقة المتاحة

  
اؿ الطالب لدراسة المقرر بنجاح يجب اف يككف اكمعند  المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3

 (  ILOS) تحقيؽ  قادرا عمى اف  
 المعمكمات كالمفاىيـ: - ؽ
 
 
 
 

رّ اًْٛح قناٌ ٚؼهف انًُٓط تًفٕٓيح انؽكٚس . 1أ. (1

 انرطٕن انرانٚفٗ نهًُاْط ٔ

األْكاف    ٔ   ٕكٗ.  ٚؼكق ػُاصه انٓكف انٍه4أ. (5

ذٓا يعاالألْكاف فٙ ايٍرٕٚاخ  ٔانُٓائٛح ٔاإلظهائٛح

 انصالز

 

 .انعٛك ـرثانٔٔظائف ٔشهٔغ اال .  ٚمكه أْكاف21أ. (3

إَٔاع االـرثاناخ انًمانٛح ٔانًٕظٕػٛح.  ٔانفهق تٍٛ

 االـرثاناخ انًمانٛح كم يٍ ٓأػٕٛت ْايىاٚأ

 ْاانمٕاػك انصؽٛؽح إلػكاق ٔ.ٔانًٕظٕػٛح

 

 

ػٕٛب ٔيًٛىاخ ٔٚؼكق يؼاٚٛه انًؽرٕٖ انرؼهًٛٙ - 11أ . (4

 قٔاػٙ ذطٕٚه انًُٓط ٔ انًُاْط

 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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 لتعمـ المالئمة كالظركؼ االساليب يصؼ. 2-1-7 (5
 المتعمميف الحتياجات كفقا المنزلي االقتصاد مجاالت

 المناىج عمكـ كفؽ
 المناىج عمكـ كفؽ المينة ممارسة قكاعد يعدد. 2-1-8 (6
 لتدريس المناسبة التعمـ استراتيجيات يناقش2-1-22 (7

 عمكـ كفؽ المتعمـ مرع كفقا التربكل المنزلى االقتصاد
 المناىج

  
 

 الميارات الذىنية : - ؾ
 
 
 
 
 
 
 

 المربيو الخبرات فى تكافرىا الكاجب الشركط يخطط.  (1
 ك. المناىج لبناء االساسية االسس يحمل -  2.ب (2

 . المناىج تنظيمات انكاع. المناىج عناصر
 في تخصصو مجاؿ مف تعميمية أىداؼ يخطط. 5.ب (3

   المحتكل ختيارا أساليب ك.الثالث المجاالت
 ك المباشرة كغير المباشرة الخبرة يصنؼ 8. ب (4

  المربية الخبرات خصائص
كاسس   البرامح الحد المحتكل معايير يحمؿ.12.ب (5

  المنيج تطكير أساليب ك مكضكعى اختبار ضعك 
  كاالتصاؿ بالتفكير المتعمقة العمميات  يدمج. 2-2-1 (6



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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 العمؿ بمحيط
 عمكـ كفؽ  جةمنت تعميمية بيئة  يصمـ2-2-11 (7

 المناىج
 المعارؼ لتنمية منتجة تعميمية بيئة  يخطط. 2-2-12 (8

 المناىج عمكـ كفؽ التربكية
 كالتطكر المينية التنمية الى االحتياجيخطط 2-2-15 (9

 المناىج عمكـ كفؽ المنزلى االقتصاد تعميـ فى المستممر
 
 

الميارات المينية  -جػ
 الخاصة بالمقرر :

 
 
 
 

 عمى مشتمالن  المصغر التدريس خالؿ مف درسان  ينفذ-1. (1
 كالتغمب الفصؿ ادارةكميارات درسيا التي الميارات جميع
 المختمفة الدراسية المناىجكباستخداـ  مشكالتو عمى

  طالبو لدل االبتكارم التفكير ميارات ينمي   -2.ج (2
ه متغمبا  عمى بتطكير  يكمؼ دراسى مقرر ال يطكر.   5 (3

 التطكير عممية تكاجو التي المشكالت
 لمجاؿ المناسبة العممية المبادئ يطبؽ. 2-3-3  (4

 المناىج عمكـ كفؽ  التربكل المنزلى االقتصاد
 األساسية كالميارات كالمعارؼ الخبرات  يطبؽ.2-3-5 (5

 المناىج عمكـ كفؽ التربكل المنزلى االقتصاد في



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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 االقتصاد مجاؿ في األساسية الميارات يتقف. 2-3-6 (6
 المناىج عمكـ كفؽ  التربكل المنزلى

 كفؽ اليدؼ لتحقيؽ الالـز المنيج يستخدـ. 2-3-8 (7
 المناىج عمكـ

 المناىج عمكـ كفؽ منتجة تعميمية بيئة ينسؽ 2-3-19 (8
 التعميـ اساليب باستخداـ التعمـ عممية يصمـ 2-3-22 (9

 كفؽ المتعمـ لصالح كالتكنكلكجيا التدريس كاساليب كالتعمـ
 المناىج عمكـ

 بطريقة التدريس فى مقدرتو يمارس 2-3-26 (12
 المناىج عمكـ كفؽ كالكبيرة الصغيرة لممجمكعات حديثة

 
 الميارات العامة : - غ
 
 
 
 
 

 كالبصريةالمناسبة السمعية الكسائؿ يستخدـ 2-4-5 (1
 المناىج عمكـ كفؽ بكفاءة االخرم الثانكية كالمكارد

 فى جيدة نتائج لتحقيؽ الالزمة التقنيات يكظؼ2-4-6 (2
 المناىج عمكـ كفؽ لىالمنز  االقتصاد تعميـ

  

 محتكل المقرر:  -4
 

 انًٕظٕػاخ األٌثٕع

1 

 
لممناىج التاريخيالتطكر   



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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دراستو كأىميةماىية المنيج  2  

كالخبرةالمنيج  3  

4 
عناصر المنيج مف حيث )بناء المنيج  أسس

 األىداؼ(
 المحتكل كتحميمو   5
كاألنشطةطرؽ التدريس  6  

7 

 
ٛهوايرؽاٌ َصف انر  

8/9  التقكيـ 

12 
 تنظيمات المناىج     أنكاع

 التنظيمات القائمة عمى منيج المكاد الدراسية
 التنظيمات القائمة عمى منيج النشاط 11
المحكرمالتنظيمات القائمة عمى المنيج  12  

 تطكير المناىج 13
  

 أساليب التعميم والتعمم -6
 
 

  المحاضرة. 5          
 مناقشة . ب. جمسات ال5
-التعمـ الذاتى-التعمـ النشط– التعاكني. ج. التعمـ 5

 التعمـ عف بعد
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 . د. أنشطة تطبيقية 5
أساليب التعميم والتعمم  -7

لمطالب ذوى القدرات 
 المحدودة

 
 
 

 الحقائب التعميمية.أ. 6
 استراتيجيات التدريس العالجى لصعكبات التعمـ. ب.ا6
الفعاؿ لذكل  استرانيجيات التدريس االيجابى. ج.6

 القدرات المحدكدة
 .د . العركض التقديمية6       
 . ق أنشطة تطبيقية 6       

 تقويم الطـــالب :   -8
 األساليب المستخدمة - ؿ
 
 

 
     انشطة-اختبارات  أعماؿ السنة  --2
 تحريرلاختبار نياية الفصؿ الدراسي  -3

 التكقيت 2
 
 

 أسبوعيا            2التقويم 
 األسبوع   السابع           3التقويم 
 عشر  الرابعاألسبوع               4التقويم 

 اخر العاـ  التحريرماالمتحاف           5التقويم              
 تكزيع الدرجات -جػ
 
 

 درجة 271دراسي     نهاية الفصل ال
 درجة 51         اعمال سنة

          
 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9
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 مذكرات - ؾ
 

كتاب يقـك بكضعو القائـ بالتدريس ك يقره القسـ  اك يكمؼ 
 التخصص فيالطالب بتصكير احد المراجع لألساتذة الكبار 

2219 
 كتب ممزمة - ؿ
 

الكتب التربكية في مجاؿ المناىج التعميمية كطرؽ كميارات  
   التدريس

 كتب مقترحة -جػ
 
 
 
 

، القاىرة  2. ط  ناصرهالمنيج كعإبراىيـ بسيكني عميرة . ( 1)
 2017: دار المعارؼ ، 

التقويم وأسسه كمدخل لتطوير  –( د. رشدي فام منصور 3)
 2015التعميم . مطبعة العاصمة 

دار  –الذكاء ومقاييسه  –( د. جابر عبد الحميد جابر 4)
 3127 النهضة العربية . القاهرة

سي التقويم النف –( د. فؤاد أبو حطب ود. سيد أحمد عثمان 
 3127 مكتبة األنجمو المصرية . –

دكريات عممية أك  -د
 نشرات ... الخ

Periodicals, web sites.. etc.    تكميفات مرتبطة
بالمادة مف عمى االنترنت مما يعني ضركرة تكفير ىذه الخدمة 

 في متناكؿ الطالب.
 منى عبد الرازؽ أبك شف: ا ـ د  العمميأستاذ المادة : د احمد بياء الحجار  رئيس مجمس القسـ 
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 (23نموذج رقم )
 

 جامعة المنوفية
 كمية االقتصاد المنزلي

 :االقتصاد المنزلي والتربية قسم
 

 :312-3131توصيف مقرر دراسي 
 

 بيانات المقرر -1
صحة نفسية  اسـ المقرر :    H 412الرمز الككدل: 

 اجتماعيوعمم نفس 
الفرقة / المستكل : 

 الرابعة
 : التخصص

 االقتصاد المنزلي والتربية 
          عممي                 نظرمعدد الكحدات الدراسية :  

 ىدؼ المقرر : -2
 
 

 
 االقتصػػػاد مشػػػكالت لمكاجيػػػة التفكيػػػر يسػػػتخدـ/ 2.1 (1

1 - 
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 كالمجتمػػػع كاالسػػػره بػػػالفرد المرتبطػػػة  كالتربيػػػة المنزلػػػى
كفػػػؽ اصػػػكؿ عمػػػـ  كاالقميمػػػى المحمػػػي المسػػػتكل عمػػػي

 االجتماعى كالصحة النفسيةالنفس 
 مجػاالت فى كالمستيمكيف لممجتمع خدمات يقدـ/3.1 (2

 الػػػنفس عمػػػـ اصػػػكؿ كفػػػؽ .كالتربيػػػة المنزلػػػى االقتصػػػاد
 النفسية كالصحة االجتماعى

 عمػػـ اصػػكؿ كفػػؽ  االخػريف مػػع بفعاليػػة يتكاصػؿ/4.1 (3
 النفسية كالصحة االجتماعى النفس

 
 ردلمفػػػػػػػ المطمكبػػػػػػػة العمميػػػػػػػة الميػػػػػػػارات يعػػػػػػػزز/1-12 (4

 االجتمػػػػػػػاعى الػػػػػػػنفس عمػػػػػػػـ اصػػػػػػػكؿ كفػػػػػػػؽ   كاالسػػػػػػػرة
 النفسية كالصحة

 لمفػػػػػػرد المطمكبػػػػػػة العمميػػػػػػة الميػػػػػػارات يطبػػػػػػؽ/ 1-13 (5
 كالصػػحة االجتمػاعى الػنفس عمػػـ اصػكؿ كفػؽ كاالسػرة
 النفسية

 كاستخداـ جديدة تعميمية استراتيجيات يستخدـ/1-15 (7
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 االجتمػاعى النفس عمـ اصكؿ كفؽ  المتاحة المعدات
 سيةالنف كالصحة

 
 المستيدؼ مف تدريس المقرر: -3
 المعمكمات كالمفاىيـ: - ؿ
 
 
 
 
 
 

 النفسية الصحة مفيكـ يذكر. 1.  (1
 بالصحة المتمتعة الشخصية خصائص يحدد. 2. أ (2

 . النفسية
 .السكية النفسي الدفاع حيؿ يعدد. 3. أ (3
 يةالنفس األمراضكاعراض   أسباب يكضح. 4. أ (4
 . أىميتو ك عياالجتما النفس عمـ مفيكـ يذكر. 6. أ (5
 التنشئة في المؤثرة العكامؿ يكضح. 7. أ (6

 .االجتماعية
 دعـ في تساىـ التي السمككيات يميز. -2-1-2  (7

 النفس عمـ اصكؿ كفؽ  االيجابية العالقات
 النفسية كالصحة االجتماعى

  كالتكنكلكجية العممية المصطمحات يذكر. 2-1-3 (8
  سيةبعمـ النفس االجتماعى كالصحة النف  المرتبطة

 
 اصكؿ كفؽ  القرار اتخاذ اساليب يناقش 2-1-18 (9
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 يحافظ الذلالنفسية  كالصحة االجتماعى النفس عمـ
  كاالسرة الفرد صحة عمى

 ذات القرار اتخاذ اساليب يناقش 2-1-19 (12
 العمؿ فى االخريف مع المتبادلة بالعالقات الصمة

 االجتماعى النفس عمـ اصكؿ كفؽ كالمجتمع
 النفسية كالصحة

 
  

الميارات  -ـ 
 الذىنية :

 
 

 الدفاع حيؿ ك كالذىاني العصابية األمراض أعراض يحمؿ. 1.ب (1
 .لمشخصية النفسي

 .النفسي العالج أساليب ك النفسية األمراض أسباب يصنؼ. 3.ب (2
 الصحة مجاؿ في االجتماعي النفس عمـ أىمية يخطط. 5.ب (3

 النفسي كالعالج النفسية
 بمحيط  كاالتصاؿ التفكيرب المتعمقة العمميات  يدمج. 2-2-1. (4

   النفسية كالصحة االجتماعى النفس عمـ اصكؿ كفؽ العمؿ
 

 النفس عمـ اصكؿ كفؽ   النقدل التفكير عناصر يطكر. 2-2-7 (5
 النفسية كالصحة االجتماعى

 التربكية المعارؼ لتنمية منتجة تعميمية بيئة  يخطط. 2-2-12 (6
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 ا
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 النفسية كالصحة االجتماعى النفس عمـ اصكؿ كفؽ
 التفكير اساس عمي لممشاكؿ المثمى الحمكؿ يحمؿ.2-2-13 (7

 النفسية كالصحة االجتماعى النفس عمـ اصكؿ كفؽ التحميمي
 االعتبار فى االخذ مع لممشاكؿ المثمى الحمكؿ يحمؿ. 2-2-14 (8

دارة كاألخالؽ كاالقتصاد التطبيؽ، إمكانية  اصكؿ كفؽ  المخاطر كا 
 ةالنفسي كالصحة االجتماعى النفس عمـ

 
الميارات  -جػ

المينية الخاصة 
 بالمقرر :

 

 ميارة خاصة.المراىقة مرحمة في التمميذات مع التعامؿيتقف . 1.ج (1
 النفسية االضطرابات تشخيص

 .التمميذات مع النفسي التكافؽ سكء مشكالت بعض يكاجو. 2.ج (2
 .التعميمية العممية في النفسية الصحة مناىج يطبؽ. 3. ج (3
 .ما مشكمة لمكاجية إرشادم رنامجلب تصكران  ينظـ .4. ج (4
 االقتصاد لمجاؿ المناسبة العممية المبادئ يطبؽ. 2-3-3. (5

 النفسية كالصحة االجتماعى النفس عمـ اصكؿ كفؽ التربكل المنزلى
 في األساسية كالميارات كالمعارؼ الخبرات  يطبؽ.2-3-5 (6

 االجتماعى النفس عمـ اصكؿ كفؽ التربكل المنزلى االقتصاد
 النفسية كالصحة

 المنزلى االقتصاد مجاؿ في األساسية الميارات يتقف. 2-3-6 (7
 كالصحة االجتماعى النفس عمـ اصكؿ كفؽ العمؿ بمجاؿ التربكل



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد
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 النفسية
 اصكؿ كفؽ العمؿ مجاؿ فى التنظيمية المكائح يطبؽ 2-3-22 (8

 النفسية كالصحة االجتماعى النفس عمـ
 فى الراىنة تكالتطكرا القضايا كدراية عمـ عف ينظـ2-3-25 (9

 االجتماعى النفس عمـ اصكؿ كفؽ التربكل المنزلى االقتصاد مجاؿ
 النفسية كالصحة

 البيئة فى المتاحة المكارد بكفاءة يستخدـ 2-3-29 (12
 عمـ اصكؿ كفؽ كمجتمعيا اسريا المنزلى االقتصاد لتعميـ المحيطة
 النفسية كالصحة االجتماعى النفس

 
الميارا - ؼ

ت 
العامة 

: 
 

 النفس عمـ اصكؿ كفؽ  العامميفؾ فى تحفيز كقيادةيشار  2-4-1
 النفسية كالصحة االجتماعى

 االقتصاد تعميـ فى جيدة نتائج لتحقيؽ الالزمة التقنيات يكظؼ2-4-6
 النفسية كالصحة االجتماعى النفس عمـ اصكؿ كفؽ المنزلى

محتكل  -4
 المقرر: 

 
 

مقدمة عن الصحة 
 النفسية

2 

 4-3 الصحة النفسية ومفهومها
 5الصحة النفسية 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
 

112 
 

 وتطبيقاتها
 6 عمم النفس االجتماعي

الصحة النفسية القديمة 
 والحديثة

7-8 

األمراض الخاصة بالصحة 
 النفسية

9-21 

أهداف عمم النفس 
 االجتماعي

22 

 23 أهمية عمم النفس 
 25-24 خصائص عمم النفس

 

 أساليب التعميم والتعمم -6
 

 محاضرة نظرية .03
 ذهنيمناقشة وعصف  .04
 تقارير وبحوث .05
-التعمم التعاونى-التعمم النشط -التعمم الذاتي .06

 التعمم عن بعد
 بعض استراتيجيات التعمم البنائي. .07

أساليب التعميم والتعمم لمطالب  -7
 ذوى القدرات المحدودة

 
 

 محاضرة نظرية .8
 الحقائب التعميمية .9

استراتيجيات التدريس العالجى لصعوبات  .01
 التعمم
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 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
 

111 
 

 فيديو .00
 تدريس أقران .15

 تقويم الطـــالب :   -8
 األساليب المستخدمة -ـ 
 
 

 اختبارات -أعماؿ سنة . 1أ.

 . أعماؿ سنة )أنشطة داخؿ الفصؿ2أ.

 تحريرم . امتحاف نياية الفصؿ الدراسي3أ.
 التكقيت - ف
 

 في األسبكع السابع 1التقييـ 
 في األسبكع  العاشر 2التقييـ 
 االخيرفي األسبكع   3التقييـ 

 جاتتكزيع الدر  -جػ
 
 
 

 درجة162امتحاف نياية العاـ   
 درجة42أعماؿ السنة          

 درجة3..المجمكع                

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -9
 مذكرات -ـ 
 

مذكرة كرقية يقـك بكضعيا السادة أعضاء ىيئة التدريس 
 2219القائميف بالتدريس كالتي يقره القسـ.

: الصحة النفسية كالعالج النفسي، (2213) باظةأآماؿ   المراجع - ف
 ، القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية.

 ( الصحة النفسية كالعالج 2215حامد زىراف :)
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 النفسي، القاىرة ، عالـ الكتب 
 ( مدخؿ إلى الصحة النفسية، 2215صالح مخيمر :)

 القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية.
 ( قضايا في الصحة 2216عبد المطمب القريطي :)

 نفسية، القاىرة: دار الفكر.ال
 ( االضطرابات النفسية 2216محمد حسف غانـ :)

 كالعقمية كالسمككية، القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية.
دكريات عممية أك نشرات ...  -د

 الخ
 ال يكجد 

 . مني أبك شنبأ.د:  العمميأستاذ المادة : د. مني أحمد إسماعيؿ      رئيس مجمس القسـ  
 
\ 
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 (23نموذج رقم )
 

 ظايؼح : انًُٕفٛح 

 كهٛح :  االلرصاق انًُىنٙ 

 لٍى :  االلرصاق  انًُىنٙ ٔانرهتٛح

 

 5119-5151 يقشس دساعٍ رىصُف

 

 تٛاَاخ انًمهن -1

اٌى انًمهن :  انفهٔق انفهقٚح  H 413انهيى انكٕقٖ : 

 ٔانرمٕٚى 

انفهلح / انًٍرٕٖ : انهاتؼح/ 

1  

 ىنٙانًُانرفصص :االلرصاق 

 ٔانرهتٛح

         5ػًهٙ       5:    َظه٘ػكق انٕؼكاخ انكناٌٛح :  

 ْكف انًمهن : -5   

 

 

 

 

ػُك اَرٓاء انطانة يٍ قناٌتح انًمتهن ٚعتة أٌ ٚكتٌٕ لتاقنا ػهتٙ 

 أٌ:

 

 انرؼهًٛتتاخ ٔفٓتتى انتتكني ٔذفطتتٛػ االَشتتطح ٚصتتًى/ 1-9 (1

 ٔفك اٌرهاذٛعٛاخ انرمٕٚى ٔانفهٔق انفهقٚح

 ٔفتك انًؼهٕيتاخ ذٕصٛم ٌٔٔائم نرؼهىا َرائط ٚمٛى/1-11 (5

 انفهقٚح ٔانفهٔق انرمٕٚى اٌرهاذٛعٛاخ

 اٌتترهاذٛعٛاخ ٔفتتك انًُٓٛتتح انرًُٛتتح فتتٗ ٚشتتانن/ 1-11 (3

 انفهقٚح ٔانفهٔق انرمٕٚى

 انًؼتتكاخ ٔاٌتترفكاو ذؼهًٛٛتتح اٌتترهاذٛعٛاخ ُٚشتته/ 1-14 (4

 ٔانفتهٔق انرمتٕٚى اٌترهاذٛعٛاخ ٔفك ايُح تطهٚمح انًراؼح

 انفهقٚح

 ٔاٌتتترفكاو ظكٚتتتكج ذؼهًٛٛتتتح اٌتتترهاذٛعٛاخ فكوٍٚتتر/1-15 (5
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 انرمتٕٚى اٌترهاذٛعٛاخ ٔفتك ايُتح تطهٚمتح انًراؼح انًؼكاخ

 انفهقٚح ٔانفهٔق

 
 انًٍرٓكف يٍ ذكنًٚ انًمهن: -3

 -ػُك االَرٓاء يٍ قناٌح انًمهن تُعاغ ٚعة أٌ ٚكٌٕ انطانة لاقناً ػهٗ أٌ:

 

انًؼهٕياخ  - أ

 ٔانًفاْٛى:
 كدراستيا كاىمية رديةالف الفركؽ مفيكـ يكضح. 2. (1

 عمييا كانكاعيا المؤثرة العكامؿك  ليا العامة الخصائص
 كظائؼ ك كالتقكيـ القياس مف كؿ مفيكـ يكضح. 5.أ (2

 التقكيـكخطكات   انكاعك  .القياس أنكاعـ  ك كالتقكي القياس
 .التربكم

 .النفسية االختبارات انكاع عمي يتعرؼ. 12.أ (3
 . التحصيمية تباراتلالخ المختمفة األنكاع يذكر. 11.أ (4
 العالقات دعـ في تساىـ التي السمككيات يميز. -2-1-2 (5

   الفردية كالفركؽ التقكيـ استراتيجيات كفؽ االيجابية
 المرتبطة كالتكنكلكجية العممية المصطمحات يذكر. 2-1-3 (6

   الفردية كالفركؽ التقكيـ استراتيجيات كفؽ
 مجاالت ـلتعم المالئمة كالظركؼ االساليب يصؼ. 2-1-7 (7

 كفؽ المتعمميف الحتياجات كفقا المنزلي االقتصاد
 الفردية كالفركؽ التقكيـ استراتيجيات
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 التقكيـ استراتيجيات كفؽ الفعاؿ التكاصؿ يصؼ. 2-1-15 (8
 الفردية كالفركؽ

 استراتيجيات كفؽ  الفعاؿ التكاصؿ كيفية يشرح. 2-1-16 (9
 الفردية كالفركؽ التقكيـ

 الصمة ذات القرار اذاتخ اساليب يناقش 2-1-19 (12
 كفؽ كالمجتمع العمؿ فى االخريف مع المتبادلة بالعالقات

 الفردية كالفركؽ التقكيـ استراتيجيات
 

 

انًٓاناخ  - ب

 انمُْٛح :
 .المختمفة التقكيـ أنكاع يحمؿ (1
 . كالتقكيـ كالتقييـ القياس بيف العالقة يخطط. 2.ب (2
 . المباشر كغير المباشر القياس بيف يقارف. 3.ب  (3
 .النفسية لالختبارات المختمفة التصنيفات بيف يقارف. 4.ب  (4
 .النفسي لالختبار التجريبية  الشركط يحمؿ.5.ب (5
 الفردية الفركؽ لمراعاة المعمـ يتبعيا التي االساليب يحمؿ.6.ب (6

 .التالميذ بيف
 .التحصيمي االختبار بناء خطكات يحمؿ. 7.ب (7

 بمحيط  تصاؿكاال بالتفكير المتعمقة العمميات  يدمج. 2-2-1 (8
 الفردية كالفركؽ التقكيـ استراتيجيات كفؽ  العمؿ
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 المتبادلة كالعالقات باإلتصاؿ  المتعمقة العكامؿ يقيـ. 2-2-6 (9
   الفردية كالفركؽ التقكيـ استراتيجيات كفؽ االفراد بيف

 التقدـ مدل لقياس كالنتائج البيانات يقيـ 2-2-25 (12
 الفردية كالفركؽ تقكيـال استراتيجيات كفؽ المتعمـ احرزه الذل

 
 

انًٓاناخ  -ظـ

انًُٓٛح انفاصح 

 تانًمهن :

 

 

 

 

 اٌانٛة انًؼهى نًهاػاج ظاْهج انفهٔق انفهقٚح. ٚرمٍ . 1ض. (1

. ٍٚرفكو إَٔاع انرمٕٚى )انرشفٛصٙ ـ انركُٕٚٙ ـ انرعًٛؼٙ( 5ض. (5

 نًؼهفح يك٘ ذمكو انطانثاخ فٙ انًمهن انكناٌٙ.

انشهٔغ انؼايح ٔانرؽصٛهٙ.االـرثان  تُاء  . ٚطثك ـطٕاخ3ض. (3

  نالـرثان ػُك تُاء االـرثاناخ انُفٍٛح انًرُٕػح .

. ٍٚرفكو األَٕاع انًفرهفح نالـرثاناخ انرؽصٛهٛح ػُك 5ض. (4

 إظهاء ػًهٛح انرمٕٚى . 

تؼتتط يثتتاقئ اإلؼصتتاء )انرٕوٚتتغ انركتتهان٘ ـ  ٍٚتترفكو . 6ض. (5

 يماًٚٛ انُىػح انًهكىٚح..........(

لعممية المناسبة لمجاؿ االقتصاد . يطبؽ المبادئ ا2-3-3 (6
 كفؽ استراتيجيات التقكيـ كالفركؽ الفردية المنزلى التربكل 

.يطبؽ  الخبرات كالمعارؼ كالميارات األساسية في 2-3-5 (7
كفؽ استراتيجيات التقكيـ كالفركؽ  االقتصاد المنزلى التربكل

 الفردية
لى . يتقف الميارات األساسية في مجاؿ االقتصاد المنز 2-3-6 (8
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 كفؽ استراتيجيات التقكيـ كالفركؽ الفردية التربكل
 
عممية التعمـ باستخداـ اساليب التعميـ كالتعمـ  ينسؽ 2-3-22 (9

كفؽ استراتيجيات  كاساليب التدريس كالتكنكلكجيا لصالح المتعمـ
 التقكيـ كالفركؽ الفردية

االحتياجات التعميمية  كالفرص  نسؽي 2-3-23 (12
كفؽ استراتيجيات  اد المنزلى التربكلالكظيفية فى مجاؿ االقتص

 التقكيـ كالفركؽ الفردية
. 

 

انًٓاناخ  - ق

 انؼايح :

 

 

 

 

 

 اسػتراتيجيات كفػؽ العامميفيشارؾ فى تحفيز كقيادة 2-4-1 (1
 الفردية كالفركؽ التقكيـ

 المتعممػػػيف بػػػيف ايجابيػػػة عالقػػػات خمػػػؽ فػػػى يسػػػاىـ 2-4-4 (2

 الفردية كالفركؽ التقكيـ استراتيجيات كفؽ

 السػػػػػػػػػػػػػمعية الكسػػػػػػػػػػػػػائؿ يسػػػػػػػػػػػػػاىـ فػػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػػتخداـ 2-4-5 (3
 كفػػػػػؽ بكفػػػػػاءة االخػػػػػرم الثانكيػػػػػة كالمػػػػػكارد كالبصريةالمناسػػػػػبة

 الفردية كالفركؽ التقكيـ استراتيجيات

 نتػػائج لتحقيػػؽ الالزمػػة التقنيػػات يشػػترؾ فػػى تكظيػػؼ2-4-6 (4
 التقػػكيـ اسػػتراتيجيات كفػػؽ المنزلػػى االقتصػػاد تعمػػيـ فػػى جيػػدة
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 الفردية كالفركؽ

 

 ًمهن: يؽرٕٖ ان -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًىضىعبد األعجىع

يمكيح فٙ ػهٗ انُفً انفانق ٔيفٕٓيّ  -ذًٓٛك نهًمهن األٔل

 .ٔظهٔناذّ ٔيعاالذّ

 .ذؼهٚف انفهٔق انفهقٚح ٔظٕاَثٓا ٔإَٔاػٓا انصاَٙ

 .ـصائص انفهٔق انفهقٚح انصانس

 .انرهتٛح ٔانفهٔق انفهقٚح .انؼٕايم انًؤشهج ػهٗ انفهٔق انفهقٚح انهاتغ

 |+ انرطثٛماخ انؼًهٛح

|+ )االغهاض -ـصائص -االَٕاع -انًفٕٓو)انمٛاي يٍ ؼٛس  انفايً

 انرطثٛماخ انؼًهٛح

ٍاقي ان

 ٔانٍاتغ

 -االغهاض -ـصائص -االَٕاع -انرمٕٚى يٍ ؼٛس }انًفٕٓو

|+  .ـطٕاخ انرمٕٚى{.ٔانؼاللح تٍٛ انمٛاي ٔانرمٛٛى ٔانرمٕٚى

 انرطثٛماخ انؼًهٛح

 ػًال انٍُحايرؽاٌ ا انصايٍ

االـرثاناخ انُفٍٛح )األًٌ انؼهًٛح نرصُٛف االـرثاناخ  راٌغان

 )ٔظائفٓا -اًْٛرٓا -انُفٍٛح

انشهٔغ انؼايح نالـرثان انُفٍٙ ـ انشهٔغ انرعهٚثٛح نالـرثان  انؼاشه

 |+ انرطثٛماخ انؼًهٛح .انُفٍٙ

انؽاق٘ 

 ػشه

انرطثٛماخ |+ عااالَٕ -االًْٛح -انًفٕٓو)االـرثاناخ انرؽصٛهٛح ّ

 .)  انؼًهٛح

 صاَٙان

 ػشه

 |+ انرطثٛماخ انؼًهٛح .ـطٕاخ إػكاق االـرثاناخ انصفٛح

 انسانص

 ػشه

يثاقئ اإلؼصاء )انرٕوٚغ انركهان٘ ـ يماًٚٛ انُىػح 

 ( + انرطثٛماخ انؼًهٛح.انًهكىٚح

تابع مبادئ اإلحصاء مقاييس التشتت ػ مقاييس العالقة ػ الرابع 
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 ا
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 يف المجمكعاتمقاييس الفركؽ ب عشر

انفايً 

 ػشه

 االـرثان انرطثٛمٙ

 

أعبنُت انزعهُى  -5

 وانزعهى

 

 

 انًؽاظهج 

  انًُالشح فٙ يعًٕػاخ صغٛهج ٔكثٛهج 

انؼصف انمُْٙ ْٔٗ غهٚمح ذؼرًك ػهٗ اٌرصانج 

يشكهح(  -لعٛح  -انًرؼهًٍٛ يٍ ـالل :) ٌؤال 

    ٔيُالشرٓا.

 .انًشهٔػاخ انثؽصٛح فٙ فهٚك 

 ٗذؼهى ػٍ تؼك -َشػذؼهى -ذؼهى لاذ 

 االٌتهح ٔاالظٕتح 

  اٌرفكاو انرمُٛاخ انؽكٚصح يصم )انكًثٕٛذه، اإلَرهَد

.).......... 

أعبنُت انزعهُى  -6

وانزعهى نهطالة روي 

 انقذساد انًحذودح

 ػالظٛح يرفصصح يُٓا اٌرهاذٛعٛاخ ذكنًٚ  -

 ظهٍاخ ٔيماتالخ فهقٚح. -

 ذؼهى األلهاٌ.  -

 انؽمائة انرؼهًٛٛح -

 نطـــالة :  رقىَى ا -7

األٌانٛة  -ِ 

 انًٍرفكيح

 

 

 أَشطح اػًال ٌُح   -1

 ـرثان اػًال ٌُح.ا -5

 .ذطثٛمٙاـرثان  -3

 ذؽهٚه٘اـرثان َٓاٚح انفصم انكناٌٙ. -4

. 

 أٌثٕػٛا. -1 انرٕلٛد -ٔ 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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 األٌثٕع انصايٍ -5

 األٌثٕع انهاتغ ػشه  -3

 االٌثٕع انفايً ػشه-4

 

 ذٕوٚغ انكنظاخ -ظـ

 

 

 

 قنظح      151                              َٓاٚح انفصم انكناٌٙ

 قنظح         15                                    انؼًهٙااليرؽاٌ 

 قنظح        15                             أػًال فصهٛح          

 قنظح      151انًعًٕع                                                   

 ٌٛح ٔانًهاظغ :لائًح انكرة انكنا -1

 يمكهاخ -ِ 

 

  5119  انمائى تانركنًٚ ٔ ٚمهِ انمٍى اٚمٕو تٕظؼٓ يمكهج -    

 

 كال ٕٚظ كرة يهىيح -ٔ 

 كرة يمرهؼح -ظـ

 

 

 

 

كًال انكٍٚ يؽًك ْاشى، ؼٍٍ ظؼفه انفهٛفح: انرمٕٚى  -

ذٕظٓاذّ انؽكٚصح، غ  -يعاالذّ –أٌانٛثّ  -انرهتٕ٘ يفٕٓيّ

 و،.5111،انهٚاض ، يكرثح انهشك3

كًال انكٍٚ يؽًك ْاشى: انرمٕٚى انرهتٕ٘ يفٕٓيّ ، أٌانٛثّ،  -

 و. 5116يعاالذّ، ذٕظٓاذّ انؽكٚصح، انهٚاض، يكرثح انهشك

ياْه إًٌاػٛم، يؽة انهافؼٙ: انرمٕٚى انرهتٕ٘ أٌٍّ  -

 و . 5111ٔإظهاءاذّ، انهٚاض، يكرثح انهشك

ظاته ػثك انؽًٛك: انرمٕٚى انرهتٕ٘ ٔانمٛاي انُفٍٙ، انماْهج،  -

 .5115ن انُٓعح انؼهتٛح،       قا

ؼٍُٙ انعثانٙ: انفهٔق انفهقٚح فٙ انمكناخ انؼمهٛح ، األَعهٕ  -

 و.5115انًصهٚح ، انماْهج ،

ـٛه٘ انًغاو٘ ػعاض: انفهٔق انفهقٚح ٔانمٛاي انُفٍٙ،  -

 .5115يكرثح األَعهٕ انًصهٚح، انطثؼح األٔنٙ،  

ػثك  وكهٚا يؽًك انظاْه ، ظاكهٍٛ ذًه ظٛاٌ ، ظٕقج ػىخ  -

انٓاق٘: يثاقئ انمٛاي ٔانرمٕٚى فٙ انرهتٛح ، يكرثح قان انصمافح ، 
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 ا
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 و.5116األنقٌ ، ػًاٌ ،

ٌهًٛاٌ انؽعه٘ انشٛؿ: انفهٔق انفهقٚح فٙ انمكاء، قان  -

 و.5116انصمافح نهطثاػح ٔانُشه، انطثؼح انصاَٛح ، 

فؤاق أتٕ ؼطة ، آيال يفران صاقق: يُاْط انثؽس ٔغهق  -

يكرثح األَعهٕ انًصهٚح ، انماْهج ، انرؽهٛم اإلؼصائٙ، 

 و.5115

يؽاظهاخ  فٙ انرمٕٚى  ٔاإلؼصاء: كهٛح انرهتٛح ، لٍى ػهى  -

 و.5115انُفً، ظايؼح انًُٕفٛح ، 

نطفٙ ػثك انثاٌػ إتهاْٛى: انفهٔق انفهقٚح ٔانمكناخ انؼمهٛح  -

تٍٛ انمٛاي انُفٍٙ ٔذعٓٛى انًؼهٕياخ ، كهٛح انرهتٛح ،ظايؼح 

 .و5115انًُٕفٛح ، 

قٔنٚاخ ػهًٛح أٔ  -ق

 َشهاخ ... انؿ

 

 

 

 

 يعهح كهٛح انرهتٛح  -

 يعهح انرهتٛح انًؼاصهج -

 يعهح انًهكى انمٕيٙ نهثؽٕز االظرًاػٛح -

 ٔانركُٕنٕظٛا. انؼهًٙذمانٚه انًعهً انمٕيٙ نهرؼهٛى ٔانثؽس  -

 انشثكح انكٔنٛح )اإلَرهَد(. -

 انًكرثح انهلًٛح نهعايؼاخ انًصهٚح.-

 

 

/يُٗ ػثك انهاوق أ.ق: ق/أياَٙ كًال اتٕ نفٛه     نئًٛ يعهً انمٍى انؼهًٙ : نًمهنيٍُك ا

 أتٕشُة
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 ا
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 (02ًَىرط سقى )

 

 عبيعخ : انًُىفُخ

  انًُضنٍكهُخ :      االقزصبد 

 وانزشثُخ انًُضنٍقغى :      االقزصبد 

 

 رىصُف يقشس دساعٍ

 

 تٛاَاخ انًمهن -1

 /انفهلح / انًٍرٕ٘ انهاتؼح ذهتٛح ػًهٙ ًمهن :   اٌى ان H428انهيى انكٕقٖ: 

 ياقج يٍرًهج

 انرفصص :

االقزصبد انًُضنٍ  

 وانزشثُخ

 ػكق انٕؼكاخ انكناٌٛح :  َظه٘                 ػًهٙ         

 ْكف انًمهن : -5

 

يهععبساد انزععذسَظ فععٍ يغععبل َغععً انًقععشس  نععً اكغععبة انطبنجععخ انًعهًععخ 

   االقزصبد انًُضنٍ.

/ يصػػػػػػمـ االنشػػػػػػطة كتخطػػػػػػيط الػػػػػػدرس كفيػػػػػػػـ 0-9 (15
 التعميمات

 /يقيـ نتائج التعمـ ككسائؿ تكصيؿ المعمكمات1-12 (16

 1 ـــــ
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 / يشارؾ فى التنمية المينية1-11 (17
/يعػػػػػػزز الميػػػػػػارات العمميػػػػػػة المطمكبػػػػػػة لمفػػػػػػرد 1-12 (18

 كاالسرة  
/ يطبػػػػػؽ الميػػػػػارات العمميػػػػػة المطمكبػػػػػة لمفػػػػػرد 1-13 (19

 كاالسرة
كاسػػػػػػػػتخداـ / ينشػػػػػػػػر اسػػػػػػػػتراتيجيات تعميميػػػػػػػػة 1-14 (22

 المعدات المتاحة بطريقة امنة
/يسػػػػػػػػػػتخدـ اسػػػػػػػػػػتراتيجيات تعميميػػػػػػػػػػة جديػػػػػػػػػػدة 1-15 (21

 كاستخداـ المعدات المتاحة بطريقة امنة
 

 انًٍرٓكف يٍ ذكنًٚ انًمهن: -3

 ػُك اَرٓاء انطانة يٍ قناٌح انًمهن تُعاغ ٚعة اٌ ٚكٌٕ لاقناً ػهٗ أٌ:

انًؼهٕياخ  -ٌ 

 ٔانًفاْٛى:

 

 

 

 ٚؽكق ـصائص انًُٕ نك٘ غانثاخ انًهؼهح انصإَٚح. (1

انركنًٚ انؽكٚصح انرٙ ًٚكٍ اٌرفكايٓا فٙ  ٚمكه غهق -5-أ (5

 يعال االلرصاق انًُىنٙ.

 ٕٚظػ أًْٛح ػهى االلرصاق انًُىنٙ. -3-أ (3

غهق انركنًٚ انؽكٚصح انرٙ ذهاػٙ انفهٔق  ٚشهغ  -4-أ (4

 انفهقٚح نهًرؼهًٍٛ ٔذهتطٓى تانًعرًغ.

كالظركؼ المالئمة لتعمـ  . يصؼ االساليب2-1-7 (5
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 ا
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 مجاالت االقتصاد المنزلي كفقا الحتياجات المتعمميف
 . يعدد قكاعد ممارسة المينة2-1-8 (6
 

 . يحدد أسس تقديـ الخدمات التربكية2-1-13 (7
يناقش اساليب اتخاذ القرار الذل يحافظ عمى  2-1-18 (8

 صحة الفرد كاالسرة
يناقش اساليب اتخاذ القرار ذات الصمة  2-1-19 (9

 العالقات المتبادلة مع االخريف فى العمؿ كالمجتمعب
يناقش استراتيجيات التعمـ المناسبة 2-1-22 (12

 لتدريس االقتصاد المنزلى التربكل كفقا عمر المتعمـ
 

 

 

 انًٓاناخ انمُْٛح : -ِ 

 

 

 .تعميمي لدرس يخطط (1
 .متنكعة تعميمية كسائؿيصنؼ -2-ب (2
 .المستخدمة التدريس استراتيجيات يحمؿ -3-ب (3
 . يخطط مشاريع البحكث2-2-9. (4



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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 يصمـ مشاريع البحكث 2-2-12 (5
 . يخطط  بيئة تعميمية منتجة 2-2-11 (6
يخطط  بيئة تعميمية منتجة لتنمية المعارؼ . 2-2-12 (7

يدرؾ االحتياج الى التنمية المينية كالتطكر 15التربكية
 المستممر فى تعميـ االقتصاد المنزلى

يبتكر  تعميما االقتصاد المنزلى التربكل يقكـ  2-2-16 (8
 عمى النظريات كالبحث العممى

 
ل يقيـ البيانات كالنتائج لقياس مدل التقدـ الذ 2-2-25 (9

 احرزه المتعمـ
 

انًٓاناخ انًُٓٛح  -ظـ

 انفاصح تانًمهن :

  

 انزذسَغُخ نالعزشارُغُبد وفقب ًَىرعُخ دسوط ُفزَ-0-ط (0

 .انحذَضخ

 .أيُخ عًم ثُئخ َىفش  -2-ط (2

 2.انزذسَظ ويهبساد انطبنجبد خصبئص  َىظف -3-ط (3
. ينسؽ بيف مكارده الخاصة المتاحو فى تحممو 2-3-2 (4

 المسئكلية داخؿ عممو كتجاه االفراد المحيطيف 
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. يتقف الميارات األساسية في مجاؿ االقتصاد 2-3-6 (5
 المنزلى التربكل

ؿ . يحقؽ العكامؿ التى تسيـ فى خمؽ بيئة عم2-3-9 (6
 مناسبة 

يستخدـ التكنكلكجيا الدارة كدمج كتييئة 2-3-18 (7
 المعمكمات ذات الصمة بمجاؿ العمؿ

 ينسؽ بيئة تعميمية منتجة 2-3-19 (8
 يطبؽ المكائح التنظيمية فى مجاؿ العمؿ 2-3-22 (9

يستخدـ المعدات كاالجيزة المتاحة 2-3-21 (12
 بطريقة امنة

يصمـ عممية التعمـ باستخداـ اساليب  2-3-22 (11
 ميـ كالتعمـ كاساليب التدريس كالتكنكلكجيا لصالح المتعمـالتع

يمارس مقدرتو فى التدريس بطريقة  2-3-26 (12
 حديثة لممجمكعات الصغيرة كالكبيرة

يستخدـ بكفاءة المكارد المتاحة فى البيئة  2-3-29 (13
 المحيطة لتعميـ االقتصاد المنزلى اسريا كمجتمعيا
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 انًٓاناخ انؼايح : - ن

 انؼايحانًٓاناخ 
- 

 تحفيز كقيادةالعامميفيشارؾ فى  2-4-1 (1
 يستخدـ تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ جيد 2-4-2. (2
 يستحدـ المغة العربية بشكؿ جيد  2-4-3-1 (3
 يساىـ فى خمؽ عالقات ايجابية بيف المتعمميف 22-4-4 (4
يستخدـ الكسائؿ السمعية كالبصريةالمناسبة  2-4-5 (5

 كالمكارد الثانكية االخرم بكفاءة
يات الالزمة لتحقيؽ نتائج يشترؾ فى تكظيؼ التقن 2-4-6 (6

 جيدة فى تعميـ االقتصاد المنزلى
يمارس اساليب ادارة الكقت كالضغكط التى تكاجو  2-4-7 (7

 المعمـ كالمتعمـ
 

 

 يؽرٕٖ انًمهن:  -4

 

 

 

 

 

 انًٕظٕع  االٌثٕع

 األٔل

 

يفٕٓو انركنًٚ انًصغه ٔأٌٍتّ ٔانًفتاْٛى 

 انًهذثطح تّ.

ركنًٚ األٌاٌٛح )يٓتانج انرًٓٛتك يٓاناخ ان انصاَٙ

 نهكني ٔيٓانج انشهغ ٔانرؼىٚى(
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ذتتتاتغ يٓتتتاناخ انرتتتكنًٚ االٌاٌتتتٛح)يٓانج  انصانس

انٌٕتتتٛهح  انرؼهًٛٛتتتح ٔيٓتتتانج اٌتتترهاذٛعٛاخ 

 انركنًٚ(

ذتتتاتغ يٓتتتاناخ انرتتتكنًٚ االٌاٌتتتٛح)يٓانج  انهاتغ

 انرمٕٚى ٔيٓانج اإلَٓاء(

 يٓانج انرفطٛػ نهكني انفايً

 كاف انركنٍٚٛحاألْ انٍاقي

 اٌرهاذٛعٛح انًؽاظهج انٍاتغ

اٌتتتترهاذٛعٛح األٌتتتتتهح ٔاألظٕتتتتتح ٔذطثٛتتتتك  انصايٍ

 انًٓانج انٍاتمح

اٌتترهاذٛعٛح انتترؼهى انرؼتتأَٙ )انًُالشتتح فتتٙ  انراٌغ

انًعًٕػتتاخ انصتتغٛهج ٔانكثٛتتهج( ٔذطثٛتتك 

 انًٓانج انٍاتمح

انتتتتترؼهى انرؼتتتتتأَٙ ) انُتتتتتكٔج  اٌتتتتترهاذٛعٛح انؼاشه

 ذطثٛك انًٓانج انٍاتمحٔانًُاظهج( ٔ

 انرؼهى انرؼأَٙ  اٌرهاذٛعٛح انؽاق٘ ػشه

) انؼصتتتتتف انتتتتتمُْٙ ٔؼتتتتتم انًشتتتتتكالخ( 

 ٔذطثٛك انًٓانج انٍاتمح.

 انصاَٙ ػشه

 

انثٛتتتتتاٌ انؼًهتتتتتٙ ٔانرعهٚتتتتتة  اٌتتتتترهاذٛعٛح

 انًؼًهٙ ٔذطثٛك انًٓانج انٍاتمح 
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ػشه انسانص  

 

انثٛاٌ انؼًهٙ ٔانرعهٚة  ذطثٛك اٌرهاذٛعٛح

 انًؼًهٙ 

 ذطثٛك يٓانج انكني انكايم انهاتغ ػشه

 

أٌانٛة انرؼهٛى  -5

 ٔانرؼهى

 

 يؽاظهج ٔأٌتهح ٔأظٕتح)تإَٔاػٓا(. .11

 تإَٔاػّ. ٙانرؼهى انرؼأَ .19

 يًانٌاخ أَشطح. .51

 انثٛاٌ انؼًهٙ ٔانرعهٚة انًؼًهٙ. .51

أٌانٛة انرؼهٛى  -6

ٔانرؼهى نهطالب لٖٔ 

 انمكناخ انًؽكٔقج

 

 

 ٓا(.يؽاظهج ٔأٌتهح ٔأظٕتح)تإَٔاػ .11

 تإَٔاػّ. ٙانرؼهى انرؼأَ .15

 يًانٌاخ أَشطح. .13

 انثٛاٌ انؼًهٙ ٔانرعهٚة انًؼًهٙ. .14

 ذكنًٚ األلهاٌ .15

 رقىَى انطـــالة :   -7

األٌانٛة  -٘ 

 انًٍرفكيح

 . ايرؽاٌ أػًال ٌُح )ذمٛٛى يهؼهٙ( نرمٛٛى انرطثٛماخ انؼًهٛح.1أ.

 . ذمٛٛى َٓائٙ نرمٛٛى انمكنج ػهٗ ذفطٛػ ٔشهغ قني كايم.5أ.

 رٕلٛدان - أ أ

 

 أٌثٕػٛا يٍ تكاٚح األٌثٕع انٍاتغ 1انرمٛٛى 

 فٙ األٌثٕع انهاتغ ػشه 5انرمٛٛى 

 ذٕوٚغ انكنظاخ -ظـ

 

 

 

 %111أػًال انٍُح  /انفصم انكناٌٙ االٔل          

 ــــــ ذطثٛمٙ

 ــــــ ايرؽاٌ َظه٘

 %011انًعًٕع                
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 قبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاعع : -8

 يمكهج ػهٙ شكم أٔناق ذٕوع ػهٙ انطالب. يمكهاخ -٘ 

 ال ٕٚظك كرة يهىيح - أ أ

 كزت يقزشحخ -عـ

 

: ارغبهبد حذَضخ فٍ انًُبهظ وطشق انزذسَظ، 2117كىصش كىعك  .5

 عبنى انكزت، انقبهشح.

انزذسَظ انًصغش وانزشثُخ انعًهُخ انًُذاَُخ ، -:2115عىسط ثشاوٌ  .6

 (2ط ) –انقبهشح –انعشثٍ  شداس انفك

هًٛح أٔ قٔنٚاخ ػ -ق

 َشهاخ ... انؿ

 ال ٕٚظك 
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 (23نموذج رقم )
 جامعة : المنكفية 
   المنزليكمية : االقتصاد 
 كالتربية  المنزليقسـ : االقتصاد 

 
 2219-2222 مقرر دراسي توصيف

 
 بيانات المقرر -1

 HEEالرمز الككدل : 

422 
 الفرقة : الرابعة اسـ المقرر :  طرؽ تدريس 

 منزليتصاد التخصص : اق
 كتربية 

          عممي                 نظرمعدد الكحدات الدراسية :  

 ىدؼ المقرر : -2
 
 
 
 
 
 

عند اكماؿ الطالب لدراسة المقرر بنجاح يجب اف  (1
 عمى اف  يككف قادرا

 
المرتبطة بطرؽ  كالخامات االدكات يستخدـ/5.1 (2

 قتصاداال مجاؿ فى الحديثة لمتكنكلكجيا كفقا التدريس
 كالتربية المنزلى

 كفيـ الدرس كتخطيط االنشطة يصمـ/ 1-9 (3

1  



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
 

131 
 

 
 
 
 

 المرتبطة بطرؽ التدريس التعميمات
   المعمكمات تكصيؿ ككسائؿ التعمـ نتائج يقيـ/1-12 (4

 التدريس بطرؽ المرتبطة
 بطرؽ المرتبطة المينية التنمية فى يشارؾ/ 1-11 (5

 التدريس
 كاستخداـ تعميمية استراتيجيات ينشر/ 1-14 (6

 فى ضكء طرؽ التدريسامنة بطريقة المتاحة لمعداتا
 كاستخداـ جديدة تعميمية استراتيجيات يستخدـ/1-15 (7

فى ضكء طرؽ  امنة بطريقة المتاحة المعدات
 التدريس

 
عند اكماؿ الطالب لدراسة المقرر بنجاح يجب اف المستيدؼ مف تدريس المقرر:   -3

 (  ILOS) تحقيؽ  يككف قادرا عمى اف  
 مكمات كالمفاىيـ:المع - ك
 
 
 
 

 .التدريس بطرؽ الخاصة المفاىيـ يعدد. 1أ (1
 الكاجب بالشركط اىتمت التى التعريفات يذكر. 2.أ  (2

 طرؽ مف طريقة لكؿ التعميـ عمميات فى تكافرىا
 التدريس

 االقتصاد في الحديثة التدريس طرؽ يشرح. 3.أ (3
 2التالميذ لقدرات المناسبة  المنزلى



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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 كالتكنكلكجية العممية المصطمحات يذكر. 1-3- (4
 بطرؽ التدريس المرتبطة

 لتعمـ المالئمة كالظركؼ االساليب يصؼ. 2-1-7 (5
 المتعمميف الحتياجات كفقا المنزلي االقتصاد مجاالت

 التدريس بطرؽ المرتبطة
 لتدريس المناسبة التعمـ استراتيجيات يناقش2-1-22 (6

فى ضكء  المتعمـ عمر كفقا التربكل المنزلى االقتصاد
 طرؽ التدريس المناسبة

 
 

 
الميارات  -ب 

 الذىنية :
 تٍٛ يًٛىاخ كم غهٚمح ٔػٕٛتٓا ٚمانٌ (1

 انؼًهٛاخ انمُْٛح االتركانٚح فٙ ط . ٚكي5ب .  (5

 انٕالغ انؼًهٗ 

 . ٚفطػ نًشانٚغ تؽصٛح ذفٛك فٙ يعال غهق 3ب . (3

 انركنًٚ
 بالتفكير المتعمقة العمميات  يدمج. 2-2-1 (4

  العمؿ بمحيط   التدريس بطرؽالمرتبطة كاالتصاؿ 
  مرتبطة  منتجة تعميمية بيئة  يصمـ. 2-2-11 (5

 التدريس بطرؽ
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الميارات المينية  -جػ

 ة بالمقرر :الخاص
 
 
 
 
 
 
 
 

 لكؿ( المختمفة األنكاع) المختمفة األنماط يكظؼ (1
 .الطرؽ مف طريقة

 تعمـ فى( نكع) نمط كؿ استخداـ كيفيةيطبؽ . 2.ج (2
 .العممية الميارات تنمية كفى كاكتسابيا المفاىيـ

 دريسالت خالؿ مف درسان  الطالب يقدـ.   3.ج (3
 . درسيا التي الميارات جميع عمى مشتمالن  المصغر

 االبتكارم التفكير ميارات الطالب ينمي.    4.ج (4
 .طالبو لدل

 الفصؿ ادارة ميارات مف الطالب يتمكف.    5.ج (5
 .مشكالتو عمى كالتغمب

 االقتصاد لتعميـ المتاحة مكارده يستغؿ. 6. ج (6
  المنزلى

 المرتبطة  المناسبة العممية المبادئ يطبؽ. 2-3-3 (7
 التربكل المنزلى االقتصاد لمجاؿالتدريس  بطرؽ

 كالميارات كالمعارؼ الخبرات  يطبؽ.2-3-5 (8
 االقتصاد فيالتدريس  بطرؽ المرتبطة  األساسية
 التربكل المنزلى
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 ا
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 بطرؽ المرتبطة  األساسية الميارات يتقف. 2-3-6 (9
 التربكل المنزلى االقتصاد مجاؿ فيالتدريس 

 
 منتجة تعميمية بيئة ينسؽ 2-3-19 (12

 التدريس بطرؽ المرتبطة
 

 المرتبطة التعمـ عممية يصمـ 2-3-22 (11
 كالتعمـ التعميـ اساليب باستخداـ  التدريس بطرؽ

 المتعمـ لصالح كالتكنكلكجيا التدريس كاساليب
 بطرؽ المرتبطة مقدرتو يمارس 2-3-26 (12

 لممجمكعات حديثة بطريقة التدريس فى  دريسالت
 كالكبيرة الصغيرة

 
 المتاحة المكارد بكفاءة يستخدـ 2-3-29 (13

 لتعميـ المحيطة البيئة فى  التدريس بطرؽ المرتبطة
 كمجتمعيا اسريا المنزلى االقتصاد

  
 الميارات العامة : - ؿ
 

 فى استخداـ كفؽ طرؽ التدريس  يساىـ 2-4-5 (1
 الثانكية كالمكارد بصريةالمناسبةكال السمعية الكسائؿ
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 بكفاءة االخرم
 فى تكظيؼكفؽ طرؽ التدريس  يشترؾ 2-4-6 (2

 تعميـ فى جيدة نتائج لتحقيؽ الالزمة التقنيات
 المنزلى االقتصاد

 اساليب فى كفؽ طرؽ التدريس  يساىـ 2-4-7 (3
 كالمتعمـ المعمـ تكاجو التى كالضغكط الكقت ادارة

  
 

 محتكل المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًٕظٕػاخ األٌثٕع

1 

 

 خرائط المفاىيـ كتدريس االقتصاد المنزلي :.
 الشركط الكاجب تكافرىا إلحداث تعمـ زل معنى

 ـكيفية تعمـ المفيك ك  نمكذج اكزكبؿك 

2 
أساليب ربط ك .وكخصائص ئالفيـ الخاط
 7خريطة الشكؿ ك المفاىيـ 

3 

التعمـ الجماعي كالمكاقؼ  ) التعاكنيالتعمـ 
التعاكني المقصكد بالتعمـ ك  يفيد فييا التي

مقكمات ك  التعاكنيالمبادئ األساسية لمتعمـ ك 
 .التعاكني(التعمـ  استراتيجية

التعاكني كطرقو التعمـ  فيتكزيع األدكار  4
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  كفكائده كمميزاتو 

5 

ماىية ك  الطريقة الكشفية كاالستقصاء
 االكتشاؼ.

مفاىيـ االكتشاؼ.ك   

6 
دكر كؿ ك ايجابيات ك ات سمبيك أنماط االكتشاؼ 

 التعميـ فيمف المعمـ كالمتعمـ 
 ايرؽاٌ َصف انرٛهو 7

8 

كيفية إعداد درس ناجح بالمدخؿ ك  باالكتشاؼ
عالقة طريقة االكتشاؼ بطرؽ ك  الكشفي

 التدريس األخرل

9 

تعمـ ك  كصكرة الذاتيأىمية التعمـ  :الذاتيالتعمـ 
التعمـ  –غير كامؿ) التعمـ بالمراسمة  ذاتي

 اتيذتعمـ ك  الحقائب التعميمية ( – لبرنامجيا
 كامؿ

12 

المصطمحات  –: تعريفة  البرنامجيالتعمـ 
أسس  –خطكات إعداد البرنامج   -الخاصة بو

 أساليب البرمجة  –تقكيـ البرنامج 

خصائص التعميـ  –كيفية عرض البرامج  11



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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األىمية التربكية لمتعميـ البرنامج  – البرنامجي
 .وعيكب–

12 

التطكر  –الحقائب التعميمية : مفيـك الحقيبة 
أىمية الحقائب  –التاريخي لمحقائب التعميمية 

 –عناصر الحقيبة التعميمية  –التعميمية 
 -دكر المعمـ –خصائص الحقائب التعميمية 

الحقائب التعميمية . فيدكر المتعمـ   

13 
كالت التعميمية:. تعريؼ المكديكالت يالمكد

 التعميميسس التربكية لممكديكؿ األ –التعميمية 
.ومجاالت استخدام –   

أساليب التعميم  -6
 والتعمم

 
 
 
 

ــذهني  3 ـ المحاضرة واالستماع والمناقشة. 2 ــتعمم  ـ العصــف ال ال
 الذاتى

 التعمم التعاونى

ــــــــــــــ القــــــــــــــراءات 5   ـ استخدام الكمبيوتر. 4 ـ
 الخارجية.

 الم التعميمية.ـ مشاهدة األف 7  ـ أنشطة التعميم الُمصّغر. 6

 ـ ورش العمل 9  ـ كتابة التقارير العممية. 8
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أساليب التعميم  -7
والتعمم لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة
 
 

 لصعوبات التعمم العالجى التدريستراتيجيات أس -
 استراتيجيات التدريس االيجابى لذوى القدرات المحدودة

 .أ.  المحاضرة
 العممي.ج.البياف 

 ــالب :  تقويم الطـ -8
األساليب  - ب ب

 المستخدمة
 
 
 
 
 
 

 اعماؿ سنة
 تطبيقى
  تحريرم  نياية الفصؿ الدراسي اختبار

 التكقيت - ت ت
 
 
 

 أسبكعيا            1التقكيـ 
 األسبكع   السابع           2التقكيـ 
 عشر الثانياألسبكع               3التقكيـ 

 اخر العاـ التحريرماالمتحاف           4التقكيـ            



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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 تكزيع الدرجات -جػ
 
 
 

 درجة 162نياية الفصؿ الدراسي    
 درجة 22تطبيقى                  

 درجة 22سنة                أعماؿ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -9
 نعـ    مذكرات - ب ب
أحدث الكتب التربكية في مجاؿ طرؽ كميارات التدريس مةكتب ممز  - ت ت

 2219 
 رحةكتب مقت -جػ
 
 
 
 

ككثر حسيف ككجؾ: اتجاىات حديثة في مناىج كتدريس -1
 –االقتصاد المنزلي "التطبيقات في االقتصاد اؿ منزلي" ،القاىرة 

 .  2216عالـ الكتب 
فيميب ككتر ىاكس،  إدارة عممية التعميـ ، ترجمة/د احمد -2

االقتصاد  تدريس كميومناىج كطرؽ  الحجار مدرسبياء جابر 
 ، العربية المنكفية ، بنؾ المعمكمات المنزلي جامع

 http://www.askzad.com 
 التدريس عبر اإلرشاد)التعميـ( الذاتي ، ديريؾ ركنترل، -3

كيؼ نطكر مكاد كخامات التعميـ المفتكح  ،ترجمة/د احمد بياء 
د مناىج كطرؽ تدريس ،كمية االقتصا الحجار مدرسجابر 

 ، العربيالمنزلي جامعة المنكفية ، بنؾ المعمكمات 
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http://www.askzad.com       
س .ؾ. ككشير، طرؽ كفنيػػػػات التدريػس، ، ترجمة/د احمد -4

االقتصاد  تدريس كميومناىج كطرؽ  الحجار مدرسبياء جابر 
 ، العربيعمكمات المنزلي جامعة المنكفية ، بنؾ الم

 http://www.askzad.com 
 كالتربيػة العمػكـ تدريسإبراىيـ بسيكني عميرة كفتحي الديب . -5

 ، 2216، القاىرة : دار المعارؼ ،  8. ط  العممية
جػػػػابر عبػػػػد الحميػػػػد جػػػػابر كفػػػػكزم زاىػػػػر كسػػػػميماف الخضػػػػرم -6

القػػاىرة : دار النيضػػة العربيػػة ،  . التػػدريس ميػػاراتالشػػيخ . 
2216. 

دكريات عممية أك  -د
 نشرات ... الخ

Periodicals, web sites.. etc.    تكميفات مرتبطة
بالمادة مف عمى االنترنت مما يعني ضركرة تكفير ىذه الخدمة 

 في متناكؿ الطالب.
 م د منى عبد الرازق أبو: ا  العممي: د احمد بهاء الحجار  رئيس مجمس القسم  منسق المقرر 

 شنب 
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 (12نمكذج رقـ )
 

 ظايؼح انًُٕفٛح

 كهٛح االلرصاق انًُىنٙ

 لٍى :االلرصاق انًُىنٙ ٔانرهتٛح

 

 

 

 

 5119-5151 ذٕصٛف يمهن قناٌٙ 

 

 تٛاَاخ انًمهن -1

اٌى انًمهن :    أصٕل  H 423انهيى انكٕقٖ: 

 ذهتٛح

 انفهلح / انًٍرٕٖ : انهاتؼح/انصاَٙ

 

 فصص :انر

 االلرصاق انًُىنٙ ٔانرهتٛح 

          ػًهٙ                 َظه٘ػكق انٕؼكاخ انكناٌٛح :  

 

 

 ْكف انًمهن : -5

 

 

 

 

 
 القدرات كتنمية لمتعمـ اسمكب كيتبنى مياراتو ينمى/7.1 (1

 مستفيدا مف  عمـك اصكؿ التربية  الحياة مدل ذاتيا

1 1 
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  يػػػػػػةالترب اصػػػػػػكؿ عمػػػػػػكـ  مػػػػػػف مسػػػػػػتفيدا ينشػػػػػػر/ 1-14 (2
 بطريقػة المتاحة المعدات كاستخداـ تعميمية استراتيجيات

 امنة
التربيػػػػػة  اصػػػػكؿ عمػػػػكـ  مػػػػػف مسػػػػتفيدا  يسػػػػتخدـ/1-15 (3

 المتاحػػة المعػدات كاسػتخداـ جديػػدة تعميميػة اسػتراتيجيات
 امنة بطريقة

  
  انًٍرٓكف يٍ ذكنًٚ انًمهن: -3

 اً ػهٗ أٌ:ػُك اَرٓاء انطانة يٍ قناٌح انًمهن تُعاغ ٚعة اٌ ٚكٌٕ لاقن

انًؼهٕياخ  -٘ 

 ٔانًفاْٛى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚؼهف انرهتٛح ٔأْكافٓا ٔيصاقن اشرمالٓا. (1

 انًؼاصهج نألصٕل انرهتٕٚح. . ٚؼكق انرطثٛماخ5أ. (5

 . ٚؽكق انؼاللح تٍٛ انفهٍفح ٔانرهتٛح.3أ. (3

 . ٚؽكق انفهٍفاخ انرهتٕٚح انمكًٚح ٔانؽكٚصح.4أ. (4

 خافٍهفنا ٍي حفانرطثٛماخ انرهتٕٚح نكم فهٍ هغ ٚش. 5أ. (5

 نكم فهٍفح يٍ انفهٍفاخ انؽكٚصح  . ٔ .حًٚكمنا

نرهتٕٚح انًهذثطح تانرهتٛح ٔانفهٍفح . ٚؽكق انمعاٚا ا2أ. (6

 ٔذكنًٚ االلرصاق انًُىنٙ.

 . ٕٚظػ يٕلغ انمٛى يٍ تؼط فهٍفاخ انرهتٛح.1أ. (7
 مجاالت لتعمـ المالئمة كالظركؼ االساليب يصؼ. 2-1-7 (8

  مف مستفيدا  المتعمميف الحتياجات كفقا المنزلي االقتصاد
 التربية اصكؿ عمكـ
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  مف مستفيدا  التربكية الخدمات تقديـ أسس يحدد. 2-1-13 (9
 التربية اصكؿ عمكـ

 لتدريس المناسبة التعمـ يجياتاسترات يناقش2-1-22 (12
  مف مستفيدا المتعمـ عمر كفقا التربكل المنزلى االقتصاد

 التربية اصكؿ عمكـ
 
 

انًٓاناخ انمُْٛح  - أ أ

: 

 

 

 

 ٚؽهم انفهٍفاخ انمكًٚح ٔانؽكٚصح. (1

انرفكٛه انؼهًٙ فٙ ذُأل انمعاٚا انرهتٕٚح فٙ  ٚفطػ. 5ب. (5

 ذكنًٚ االلرصاق انًُىنٙ.

 انرطثٛماخ انًؼاصهج نألصٕل انرهتٕٚح. ٚؽهم3ب. (3

 انفكه انثُاء فٙ غهؼّ نًشكالخ انرهتٛح . ٚؽهم. 4ب. (4

 انؼاللح تٍٛ انفهٍفاخ انمكًٚح ٔانؽكٚصح.ٚفطػ .5ب. (5

 يٕلغ انمٛى يٍ تؼط فهٍفاخ انرهتٛح. ٚصُف  .6ب. (6

 ػهٕو  يٍ يٍرفٛكا   انُمكٖ انرفكٛه ػُاصه ٚطٕن. 5-5-2 (2

 انرهتٛح اصٕل

 يٍرفٛكا  انًُطمٗ االتركانٖ انرفكٛه ػُاصه ٚطٕن. 5-5-1 (1

 انرهتٛح صٕلا ػهٕو  يٍ

 

 اؼهوِ انمٖ انرمكو يكٖ نمٛاي ٔانُرائط انثٛاَاخ ٚمٛى 5-5-55 (9

 انرهتٛح اصٕل ػهٕو  يٍ يٍرفٛكا انًرؼهى

 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا
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انًٓاناخ انًُٓٛح  -ظـ

 انفاصح تانًمهن :

 

 

  ٔانًٍرًه انماذٙ انرؼهى ًٚاني. 5.ض (1

 تؽصٙ فهٚك فٙ انؼًم ٚرمٍ . 3.ض (5

 االلرصاق نًعال انًُاٌثح انؼهًٛح انًثاقئ ٚطثك. 3-3-  (3

 انرهتٛح اصٕل ػهٕو  يٍ يٍرفٛكا انرهتٕٖ انًُىنٗ

 

 ٔذطٕٚه ذصًٛى فٗ انًُاٌثح انؼهًٛح انًثاقئ  ٍٚرفكو.5-3-4 (4

 اصٕل ػهٕو  يٍ يٍرفٛكا  ٔانؼًهٛاخ ٔانُظى انؼُاصه ٔذؽهٛم

 انرهتٛح

 

 انًعرًغ نمعاٚا ٔفما انًُٓٛح نهًشكالخ ؼهٕال ٚطثك 5-3-12 (5

 انرهتٛح اصٕل ػهٕو  يٍ يٍرفٛكا

 

 ٔانرؼهى انرؼهٛى اٌانٛة تاٌرفكاو انرؼهى ػًهٛحٍُٚك  5-3-55 (6

  يٍ يٍرفٛكا انًرؼهى نصانػ ٔانركُٕنٕظٛا انركنًٚ ٔاٌانٛة

 انرهتٛح اصٕل ػهٕو

 

 فٗ انٕظٛفٛح ٔانفه   انرؼهًٛٛح االؼرٛاظاخٍُٚك  5-3-53 (2

 اصٕل ػهٕو  يٍ يٍرفٛكا انرهتٕ٘ انًُىنٗ االلرصاق يعال

 انرهتٛح

 

 انهاُْح ٔانرطٕناخ انمعاٚا ٔقناٚح ػهى ػٍ ُٚظى5-3-55 (1

 اصٕل ػهٕو  يٍ يٍرفٛكا انرهتٕٖ انًُىنٗ االلرصاق يعال فٗ

 انرهتٛح

 

انًٓاناخ انؼايح  - و

: 

 

 يساىـ فى خمؽ عالقات ايجابية بيف المتعمميف 2-4-4 (1
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 مستفيدا مف  عمـك اصكؿ التربية 
التقنيات الالزمة لتحقيؽ نتائج  يشترؾ فى تكظيؼ 2-4-6 (2

مستفيدا مف  عمـك اصكؿ  جيدة فى تعميـ االقتصاد المنزلى
 ةالتربي

 

 يؽرٕٖ انًمهن:  -4

 

 

 

 

 

 انؼًهٙ انًٕظٕع )انُظه٘( االٌثٕع

تعريؼ التربيػة كأىػدافيا كمصػادر  األكؿ
 اشتقاؽ األىداؼ

ماىيػػػػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػػػػفة 
 كمباحثيا

كأىػػػػدافيا تعريػػػػؼ أصػػػػكؿ التربيػػػػة  الثاني
 كأىميتيا.

الفمسػػػػػػػػػفة كالتربيػػػػػػػػػة 
 كالعالقة بينيما

ئفيػػػػػػػػػػػػػػػا امفيػػػػػػػػػػػػػػػـك الفمسػػػػػػػػػػػػػػػفة ككظ الثالث
 الفمسفة كالتربية بيف كالعالقة

ماىيػػػػػػػػػػػػػػػػة فمسػػػػػػػػػػػػػػػػفة 
التربيػػػػػػة كتطكراتيػػػػػػا 
كأىميتيا كمجاالتيا 

 كالحاجة إلييا
الفمسػػفة المثاليػػة كالفمسػػفة الكاقعيػػة  الرابع

 كتطبيقاتيما التربكية
فمسػػػػػػػػػػػػػػػفة التربيػػػػػػػػػػػػػػػة 
 كالبيئة االجتماعية

الفمسػػػػػػػػػػػػػفة الطبيعيػػػػػػػػػػػػػة كالفمسػػػػػػػػػػػػػفة  الخامس
 كتطبيقاتيما التربكية البرجماتية

فة التربيػػػػػػػػػػػػة كفمسػػػػػػػػػػػػ
 المجتمع

أيديكلكجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػػػفة اإلنسػػػػػػػػػػػػانية كالفمسػػػػػػػػػػػػفة  السادس
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الكجكديػػػػػػػػة كالفمسػػػػػػػػفة اإلسػػػػػػػػالمية 
 كتطبيقاتيما التربكية

المجتمػػػػع كمصػػػػدر 
 لألىداؼ

امتحػػػػػػػػػػػاف نصػػػػػػػػػػػؼ  امتحاف نصؼ التيـر السابع
 التيـر

الفمسفة الفردية كالفمسفة الجماعية  الثامف
 كتطبيقاتيما التربكية

التربيػػػػػػػػػػػة كالنظػػػػػػػػػػػاـ 
 ماعياالجت

الفمسػػػػػػفة غيػػػػػػر المميػػػػػػزة كالفمسػػػػػػفة  التاسع
 كتطبيقاتيما التربكيةالتقدمية 

 التربية كالثقافة

الفمسػػػػػػػػػػػػػػفة التكاتريػػػػػػػػػػػػػػة كالفمسػػػػػػػػػػػػػػفة  العاشر
 الجكىريػػػػػػػػػة كالفمسػػػػػػػػػفة التجديديػػػػػػػػػة

 كتطبيقاتيما التربكية

نظريػػػػػػػػػػػػة الحقيقػػػػػػػػػػػػة 
 كمكجو لمتربية

الحادم 
 عشر

بعػػػض القضػػػايا التربكيػػػة لمتربيػػػة  
كالطبيعػػػة االنسػػػػانية منيػػػا التربيػػػة 

 كالتربية كطبيعة المعرفة.

فمسػػػػػػػػػػػػفة المعرفػػػػػػػػػػػػة 
 كمكجو لمتربية

الثاني 
 عشر

التربيػػػة كالقػػػيـ كاألىػػػداؼ التربكيػػػة 
فػػػػػػػػي تػػػػػػػػدريس فمسػػػػػػػػفة االقتصػػػػػػػػاد 

 المنزلي.

مكقػػػػػػػػػػع الفمسػػػػػػػػػػفات 
 القديمػػػػػػػة كالحديثػػػػػػػة
مف فمسفة المجتمػع 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك 
 الحقيقة
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الثالث 
 عشر

  يهاظؼح ػايح

الرابع    
 عشر

  اـرثان َٓائٙ

 

 أٌانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى -5

 

 يؽاظهج َظهٚح .55

 انًُالشح ٔانؽٕان . .53

 ػصف لُْٙ .54

 ذمانٚه ٔتؽٕز .55

 انرؼهى ػٍ تؼك-انرؼهى انُشػ-انرؼهى انماذٙ .56

 ًَٕلض انرؼهى انثُائٙ. .52

اٌرفكاو انرمُٛاخ انؽكٚصح يصم )انكًثٕٛذه، اإلَرهَد ،  .51

 انؼُٕاٌ اإلنكرهَٔٙ(.

رؼهى أٌانٛة انرؼهٛى ٔان -6

نهطالب لٖٔ انمكناخ 

 انًؽكٔقج

 

 

 اٌرهاذٛعٛاخ انركنًٚ انؼالظٗ نصؼٕتاخ انرؼهى 

اٌرهاذٛعٛاخ انركنًٚ االٚعاتٗ انفؼال نمٖٔ انمكناخ 

 انًؽكٔقج

 ذكنًٚ ألهاٌ

 ذمٕٚى انطـــالب :   -2
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األٌانٛة  - ز ز

 انًٍرفكيح

 

 

 . أػًال ٌُح  اَشطح1أ.

 . ايرؽاٌ أػًال ٌُح 5أ.

 ذطثٛمٗ ح انفصم انكناٌٙ . ايرؽاٌ َٓا3ٚأ.

 اـرثان ذؽهٚه٘  4ا. 

 انرٕلٛد - ض ض

 

 اػًال ٌُح األٌثٕع  أٌثٕػٛا 1انرمٛٛى 

 اػًال ٌُح األٌثٕع  انٍاتغ 5انرمٛٛى 

 ذطثٛمٗ األٌثٕع  انفايً ػشه 3انرمٛٛى 

 اـرثان ذؽهٚهٖ

 ذٕوٚغ انكنظاخ -ظـ

 

 

 

 قنظح15أػًال انٍُح            

 قنظح15 ذطثٛمٙ

 قنظح151انؼاو      ايرؽاٌ َٓاٚح

 قنظح151انًعًٕع                

 

 لائًح انكرة انكناٌٛح ٔانًهاظغ : -1

 

 يمكهاخ - ز ز

 

يمكهج ٔنلٛح ٚمٕو تٕظؼٓا انٍاقج أػعاء ْٛتح انركنًٚ 

 5119 انمائًٍٛ تانركنًٚ ٔانرٙ ٚمهِ انمٍى.

 ال ٕٚظك كرة يهىيح - ض ض

 كتب مقترحة -جػ
 
 
 

تربية، كائؿ لمنشر ،فمسفات ال22216ابراىيـ ناصر : .1
 كالتكزيع، عماف.

، أصكؿ تربية ،دار الجماىيرية، 2215أحمد عمي الفنش: .2
 بنغازم.
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،المدخؿ الي التربية كالتعميـ، دار 2216خالد القضاة: .3 
 .العممية عمافاليازكرم 

،أصكؿ التربية 2217صبحي حمداف أبك جاللو كآخركف: .4
 بيف األصالة كالمعاصرة، مكتبة الفالح الككيت.

، دراسات في 2215د الراضي ابراىيـ كسعيد اسماعيؿ:عب .5
 فمسفة التربية المعاصرة، دار الفكر العربي، القاىرة

، مقدمة في 2215عبد العزيز عطا اهلل المعايطة كآخركف: .6
 أصكؿ التربية، مكتبة الفالح، الككيت.

، تعميقة أصكؿ التربية، 2212لطيفة الكندرم كآخركف: .7
 مكتبة الفالح، الككيت.

، أصكؿ التربية، عالـ الكتب، 2215مد منير مرسي:مح .8
 القاىرة.

قٔنٚاخ ػهًٛح أٔ  -ق

 َشهاخ ... انؿ

 ال ٕٚظك 

 

: أ.و. ق. يُٙ أتٕ  انؼهًٙيٍُك انًمهن : ق. َٕنا إتهاْٛى غهٚة            نئًٛ يعهً انمٍى  

 شُة .
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 (21نموذج رقم )

 جامعة المنوفية

 د المناليكلية االقتصا

 : االقتصاد المنالي والتربية قسم

 

 توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر -1

 الرمز الكودى: 

H 424 

 1/الرابعةالفرقة / المستوى : تربية مقارنة اسم المقرر : 

 التخصص :

االقتصاد المنالي  

 والتربية

          عملي                 نظريعدد الوحدات الدراسية :  

 هدف المقرر : -1

 

 لمواجهتتة التفكيتترالتربيتتة المقارنتتة فتت    يستتتخدم/ 1.1 (1

 بتالفرد المرتبطتة   والتربيتة المنزلت  االقتصاد مشكالت

 واالقليم  المحلي المستوى علي والمجتمع واالسره

1   -    
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 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
 

111 
 

 

 

 

 

مستتتفيدا متتن علتتوم   المهنيتتة التنميتتة فتت  يشتتارك/ 1-11 (1

 التربية المقارنة

 

قرر: عند انتهاء الطالب من دراسة المقرر بنجاح يجب ان يكون المستهدف من تدريس الم -3

 قادراً عل  أن:

 المعلومات والمفاهيم:-أ  

 

 

 

 

 

 و.ومصادرهاها مراحلو.المقارنة التربية يعرف.  (1

 في الباحثين تواجه التي الصعوبات و.تها وأهمي هاأهداف

 .المقارنة التربية

 .ومناهجه المقارن البحث إجراء خطوات يحدد. 6.أ (1

 .التعليمي النظام في المرثر  العوامل يحدد. 7.أ (3

 والصين اليابان و مصر في التعليم نظام يشرح. 8.أ (1

 . المعلم تواجه التي المشكالت حيث من وفرنسا

 يتتثح متتن وفرنستتا مصتتر فتتي التعلتتيم نظتتام يشتترح. 9.أ (1

 االبتدائية المرحلة في التعليم أهداف

 واالخالقيتتتتتتتة المهنيتتتتتتتة المستتتتتتتئوليات يعتتتتتتتدد. 1-1-1  (6

 علتتوم متتن مستتتفيدا   والمجتمعيتتة الثقافيتتة واالعتبتتارات

 المقارنة التربية

 متن يدامستتف  الثقافيتة واالعتبارات القيم يشرح. 1-1-6 (7

 المقارنة التربية علوم

 لتتتتعلم المالئمتتتة والظتتتروف االستتتاليب يصتتتف. 1-1-7 (8

 المتعلمتتين الحتياجتتات وفقتتا المنزلتتي االقتصتتاد مجتتاالت
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 المقارنة التربية علوم من مستفيدا

 

 المهارات الذهنية :-ب 

 

 . ٚؽهم ػُاصه انُظاو انرؼهًٛٙ.1ب. (1

 ٚؽهم يمٕياخ انُظى انرؼهًٛٛح.. 5ب. (5

األٌتتتانٛة انًُٓعٛتتتح انًُاٌتتتثح نًؼانعتتتح  ٚفطتتتػ. 3ب. (3

 انًشكالخ انرهتٕٚح

 يقوم التربوى المنزل  القتصادل اتعليم يبتكر 1-1-16. (1

 علتتوم متتن مستتتفيدا   العلمتت والبحتتث النظريتتات علتت 

 المقارنة التربية

 التذى التقدم مدى لقياس والنتائج البيانات يقيم 1-1-11 (1

 المقارنة التربية علوم من مستفيدا المتعلم احرزه

 



 

 

 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ عىدح انزعهُى واالعزًبد

      

 ا

 
 ٌ انغىدحوحذح ضًب

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

- ---- 
 ذًد انًهاظؼح ٔانرصؽٛػ تًؼهفح يكٚه ٔؼكج ظًاٌ انعٕقج

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

----- 
 

111 
 

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 

 

 ٕٚاظّ انصؼٕتاخ فٙ انؼًم انًكنٌٙ. (1

انؽهتتٕل انًُاٌتتثح نهًعرًتتغ انًكنٌتتٙ فتتتٙ  ٚطثتتك. 5ض. (5

 ظٕء انفثهاخ األظُثٛح.

 انؼًم فٙ فهٚك تؽصٙ. ٍٚرطٛغ. 3ض. (3

 . ٍٚرفكو انًُٓط انؼهًٙ فٙ يٛكاٌ انرهتٛح انًمانَح.4ض. (4

 انًٕالف انرهتٕٚح . ٕٚظف َرائط . 5ض. (5

 . ٚطثك انهٕائػ انرُظًٛٛح فٙ انؼًم.6ض. (6

 والمهتتتتتارات والمعتتتتتارف الخبتتتتترات  يطبتتتتتق.1-3-1 (7

 متتن ستتتفيدام التربتتوى المنزلتت  االقتصتتاد فتتي األساستتية

 المقارنة التربية علوم

 التعلتيم استاليب باستتخدام التتعلم عملية يصمم 1-3-11 (8

 المتتعلم لصتالح والتكنولوجيتا التدريس واساليب والتعلم

 المقارنة التربية علوم من مستفيدا

 والتطتتورات القضتتايا ودرايتتة علتتم عتتن يتتنظم1-3-11 (9

 مستتفيدا التربتوى المنزلت  االقتصتاد مجتال فت  الراهنة

 المقارنة التربية علوم من

 المهارات العامة : - ن

 

 

 المتعلمين بين ايجابية عالقات خلق ف  يساهم 1-1-1

 

 تعلتتيم فتت  جيتتد  نتتتائج لتحقيتتق الالزمتتة التقنيتتات يوظتتف1-1-6

 المقارنة التربية علوم من مستفيدا المنزل  االقتصاد
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 محتوى المقرر:  -1

 

 

 

 

 

 انًٕظٕػاخ انرٗ ذى ذكنٍٚٓا -

 انًٕظٕع ٕعاالٌث

 ذؼهٚف انرهتٛح انًمانَح ٔيهاؼهٓا ٔأْكافٓا األٔل

ٔيعاالخ انكناٌح فٙ انرهتٛح  أًْٛح انرهتٛح انًمانَح انصاَٙ

 انًمانَح.

 يصاقن انرهتٛح انًمانَح. انصانس

صؼٕتاخ انثؽس فٙ انرهتٛح انًمانَح ٔأقٔاخ انرهتٛتح  انهاتغ

 .انًمانَح

-سٌ)انىصعععفخطعععىاد  ععععشاء انجحعععش انًقب انفايً

 انًقبسَخ(-انًقبثهخ-انزفغُش

  يُبهظ انجحش فٍ انزشثُخ انًقبسَعخ)انًُهظ

انًععععععُهظ -يععععععُهظ انًشعععععكهخ-انىصعععععفٍ

 انجحىس االسرجبطُخ( -انزبسَخٍ
 -انجحععىس انزغشَجُععخ-)انجحععىس االسرجبطُععخ  انٍاقي

انًعُهظ  -انًُهظ االعزذالنٍ أو انشَبضٍ

 انغذنٍ(
 انفصم انذساعٍايزحبٌ  انٍاتغ
انعىايم انًعثصشح فعٍ انعُاى انزعهًُُعخ)انعبيم  ٍانصاي

انعىايعععععم -انعبيعععععم االقزصعععععبدٌ-انغغشافعععععٍ

-انعبيعم االعزًعبعٍ-انعبيم انعشقعٍ-انغكبَُخ

انعبيععععم -انعبيععععم انغُبعععععٍ-انعبيععععم انععععذٍَُ

 انزبسَخٍ(.
 .َابو انزعهُى فٍ يصش انراٌغ
 َابو انزعهُى فٍ انصٍُ . انؼاشه
 ُبثبٌ.َابو انزعهُى فٍ ان انؽاق٘ ػشه
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 َابو انزعهُى فٍ فشَغب. انصاَٙ ػشه

انًقبسَخ ثٍُ َابو انزعهُى فٍ يصش وفشَغب  انصانس ػشه 

يٍ حُش أهذاف انزعهُى فٍ كم يشحهخ يٍ 

 يشاحم انزعهُى.
 يهاظؼح ػايح انهاتغ ػشه

 

 أساليب التعليم والتعلم -1

 

 محاضر  نظرية
 المناقشة والحوار
 عصف ذهني
 تقارير وبحوث

 التعلم التعاون  -التعلم النشط-لم الذاتيالتع
أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 

 استراتيجيات التدرريس العالج  لصعوبات التعلم

 استراتيجيات التدريس االيجاب  الفعال لذوى القدرات المحدود 

 تقويم الطـــالب :   -7

األساليب  - ح ح

 المستخدمة

 نهاية الفصل الدراسي حريري ت . امتحان 1أ.

 اختبار نهاية العام الدراسي 1التقييم  التوقيت - خ خ

 درجة 122امتحان نهاية العام  توزيع الدرجات -جـ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

متتتذكر  ورقيتتتة يقتتتوم بوضتتتعها الستتتاد  أعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس  مذكرات - ح ح
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 1219 القائمين بالتدريس والتي يقره القسم.

 ال يوجد كتب ملزمة - خ خ

 كتب مقترحة -جـ

 

 

 

 

التربيتتتة المقارنتتتة، دار 1216أحمتتتد استتتماعيل حجتتتي:  .1

 الفكر العربي، القاهر .

التربية المقارنة منهج 1217أحمد صبحي عبد الةني :  .1

 وتطبيقه، دار النهضة المصرية القاهر .

التربيتة المقارنتة ونظتم  1217بيومي محمتد ضتحاوي: .3

 لمصرية، القاهر  .التعليم ، دار النهضة ا

التربيتتة المقارنتتة 1216شتتاكر محمتتد فتحتتي و:ختترون : .1

األصتتول المنهجيتتة والتعلتتيم فتتي أوروبتتا وشتترق :ستتيا 

والخليج العربي في التربيتة المقارنتة، دار المطبوعتات 

 الجديد  ، القاهر .

التربيتتتة المقارنتتتة 1211عبتتتد الةنتتتي عبتتتود و:ختتترون:  .1

 القاهر .واأللفية الثالثة، دار الفكر العربي. 

االتجاهات التربوية 1216عرفات عبد العزيز سليمان:  .6

المعاصر  دراسات مقارنة، مكتبة األنجلتو المصترية ، 

 القاهر .

المنتتاهج فتتي التربيتتة 1211محمتتد ستتيف التتدين فهمتتي:  .7

 المقارنة، مكتبة األنجلو المصرية، القاهر .

االتجاهتتات المعاصتتر  فتتي 1211محمتتد منيتتر مرستتي:  .8

 نة ، عالم الكتب، القاهر .التربية المقار

المرجتتتتع فتتتتي التربيتتتتة 1216محمتتتتد منيتتتتر مرستتتتي:  .9

 المقارنة: عالم الكتب، القاهر . 
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دوريات علمية أو  -د

 نشرات ... الخ

  ال يوجد

 العلميمنسق المقرر :                                                    رئيس مجلس القسم      

 أ. د/ مني أبو شنب                                                   د. أماني كمال أبو الخير

     غريب د. نورا ابراهيم    
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 (02ًَىرط سقى )

 

 عبيعخ : انًُىفُخ

 كهُخ :  االقزصبد انًُضنٍ

 ًُضنٍ وانزشثُخانقغى : االقزصبد 

 

 

 

 و(2109-2121---يقشس دساعٍ) رىصُف

 

 تٛاَاخ انًمهن -1

  انهيى انكٕقٖ :

H 420 

 انفهلح / انًٍرٕٖ :  اٌى انًمهن :يشهٔع تؽصٙ

 5، 1انهاتؼح/                   

 ياقج يٍرًهج

          ػًهٙ                 َظه٘ػكق انٕؼكاخ انكناٌٛح :   انرفصص :

 ْكف انًمهن : -5

 

 

/يدير المكارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد كاالسر 1-1
 مف خالؿ مشركع بحثىتصاد المنزلى كالتربية .المرتبطة  باالق

/ يستخدـ التفكير لمكاجية مشكالت االقتصاد المنزلى 2.1
كالتربية  المرتبطة بالفرد كاالسره كالمجتمع عمي المستكل 

- 4 
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  مف خالؿ مشركع بحثى  المحمي كاالقميمى
 مف خالؿ مشركع بحثى / يشارؾ فى التنمية المينية1-11
 

 نًٚ انًمهن:انًٍرٓكف يٍ ذك -3

 

 ػُك اَرٓاء انطانة يٍ قناٌح انًمهن تُعاغ ٚعة اٌ ٚكٌٕ لاقناً ػهٗ أٌ:

انًؼهٕياخ  -1

 ٔانًفاْٛى:

 

 

  
 المختمفة المعمكمات مصادر يذكر. 1. (1
 الحديثة البحثية المكضكعات يحدد. 2.أ (2
 بحثية مشكمة تحديد كيفية يشرح. 3.أ (3
  البحثي المكضكع أدكات اختيار كيفية يشرح.  4.أ (4
. يصؼ االساليب كالظركؼ المالئمة لتعمـ 2-1-7 (5

 مجاالت االقتصاد المنزلي كفقا الحتياجات المتعمميف
 مف خالؿ مشركع بحثى

 لتمبية ةالمتاح المكارد ادارة اسمكب يحدد. 2-1-12 (6
كالمجتمع مف خالؿ مشركع  كاالسرة االفراد احتياجات

 بحثى
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 انًٓاناخ انمُْٛح : -5

 

 

 

  

 االقتصاد مجاؿ في بحثية مكضكعات يحمؿ.1.ب (1
 كالتربية المنزلي

 البحثي المكضكع عف العممية المادة يصنؼ. 2.ب (2
 تحديده تـ الذم

 العممي البحث خطكاتيخطط . 3.ب (3
 المكضكع عف المختمفة النظر كجيات يحمؿ. 4.ب (4

 البحثي
 لدراسة المناسبة العينة اختيار طريقة يحمؿ .5.ب (5

 البحثي المكضكع
 . يخطط مشاريع البحكث2-2-9 (6
 يكتب مشاريع البحكث 2-2-12 (7
القتصاد المنزلى التربكل ا  لتعميم يبتكر 2-2-16 (8

 يقكـ عمى النظريات كالبحث العممى
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انًٓاناخ انًُٓٛح  -ظـ

 : انفاصح تانًمهن

 

  
 البحثي المكضكع عف بحث خطة يصمـ. 1.ج (1
  البحثي المكضكع بدراسة القياـ إجراءات يطبؽ. 2.ج (2
 المكضكع إلتماـ المناسبة األدكات يستخدـ . 3.ج (3

 البحثي
 السابقة كالدراسات النظرم اإلطار أجزاء يبني.4. ج (4

 .البحثي المكضكع عف
 . ينفذ مشركعات بحثية بأسمكب عممي سميـ 2-3-7 (5
 . يستخدـ المنيج الالـز لتحقيؽ اليدؼ2-3-8 (6
االحتياجات التعميمية  كالفرص  ينظـ 2-3-23 (7

 الكظيفية فى مجاؿ االقتصاد المنزلى التربكل
يستخدـ بكفاءة المكارد المتاحة فى البيئة  2-3-29 (8

 يا كمجتمعياالمحيطة لتعميـ االقتصاد المنزلى اسر 
 

 

 انًٓاناخ انؼايح : -ِ 

 

 

 انؼايهٍٛٚشانن فٗ ذؽفٛى ٔلٛاقج 5-4-1

 انًرؼهًٍٛ تٍٛ اٚعاتٛح ػاللاخ ـهك فٗ ٍٚاْى 5-4-4

 ظٛكج َرائط نرؽمٛك انالويح انرمُٛاخ ٚشرهن فٗ ذٕظٛف 5-4-6
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 انًُىنٗ االلرصاق ذؼهٛى فٗ

 

 

 يؽرٕٖ انًمهن:  -4

 

 

 

 

 

 

 انفصم انذساعٍ األول

 انًؽرٕٖ األٌثٕع

 يفٕٓو انثؽس انؼهًٙ ٔـطٕاذّ 1

5/4  
الرهاغ تؼط انًٕظٕػاخ انثؽصٛح فٙ يعال 

 االلرصاق انًُىنٙ ٔانرهتٛح

 اـرٛان يٕظٕع تؽصٙ يُاٌة 5

6/11  يٛغ ياقج ػهًٛح ٔقناٌاخ ٌاتمح خ 

11/14  كراتح ـطح تؽس ػٍ انًٕظٕع انثؽصٙ 

 انفصم انذساعٍ انضبٍَ

 انًؽرٕٖ األٌثٕع

1/5 ح اإلغان انُظه٘ ٔانكناٌاخ انٍاتمحكرات   

6/11  تُاء األقٔاخ انًُاٌثح إلذًاو انًٕظٕع انثؽصٙ 

11/13  ذعًٛغ انًشهٔع انثؽصٙ 

  يُالشح انًشهٔع انثؽصٙ 14

أعبنُت انزعهُى  -5

 وانزعهى

 

 

 انًؽاظهج-1

 انًُالشح-5

 ذؼهى ػٍ تؼك-ذؼهى لاذٙ-3

 ذؼهى ذؼأَٙ-4

 ذؼهى َشػ
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ى أعبنُت انزعهُ -6

وانزعهى نهطالة روي 

 انقذساد انًحذودح

 

 اٌرهاذٛعٛاخ انركنًٚ انؼالظٗ نصؼٕتاخ انرؼهى-1

 اٌرهاذٛعٛاخ انركنًٚ االٚعاتٗ انفؼال نمٖٔ انمكناخ انًؽكٔقج-5

 يؽاظهج3

 يُالشح-5

 ذؼهى ذؼأَٙ "يعًٕػاخ صغٛهج "-4

 رقىَى انطـــالة :   -7

 األٌانٛة انًٍرفكيح - ق ق

  

ٛح   ذٕوٚغ قنظاخ الٌهٕب ذمٛٛى  ذؽهٚه٘ أ نى ذؽكق الئؽح انكه

 ػًهٗ أ اػًال ٌُح 

 انرٕلٛد - ل ل

 

 َٓاٚح انفصم انكناٌٗ انصاَٗ -

 ذٕوٚغ انكنظاخ -ظـ

 

 111تؽصٗ يعًٕع انُٓاٚح انؼظًٗ نهكنظاخ نًمهن يشهٔع 

 قنظح

 قبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاعع : -0

 ال ٕٚظك يمكهاخ - ق ق

 كال ٕٚظ كرة يهىيح - ل ل

 كرة يمرهؼح -ظـ

 

 

 

 

فٛصم ػثاي، االـرثاناخ انُفٍٛح ذمُٛاذٓا ٔإظهاءاذٓا،  -

 .1996تٛهٔخ: قان انفكه انؼهتٙ، 

أؼًك شثهٙ ، كٛف ذكرة تؽصاً أٔ نٌانح: قناٌح يُٓعٛح  -

نكراتح انثؽٕز ٔإػكاق نٌائم انًاظٍرٛه ٔانككرٕناِ، 

يكرثح انُٓعح انًصهٚح، انطثؼح انهاتؼح ٔانؼشهٌٔ، 

 1992انماْهج، 

َصه٘ ، يُٓط انثؽس انؼهًٙ ، انًؤٌٍح ْاَٙ ٚؽٛٗ  -

 5113انعايؼٛح نهكناٌاخ ٔانُشه ٔانرٕوٚغ، تٛهٔخ، 

 ٔػهتى انرهتٛتح فتٙ انثؽتس يُتاْط ظتاته، انؽًٛتك ػثتك ظتاته -
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 .5115انؼهتٛح، انُٓعح قان انماْهج: انُفً،

قٔنٚاخ ػهًٛح أٔ  -ق

 َشهاخ ... انؿ

 

 كال ٕٚظ

 

 نئًٛ يعهً انمٍى انؼهًٙ                                       يٍُك انًمهن:                          

 عًُع أعضبء هُئخ انزذسَظ ثبنقغى                                      د/  يٍُ عجذ انشاصق أثىشُت

  

          

 

 

 
 
 
 

 

 

 


