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 كليت االقتصاد المنزلي  جامعه المنوفيت                                                  
 وحدة ضمان الجودة واالعتماد         

 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي 
 

 االقتصاد المنزلي والتربية.:   الوقشس زٌ َتثعهال الثشًاهج 
 والتربية. المنزليقسم االقتصاد :   اهجـالقغن الزٌ َتثعه الثشً

 1021/1023:   ٍــــــــــــــذساعـام الـــــــــــالع
 والتربية. المنزليقسم االقتصاد :   شسـعه الوقـن الزٌ َتثـــالقغ

 8/6/2008    :   التىصُف اعتوادخ ـاسَــت
 هعلىهاخ أعاعُح :  -ا

 :الشقن الكىدٌ .الوسائل التعميمية فى االقتصاد المنزلي متقدم شس :ـــــــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــــــــــاع
HEPHE(21)2 

 ثانية دكتوراة اقتصاد منزلي وتربية. : ىيـــــــــــــــــح / الوغتـــشقـــــــــالف
 اإلجمالي         عممي أو تمارين         نظري        عذد الىحذاخ/الغاعاخ الذساعُح:

 هعلىهاخ هتخصصح :  -ب

     Aimsأهذاف الوقشس  ــ1

 عمى أن: ا  قادر  الطالبكون يهذا المقرر أن بعد دراسة من المتوقع    
 .ةالتعرف عمى بعض المفاىيم المرتبطة بتكنولوجيا التعميم والوسائل التعميمي -2
نتاجيا فى ضوء بعض األسس النفسية. -1  التعرف عمى أسس تصميم الوسائل التعميمية وا 
 .التعرف عمى نماذج تصميم الوسائل التعميمية -3
 .ائل التعميميةالتعرف عمى التصنيفات المختمفة لموس -4
 .التعرف عمى دور المعمم فى استخدام الوسائل التعميمية فى عصر تكنولوجيا التعميم -5
 .التعرف عمى كيفية إتباع منحى النظم فى استخدام الوسائل التعميمية -6
جراءات استخدامو -7  .اإللمام بمفيوم الفيمم التعميمي وشروط وا 
 وخطوات تصميميا. مفيوم الحقيبة التعميميةاإللمام ب -8
 .التعرف عمى أىم أساليب الكمبيوتر فى تدريب االقتصاد المنزلي -9

 الوغتهذفح هي تذسَظ الوقشس :  حالتعلُوُالوخشجاخ  -2

  Intended Learning Outcomes     المعرفة والفهم -أ

 أن يوضح بعض المفاىيم المرتبطة بتكنولوجيا التعميم والوسائل التعميمية.. 2أ. 
 .أن يشرح معايير اختيار الوسائل التعميمية. 1. أ

 .الوسائل التعميمية فى عصر تكنولوجيا التعميم أن يحدد دور المعمم فى استخدم. 3أ. 
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 .فى التدريس والتعميم  المنظوميأن يوضح أىداف األخذ بالمدخل . 4أ. 
 .أن توضح المسميات المختمفة لموسائل التعميمية. 5أ. 

 Knowledge and Understanding    نية القدرات الذه -ب

 يستنج الفروق بين البعض المفاىيم المرتبطة بتكنولوجيا.أن  .2ب. 
 يقارن بين التصنيفات المختمفة لموسائل التعميمية.أن  .1ب. 
 أن يقارن بين نماذج تصميم الوسائل التعميمية.. 3ب. 

 professional Skills    المهارات المهنية  -ج
 يوظف بعض نماذج تصميم الوسائل التعميمية. . أن2ج.
 يعد درس استخدام الوسائل التعميمية بشكل جيد.. أن 1ج. 

 General Skills      مهارات عامةال -د

 يستخدم ميارات الحاسب اآللي فى عممية االتصال.. 2د.

 .أن يستخدم ميارات االتصال الفعال والعرض الجيد. 1د.

 .دام الوسائل التعميمية بشكل جيدأن يطبق ميارات استخ. 3د.
 أعالُة التذسَظ والتعلُن -3

 المحاضرة. .أ.4 
 المناقشة. .ب.4 
 البحث الذاتي )إجراء بحوث(. .ج.4 
 طرح األسئمة. .د.4 
   .ىـ.استخدام الحاسب اآللي.4 

  Syllabusهحتىي الوقشس  -4

 عدد الساعات الموضوع األسبوع
 األول
 
 

 كنولوجيا التعميمالمفاىيم المرتبطة بت
 + تطور الوسائل التعميمية التعممية.والوسائل التعميمية 

 مسميات الوسائل التعميمية -

 

 الثاااااااااااااااااًٍ
 

نتاجياتأسس تصميم الوسائل التعميمية ال -  .عممية وا 
نتاجها فى ضوء بعض األسس النفسية ومبادئ التعميم والتعمم.  + تصميم الوسائل التعميمية وا 

 

 الثالااااااااااااااا 
 

  عممية.تة اليذج تصميم الوسائل التعميمنما -
 الشاتااااااااااااااا 

 
  تصنيفات الوسائل التعميمية العممية + تقييم الطالب. -

 الخااااااااااااهظ
 

  .التعميمية ة + االستخدام الوظيفي لموسائليمعايير اختيار الوسائل التعميم -
 الغاااااااااااادط

 
  دور المعمم فى استخدام الوسائل التعميمية فى عصر تكنولوجيا التعميم.  -

 الغاااااااااااااااات 
 

مكونات المنظومة  –أنواع المنظومات  –معني المنظومة  –أسموب النظم 
 مدخل النظم والتدريس. –التعميمية 

 

 الثااااااااااااااااهي
 

 تابع أسموب النظم. -
 .أىداف األخذ بالمدخل المنظومي فى التدريس والتعميم -
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 إتباع منحى النظم فى استخدام الوسائل التعميمية + تقييم الطالب. -
 التاعااااااااااااااا 

 
 الفيمم التعميمي -
 شروط اختيار الفيمم التعميمي. –تقسيم األفالم  -
 إجراءات استخدام الفيمم فى التدريس.  -

 

 العاشاااااااااااااش
 

 تابع الفيمم التعميمي -
 األفالم المتحركة. –األفالم الثابتة  

 

ٌ الحااااااااااااااد
 عشاااااااااش

 

 الحقائب التعميمية. -
 عناصرىا. –مميزاتيا  –مفيوم الحقيبة 

 

 الثاًٍ عشاش
 

 خطوات تصميميا. –تابع الحقائب التعميمية  -
 دور المعمم والمتعمم فى ظل الحقيبة التعميمية + تقييم الطالب. 

 

 الثال  عشش

 
 الكمبيوتر كوسيمة. -
 ة الكمبيوترية.الثقاف –أىم أساليب الكمبيوتر فى التدريس  

 

 الشات  عشش

 
 شبكات المعمومات. -
 التقسيم النيائي  

 

 القذساخ الوحذودج. أعالُة التذسَظ والتعلن للطالب روٌ -5

  .المحاضرة  .أ.5 

 األسئمة. .ب.5 

 .أعالُة التذسَظ والتعلن للطالب الوتوُضَي -6

 إجراء البحوث )البحث الذاتي(. .أ.6 
 المناقشة. .ب.6  

 استخدام الحاسب اآللي.  .ج.6 
 .العصف الذىني .د.6 

 :  Students assessmentتقُُن الطالب  -7

 لقياس القدرات المعرفية الذىنية.  االختبارات التحريرية األساليب المستخدمة  -أ
 لقياس القدرات الميارية.  االختبارات الشفوية

 لقياس الميارات العامة.    االختبارات االستثنايات
 رابعالاألسبوع     التوقيت -ب
 الثامن األسبوع       

 عشر الثانياألسبوع 
 األسبوع الرابع عشر      

 درجة  60 نياية الفصل الدراسي     توزيع الدرجات -ج
  ــ    منتصف الفصل الدراسي      
  ــ     االمتحان الشفوي      
 درجة 10  االمتحان العممي      
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 درجة 10   أعمال فصمية      

 امتياز   % فأكثر  09من    نظام تحديد التقديرات  -د
 جيد جدا   % 09% ـ إلى أقل من  09من 
 جيد  %09% ـ إلى أقل من 09من 
 مقبول  %09% ـ إلى أقل من 09من 
 ضعيف %09ـ إلى أقل من  %54من 
 ضعيف جدا     % 54أقل من من 

 : List of references قائوح الكتة الذساعُح والوشاج   -8
 Course notes أ. مذكرات 
 كتاب جامعي يقوم بوضعو السادة أعضاء ىيئة التدريس القائمين بالتدريس ويقره القسم.  
  Required books ب. كتب ممزمة 
 Recommended books ج. كتب مقترحة 

 م.1001حديث ار الكتاب ال، دتكنولوجيا التعميم )نظرة مستقمة( :الغشَة صاهش، إقثال تهثهاى -2
 م.2996، 200دليمك لعالم الوسائط المتعددة، عالم الكمبيوتر، المجمد  :عشفح ساشذ -1
 م.2999وسائل االتصال التعميمية، مؤسسة نور لمكمبيوتر  :كوال َىعف إعكٌذس ، أحوذ الحصشٌ-3
 .م1992، مركز الكتاب لمنشر، االتصال والوسائل التعميمية :مصطفي عبد السميع، محمد لطفي جاد، صابر عبد المنعم -4

 م.2997الوسائل التعميمية وتكنولوجيا التعميم، دار الشروق ، عمان ، األردن، : هحوذ علً الغُذ -5
نتـــاج الوســـائل التعميميـــة العمميـــة، دار المســـيرة لمنشـــر والتوزيـــع والطباعـــة، : هحواااذ هحواااىد الحُلاااح  -6 تصـــميم وا 

 .م1001األردن، عمان ، الطبعة الثانية، 
د/ تكنولوجيـا التعمـيم والتـدريس الجـامعي، تكنولوجيـا التعمـيم دراسـات عربيـة تحريـر  :ًشجظ عثذ القادس حوذٌ -7

 م.2999مركز الكتاب لمنشر الطبعة األولي، هصطفٍ عثذ الغوُ ، 
  دوسَاخ علوُح أو ًششاخ .... إلخ.

   Periodicals, Websites…. Etc. 

 والتعلُن: اإلهكاًُاخ الوطلىتح للتذسَظ -9
 توفير قاعة لمدراسات العميا جيدة اإلضاءة والتيوية. -
 توفير المراجع العممية بالمكتبة والمراجع اإللكترونية وقواعد البيانات. -
 الكمبيوتر. -

- Presentation Data show. 

- Over head projector. 

- Slid projector. 
 

 قت د/لمياءشو0منسق المقرر )أستاذ المادة(:ا   
 يوسف عبد العزيز ا.د/رئيس القسم:  

 2002/2002الفصل الدراسى االول

 


