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 كمية االقتصاد المنزلي         جامعه المنوفية                  

 عتمادوحدة ضمان الجودة واال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 االقتصاد المنزلي والتربية البرنامج الذي يتبعه المقرر:
 1021/1023 العام الدراسيكمية االقتصاد المنزلي    القسم الذي يتبعه البرنامج
 8/6/1008 تاريخ إقرار التوصيف: االقتصاد المنزلي والتربية  القسم الذي يتبعه المقرر

 معمومات أساسية: - أ
     قراءات في تدريس االقتصاد المنزلياسم المقرر: 

 ماجستير-الفرقة األوليالفرقة/المستوي:HEME(11)1  الرمز الكودي:   

عدددددددد الوحدات/السدددددداعات الدراسددددددية:   نوددددددري          عممددددددي و/أو تمدددددددارين           
 إجمالي
 :معمومات متخصصة - ب

   Aimsأهداف المقرر  -2

 دراسة االتجاىات الحديثة فى مجال مناىج وطرق تدريس االقتصاد المنزلى -

 دراسة االتجاىات الحديثة فى طرق التدريس المختمفة التى تعتمد عمى المعمم فقط. -
دراســـة االتجاىـــات الحديثـــة فـــى طـــرق التـــدريس المختمفـــة التـــى تعتمـــد عمـــى المـــتعمم  -

 فقط. 
تجاىـــات الحديثـــة فـــى طـــرق التـــدريس المختمفـــة التـــى تعتمـــد عمـــى المـــتعمم دراســـة اال -

 والمعمم معا.
 المقارنة بين الطرق التدريس المختمفة من حيث الخصائص. -
 تحديد معايير الجودة الشاممة المحمية والعالمية فى تدريس االقتصاد المنزلى. -
 المنزلى.  دراسة تطبيقات بعض نظريات التعمم فى تدريس االقتصاد -
دراســة كـــل مـــا ىـــو جديــد فـــى طـــرق تـــدريس االقتصــاد المنزلـــى مـــن خـــ ل مصـــادر  -

 التعمم المختمفة. 
 التعرف عمى االتجاىات العالمية الحديثة فى تدريس االقتصاد المنزلى. -
تحديــد جوجــو االفــادة مــن االتجاىــات العالميــة الحديثــة فــى تــدريس االقتصــاد المنزلــى  -

 فى مصر.
 اقع تدريس االقتصاد المنزلى فى ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة.تشخيص و  -

1 
1 



 دراسة البحوث التربوية المختمفة فى مجال االقتصاد المنزلى وتحميميا ونقدىا. -
 تطبيق نتائج بعض البحوث الحديثة فى مجال تطوير مناىج االقتصاد المنزلى.  -
ل االقتصـــاد المنزلـــى مـــن مناقشـــة بعـــض القضـــايا والمشـــك ت المتضـــمنة فـــى مجـــا -

 خ ل األبحاث والدراسات المختمفة. 
 المخرجات التعميمية المستهدفة من تدريس المقرر: -2

 

Intended learning Outcomes .استخدام طرق التدريس تبعا لألىداف المرجوة. 2ج 

المقارنة بين مميزات وعيوب كل طريقة من طرق  1ج. المعرفة والفيم -أ
 التدريس.

Knowledge and Understanding .تمخيص الطرق الحديثة الممكن استخداميا في تدريس  3ج
 االقتصاد المنزلي.

 
القدرات الذىنية -ب  المقارنة بين طرق التدريس المختمفة واستخدامات كل منيا. 2ب. 

Intellectual Skills .استنتاج جىم طرق التدريس الفعالة في تدريس االقتصاد  1ب
 المنزلي.

  
 

الميارات المينية -ج  إجادة التدريس بطريقة فعالة. 2ج. 

Professional Skills .البحث في المراجع المتخصصة والدوريات. 1ج 
 التنويع فى استخدام مصادر التعمم المختمفة. 3ج  
 التمكن من ميارات البحث التربوى  4ج 
 تنمية التفكير الناقد والقدرة عمى النقد عمى جسس موضوعية 5ج  

 
الميارات العامة -د  د.إضافة رؤية الطالب الخاصة عن طرق التدريس. 

General Skills .مناقشة األفكار المختمفة وتحمميا. 1د 
 استخدام شبكة المعمومات لتوفير مصادر التعمم المتجدده. 3د. 

عدد    الموضوع  Syllabusمحتوي المقرر  -3
 الساعات

 االتجاىات الحديثة المحمية فى مجال مناىج وطرق تدريس االقتصاد المنزلى. -
 االتجاىات الحديثة العالمية فى مجال مناىج وطرق تدريس االقتصاد المنزلى. -
 معايير الجودة الشاممة المحمية فى تدريس االقتصاد المنزلى. -
 عالمية فى تدريس االقتصاد المنزلى.معايير الجودة الشاممة ال -
 دراسة البحوث والدراسات العربية واألجنبية ذات الصمة بمجال االقتصاد المنزلى.  -
تحميـــل ونقـــد البحـــوث العربيـــة واألجنبيـــة فـــى مجـــال تـــدريس االقتصـــاد المنـــزل وفـــق  -

 جسس موضوعية. 



جساليب التدريس والتعمم -4  .ج المناقشة والحوار4 
Teaching and learning methods 4ب التعمم التعاوني. 

 .ج مشروعات  بحثية4 

 
جساليب التدريس والتعمم لمط ب ذوي  -5

 القدرات المحدودة
 .ج التعمم الفردي5

Teaching and learning methods for 
disables 

 .ب تطبيقات يقوم بيا الط ب عن ججزاء محددة من المقرر5

 
عمم لمط ب المتميزينجساليب التدريس والت -6  .ج إعداد األبحاث والتقارير6 

 

 
 Students assessment:تقييم الطالب  -7
 

 الجوانب المعرفية لقياس اختيار تحصيمي Toolsاألساليب المستخدمة      -ج

 الجوانب الوجدانية لقياس استبيان 

 
 الثامن األسبوع Time scheduleالتوقيت      -ب

 عشرالرابع  األسبوع 

 
 درجة 80 % نياية الفصل الدراسي توزيع الدرجات -ج

 ال يوجد % منصف الفصل الدراسي 
 ال يوجد % االمتحان الشفوي 
 ال يوجد % االمتحان العممي 
 درجة 10 % جعمال فصمية 

 
 Grading system   نظام تحديد التقديرات  -د
 
 :List of referencesقائمة الكتب الدراسية والمراجع      -8
 
  كتب ممزمة -ج

Required books 
( Text books) 

 

 



كـــوثر حســـين كوجـــك: االتجاىـــات الحديثـــة فـــي المنـــاىج وطـــرق  - كتب مقترحة -ب
 .2997، 1القاىرة، عالم الكتب، ط-التدريس

جحمد حسين المقاني وعمي الجمل: معجم المصطمحات التربويـة  -
ىرة، عـــــالم الكتـــــب، المعرفـــــة فـــــي المنـــــاىج وطـــــرق التـــــدريس، القـــــا

2996. 
ـــــدريس،  - ـــــة الت ـــــة لعممي ـــــراىيم: األصـــــول التربوي ـــــز إب مجـــــدي عزي

 .1000، 3القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية، ط
Recommended books 

( Text books) 
 

 
ــــــــــــــــــة جو  -ج ــــــــــــــــــات عممي دوري

 نشرات..الخ

www.sciencedirct.com 

Periodicals web 
sites…etc. 

www.scopus.com 

 
 اإلمكانيات المطموبة لمتدريس والتعمم -9
 

 .Data showتوفير قاعة لمدراسات العميا مجيزة بالكومبيوتر و  -
 توفير المراجع العممية بالمكتبة، والمراجع االلكترونية وقواعد البيانات. -

 
 

 د/مها جالل شعيبمنسق المقرر )أستاذ المادة(: 
  يوسف عبد العزيزا.د/س القسم:  رئي

 2102/2103الفصل الدراسى االول


