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 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  (21نموذج رقم )
 جامعة / أكاديمية : جامعة المنوفية

 
 كمية / معيد : كمية األقتصاد المنزلى   

 قسم :    شعبة عامة
 

 1229-1212 توصيف مقرر دراسي
 

 بيانات المقرر -2
 الفرقة / المستوى : األولى  اسم المقرر : إقتصاد     F113الرمز الكودى : 
 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى          التخصص : عام 

 
 

 ىدف المقرر : -1
 
 

 ن : اغى أن يكون قادرا عمى ببعد أن ينتيى الطالب من دراسة المقرر ين
    
 يتعرف الطالب عمي عمم االقتصاد  وأىميتو ،  

3 - 
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 ا
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 يتعرف الطالب عمي وخصائص النشاط االقتصادي   
يتعرف الطالب عمي الموارد االقتصادية األرضية والبشرية والمالية والمائية  

 المختمفة ، ويتعرف الطالب عمي أنواع التسويق 
 ، ويتعرف الطالب عمي قوانين االقتصاد الكمي والجزئى

 

 المستيدف من تدريس المقرر: -3
                      

                          

 

 المعمومات والمفاىيم: - أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعدددد ان ينتيدددي الطالدددب مدددن دراسدددة ىدددذا المقدددرر ينبغدددى أن يكدددون قدددادرا       
 -عمى ان :
يتعرف عمي عمم االقتصاد ، وخصائص النشاط االقتصادي      .2

 . 
يشرح أىمية  الموارد االقتصادية األرضية والبشرية والمالية  .1

 والمائية
 يوضح مفيوم التسويق  .3
 يذكر قوانين  العرض والطمب واالقتصاد الكمى والجزئى .4
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الميارات  -ب 
 الذىنية :

 
 
 
 
 
 

2 
 يحمل  المشاكل االقتصادية المرتبطة بالموضوعات التي يتم تدريسيا  .  .2
 يصنف بعض الظواىر االقتصادية لمعرفة األثر والسبب . .1
 االقتصاديةيخطط اثر االتفاقيات  .3

 

الميارات  -جد
المينية الخاصة 

 بالمقرر :
 
 

2-   
 يتقن  اختيار أكثر المدخالت المالئمة اقتصاديا .2
 يطبق القوانين االقتصادية .1
 يحسب المعادالت االقتصادية .3
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 . 

 
الميارا - د

ت 
العامة 

: 
 
 
 
 

2-   
 يستخدم الحاسب األلى في تحميل البيانات   .2
 يعمل ضمن فريق عمل .1
 أخالقيات المينة يشارك فى نشر  .3

 

محتوى  -4
 المقرر: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 أسس عمم االقتصاد. 
 أىمية عمم االقتصاد.  -2
 المراد بالمشكمة االقتصادية.   -1
 أىمية االختيار وتكمفتو.  -3
 النظم االقتصادية المعاصرة.  -4
 االقتصادي اأسس وأىداف النظام  -5
 عالقة االقتصاد بالعموم األخرى. -6
 أىم المصطمحات االقتصادية. -7
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 أبرز مفاىيم االقتصاد الجزئي. 
 أساسيات الطمب والعرض، والسوق، وتوازن السوق. -2
 أشكال األسواق، وضوابط السوق في االقتصاد  -1
 مفيوم اإلنتاج، وعناصره، وضوابطو في االقتصاد   -3
 مفيوم االستيالك، وضوابطو في االقتصاد  -4
 المراد بالتوزيع، وضوابطو في االقتصاد   -5
 أدوات إعادة التوزيع في االقتصاد   -6

 

3 6 

 أبرز أسس االقتصاد الكمي. 
 مفاىيم اإلنتاج والدخل.  -2
 مفاىيم النفقات واإليرادات العامة. -1
 مفاىيم التضخم والبطالة. -3
 مفاىيم االدخار واالستثمار. -4
 النقود ووظائفيا.  -5
 المراد بالبنوك وأنواعيا وأعماليا.  -6
 مفيوم األسواق المالية والنقدية، وأدواتيا.  -7
 أسباب التقدم االقتصادي. -8
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 المؤسسات االقتصادية، والمالية الدولية.
 أسس التجارة الدولية، والعالقات االقتصادية الدولية.  -2
 منظمة التجارة العالمية.  -1
 صندوق النقد الدولي.  -3
 البنك الدولي.  -4
 مجموعة  -5
6-  
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         -  
 

 أساليب التعميم والتعمم -5
 

 المحاضرة. -ا 
 المناقشة. -ب 
 

أساليب التعميم والتعمم لمطالب  -6
 ذوى القدرات المحدودة

 
 

 التدريس فى مجموعات صغيرة -
 

 تقويم الطدددالب :   -7
 

 األساليب المستخدمة - أ
 
 

 اختبار أعمال السنة  نصف الترم     
 أعمال السنة   انشطة

 نياية العام            ىاختبار تحرير  
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 التوقيت - ب
 
 

 األسبوع   السابع - 
 الثانى عشراألسبوع    - 
  الرابع عشراألسبوع    - 

 توزيع الدرجات -جد
 
 
 
 

 82نياية الفصل الدراسي                   - 
 - - % 
 12               أعمال فصمية               - 
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 مذكرات - أ

 
 

 1212كتاب يقوم بوضعو القائم بالتدريس و يقره القسم  او يكمف الطالب    
 
 

 
 كتب ممزمة - ب
 
 
 
 

 المراجع الخاصة بالمقرر. - 
 مجالت. -
 كتب متخصصة بالمادة. -
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 كتب مقترحة -جد
 
 
 
 

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

 
 
 
 

دوريات عممية أو نشرات ...  -د
 الخ
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                     1229-1212عصام احمد البدري د/ ممدوح عبد المولى د/:  منسق المقرر
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  (21ًَىرط سلى )

 عبِؼخ / أوبك١ّ٠خ : عبِؼخ إٌّٛف١خ

 

 و١ٍخ / ِؼٙل : و١ٍخ األلزظبك إٌّيٌٝ   

 لَُ :    اٌٚٝ  شؼجخ ػبِخ

 

 2219-2222يمشس دساعٍ رىطُف
 

 ث١بٔبد اٌّموه -1

 اٌفولخ / اٌَّزٜٛ : األٌٚٝ  اٍُ اٌّموه : اٌو٠بضخ ٚاإلؽظبء     F115اٌوِي اٌىٛكٜ : 

 ػلك اٌٛؽلاد اٌلها١ٍخ :  ٔظوٜ                   ػٍّٝ          اٌزقظض : ػبَ 

 

 

 ٘لف اٌّموه : -2

 

 

 

  2ثّبكح اٌو٠بض١بد ٚا١ّ٘زٙب فٝ ٘نا اٌزقظض  ٠ؼوف -1

ِؼٍِٛبد وبف١خ ػٓ فلِخ اٌو٠بض١بد الفوع اٌّٛاك اٌزقظظ١خ ٠ىزَت ا  -2

 2ٚااللَبَ اٌّقزٍفخ 

 

 اٌَّزٙلف ِٓ رله٠ٌ اٌّموه: -3

                      

2 2 
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 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘: - ة

 

 

 

 

 

 

 

 

  2خ ف١ٙب ـِفَٙٛ اٌو٠بض١بد ٚاٌّٛضٛػبد اٌّقزٍفػٍٝ  ٠زؼوف اٌطبٌت -1

  2ا١ّ٘خ اٌو٠بض١بد ٌزقظض االلزظبك إٌّي٠ٌٝؾلك اٌطبٌت  -2

  2ث١ٓ ِٛضٛػبد اٌّموه ٚاٌّٛاك اٌزقظظ١خ  ٠ؾلك أٚعٗ اٌوثظ  -3

 

 

 

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ : - د

 

 

 

 

  2 ثبٍزقلاَ االٍب١ٌت اٌو٠بض١خ ٚاالؽظبئ١خ اٌّشبوً ٠ؾًٍ  -1

  2 اٌّقزٍفخاٌّشبوً فٝ ارقبم اٌمواه ٠قطظ ثبٍزقلاَ اٌو٠بضخ ٚاالؽظبء ػ١ٍّخ  -2

 

اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ اٌقبطخ  -عـ

 ثبٌّموه :

 

 

  2 ثزقظض االلزظبك إٌّيٌٝفٝ فلِخ اٌّموهاد   ١٠َزقلَ اٌو٠بض١بد فٝ  -1

  2رقظض االلزظبك إٌّيٌِٝشبوً ؽً  فٝطوق ؽً اٌّشبوً  ١٠طجك -2

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ : - م

 
 .المختمفة بأنواعو الفعال التواصليشارك فى  (2
 .المينية الممارسة تطوير يخدم بما المعمومات تكنولوجيا استخدام يشارك فى  (1
. 
 .والمعارف المعمومات عمى لمحصول المختمفة المصادر يشارك فى استخدام (3
 .العمل فرق وقيادة فريق في لعملايساىم فى  (4
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 ِؾزٜٛ اٌّموه:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 }عيء اٌو٠بض١بد{

 .اإلٍزٕزبط اٌو٠بضٝ  -أ -1

 فطٛاط إصجبد طؾخ اٜ لبْٔٛ اٚ ٔظو٠خ   -2

 رّبه٠ٓ  –اِضٍخ ػبِخ ػٍٝ مٌه    -3

 اٌّؾلكاد : -ة  -4

 -ؽً ِغّٛػخ اٌّؼبكالد فٝ ِغ١ٌٛٙٓ –اٌّؾلكاد ِٓ اٌورجخ اٌضب١ٔخ  –ِملِخ    -5

ٌؾَبة  اٌطوق اٌّقزٍفخ -  Nاٌّؾلكح ِٓ اٌورجخ  –اٌّؾلكاد ِٓ اٌورجخ اٌضبٌضخ 

 ضوة اٌّؾلكاد ؽً اٌّؼبكالد األر١خ فٝ –فٛاص اٌّؾلكاد  –ل١ّخ اٌّؾلكح 

  .رّبه٠ٓ –اِضٍخ ػبِخ ػٍٝ ِبٍجك ِٓ ِغّٛػبد –صالصخ ِغب١ً٘ 

 اٌّظفٛفبد: -ط  -6

رَبٜٚ اٌّظفٛفبد  –عّغ ٚطوػ ٚضوة اٌّظفٛفبد  –رؼو٠ف اٌّظفٛفخ    -7

ِمٍٛة  –اٌّظفٛفخ اٌجل٠ٍخ –ِؾلكح اٌّظفٛفخ  –ثؼض اٌّظفٛفبد اٌقبطخ 

ؽٍٝ  –اٌّؼبكٌخ ا١ٌّّيح اٌّظفٛفخ  اٌّظفٛفبد اٌّزؼبِلح  –اٌّظفٛفخ 

       .ػبِخ رّبه٠ٓاٌّؼبكالد األر١خ ثبٍزقلاَ اٌّظفٛفبد اِضٍخ 

 ٔظو٠خ ماد اٌؾل٠ٓ: -ك  -8

 ا٠غبك ِفىٛن ماد اٌؾل٠ٓ ٚفٛاص اٌّفىٛن ٚا٠غبك اٌّفىٛن الً ػلك –ِملِخ   -9

 –ؽبالد فبطخ اِضٍخ ػبِخ  –طؾ١ؼ ِٛعت صُ ٍبٌت اٚ وَو ِٛعت ٍٚبٌت 

 رّبه٠ٓ

 اٌىَٛه اٌغيئ١خ : -٘ـ  -12

 رّبه٠ٓ  –ِخ اِضٍخ ػب -اٌطوق اٌّقزٍفخ ٌزؼ١ٓ اٌى١ّبد اٌضبثزخ –ِملِخ   -11

 اٌّزٍََالد اٌالٔٙبئ١خ : -ٚ -12

 –اٌّزٍََالد اٌّزمبهثخ ٚاٌّزجبػلح  –اٌّزٍََالد  –اٌّززبثؼبد  –ِملِخ   -13

 افزجبه اٌؾل إٌٛٔٝ –اٌقٛاص اٌؼبِخ  –إٌٙل١ٍخ اٌآلٔٙبئ١خ  –اٌّزٍََالد 

 :اٌّزٍََالد اٌزٛالؼ١خ  -ي  -14

افزجبه     –ة اٌّطٍك اٌزمبه –افزجبه رىبًِ -اٌّزٍََخ أ –افزجبه اٌّمبهٔخ  -15

-اِضٍخ ػبِخ  –ِزٍََالد اٌمٜٛ  –اٌّزٍََالد اٌّزوككح  –إٌَجخ ٌل ا١١ٌّو 

 رّبه٠ٓ
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 أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى -5

 

 

 إٌظو٠خ ااٌّؾبضواد  -1

 ِشبهوخ اٌطالة فٝ اٌّشبوً ٚؽً اٌزّبه٠ٓ  -2

 إٌّبلشخ ٚرمل٠ُ رمبه٠و ٌؾً اٌّشبوً اٌٙبِخ ثبٌّٛضٛػبد اٌّقزٍفخ -3

 اٌجؾش فٝ اٌّواعغ اٌؼ١ٍّخ ِٚٛالغ اإلٔزؤذ  -4

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٚٔٝ -5

 اٌزؼٍُ اٌنارٝ -6

 

أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى  -6

نهطالة روي انمذساد 

 انًذذودح

 

 اٌزله٠ٌ فٝ ِغّٛػبد طغ١وح 

 اٌزغن٠خ اٌواعؼخ

 اٌزله٠ٌ اٌؼالعٝ

 اٌزوارت اٌو٠بضٝ

 رمىَى انطـــالة :   -7

 

 
 األٍب١ٌت اٌَّزقلِخ - د

 

 

 

 

       

 

 اٌزٛل١ذ - س

 

 

 : إفزجبه رؾو٠وٜ         األٍجٛع  اٌواثغ - 

 : إفزجبه  األٍجٛع  اٌقبٌِ - 

 األٍجٛع  اٌَبكً: رمل٠ُ رمو٠و ػٓ ؽً ثؼض اٌّشبوً ٚاٌزّبه٠ٓ  - 

 األٍجٛع اٌزبٍغ : إفزجبه رؾو٠وٜ  - 

 األٍجٛع االف١و: افزجبه ِٕٚبلشخ اٌطالة - 

 

 رٛى٠غ اٌلهعبد -عـ

 

 

 

 

 كهعخ 62رؾو٠وٞ   

 كهعخ 22رطج١مٝ 

 كهعخ 22اػّبي ٍٕخ 

 

 لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاجغ : -8
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 ِنوواد - د

 

 

 2222ِنووح اٌمَُ اٌؼٍّٝ فٟ اٌو٠بض١بد ٚاالؽظبء 

 

 وزت ٍِيِخ - س

 

 

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

 وزت ِمزوؽخ -عـ

 

222222222222222222222 

كٚه٠بد ػ١ٍّخ أٚ ٔشواد  -ك

 ... اٌـ

 

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

 

 

 

 ا.د/سعيد على السيد : يُغك انًمشس
 
 

 

 

 

 

 

 (22نموذج رقم )
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 جبيؼخ: انًُىفُخ

 كهُخ: االلزظبد انًُضنٍ 

 لغى : شؼجخ ػبيخ 

 1229-1212رىطُف يمشس دساعٍ 

 ثُبَبد انًمشس -2

 ػبيخ -انفشلخ / انًغزىي :  األونً  اعى انًمشس : انكًُُبء انطجُؼُخ F112انشيض انكىدي : 

  انزخظض :ػبيخ

 ػذد انىدذاد انذساعُخ :  َظشي                       ػًهً         

 

 هذف انًمشس : -1

 

 

 

 

 انذبالد انًخزهفخ انزً رزىاجذ ػهُهب انًبدح فً انطجُؼخ. َفهى  انطبنت. 1/2

 انكًُُبئُخ وخىاطهب وطشق رذضُشهب.انًذبنُم ػهً ؼشف انطبنت َز. 1/1

انكشويبرىجشافُبخ( وانزبً رؼبذ  -طبشق انمُببط انًخزهفبخ )انطُفُبخػهبً انطبنبت َزؼشف . 1/3

 عًخ أعبعُخ يٍ عًبد انًؼبيم انذذَضخ.

 َزهبء يٍ دساعخ انًمشس يغ انكضُش يٍ انظىاهش انكىَُخ انهبيخ.االانطبنت ثؼذ َزؼبيم . 1/4

ذظبُم لغبظ وافبش يبٍ انًؼهىيببد واالرجبهببد انزبً رًكُب  يبٍ انطبالة ػهبً ر َغبػذ. 1/5

 االعزفبدح ثهب ورىظُفهب فً دُبر  انؼًهُخ. 

 انًغزهذف يٍ رذسَظ انًمشس: -3

 

 

 انًؼهىيبد وانًفبهُى:

 

 

 

 

ثؼض انًجبديء وانمىاػذ واألعظ وانُظشَبد وانًفببهُى انًزؼهمبخ َزؼشف انطبنت ػهً . 2-أ

 )دبالد انًبدح(.ثؼهى انكًُُبء انطجُؼُخ 

ثؼض انُظشَبد وانظىاهش انطجُؼُخ انهبيخ انزً رفزخ رهبٍ انطبنبت ورضَبذ  َفغش انطبنت. 1-أ

 يٍ لذسر  ػهً انفهى انكضُش يٍ انًىضىػبد فً يجبل رخظظ .

 ػهً أَىاع انًذبنُم انًخزهفخ وخىاطهب وطشق رذضُشهب ولُبعهب.  َزؼشف انطبنت. 3-أ

شق انمُببط انذذَضبخ وانزبً رؼبذ عبًخ أعبعبُخ يبٍ عبًبد ثؼض طبػهً انطبنت  َزؼشف. 4-أ

 انًؼبيم انذذَضخ.

 انًهبساد انزهُُخ :

 

 

 انؼذَذ يٍ انظىاهش انخبطخ ثبنًبدح ثظىسهب انًخزهفخ. َذهم. 2-ة

 ؼذَذ يٍ انُظشَبد انؼهًُخ انطجُؼُخ انزً رخذو يجبل انزخظضَظُف  ان .1-ة

انًهبببببساد انًهُُببببخ  -جببببـ

 انخبطخ ثبنًمشس :

انًؼهىيبد واإليكبَبد انًزبدخ فً رذهُم انؼذَذ يٍ انظبىاهش انطجُؼُبخ انزبً نهبب  َطجك. 2ط/

 ػاللخ ثًىضىع انزخظض.
بنُظشَبببد انطجُؼُببخ انهبيببخ انًزؼهمببخ ثذبببالد انًبببدح انخبطببخ ثانؼهًُببخ  انزطجُمبببد. َُفببز 1ط/

 انًخزهفخ وكُفُخ انزؼبيم يؼهب.

2 2 



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 .المختمفة بأنواعو الفعال صلالتوايشارك فى  2-د (2 انًهبساد انؼبيخ :
 الممارسة تطوير يخدم بما المعمومات تكنولوجيا استخدام يشارك فى  (1

 .المينية
 .أداءىم وتقييم اآلخرين يساىم فى تعميم (3
 .المستمر والتعمم الذاتي ا يشارك فى التقييم (4
 المعمومات عمى لمحصول المختمفة المصادر يشارك فى استخدام (5

 .والمعارف
 .العمل فرق وقيادة فريق في لعملايساىم فى  (6
 الوقت إدارة عمي والقدرة العممية المقاءات إدارةيساىم  فى    (7
 

 األعجىع األول يذزىي انًمشس:  -4

 -خبطخ االراثخ -رؼشَف انًذهىل -يفشداد انًمشس انُظشٌ : انذبنخ انغبئهخ نهًبدح )انًذبنُم 

 ػًهُخ انزوثبٌ( 

 واػزجبساد ػبيخ خبطخ ثبنًؼًم.يفشداد انًمشس انؼًهٍ: ألىاػذ 
 األعجىع انضبٍَ

انؼىايببم  -يفببشداد انًمببشس انُظببشٌ : انذبنببخ انغبببئهخ نهًبببدح )انؼاللبببد انخبطببخ ثبنببزوثبٌ

 انًؤصشح ػهً انزوثبٌ( 

رسح  انًببىل    –اَبىٌ  جبشاو  –يفبشداد انًمبشس انؼًهبٍ: اونُببد انذغببة انكًُُببئً )جبشاو 

 انًكبفئ(
 األعجىع انضبنش

 انًمشس انُظشٌ : انذبنخ انغبئهخ نهًبدح )رشكُض انًذبنُم( يفشداد

 -انزشكُببض انًببىنش –يفببشداد انًمببشس انؼًهببٍ: انزؼجُببش ػببٍ رشكُببض انًذبنُببم )انزشكُببض انًئببىي 

 رذسَجبد ػًهُخ(
 األعجىع انشاثغ

 يفشداد انًمشس انُظشٌ : انذبنخ انغبئهخ نهًبدح )رذضُش انًذبنُم(
 رذسَجبد ػًهُخ( –جُش ػٍ رشكُض انًذبنُم )انزشكُض انؼُبسي يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انزؼ

 األعجىع انخبيظ
 ...( PHرؼشَف انـ  -يفشداد انًمشس انُظشٌ : انذبنخ انغبئهخ نهًبدح )انذًىضخ انمهىَخ

 يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انشلى انهُذس وجًُُ

 األعجىع انغبدط



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 انًذبنُم انًُظًخ( -)انذًىضخ انمهىَخيفشداد انًمشس انُظشٌ : انذبنخ انغبئهخ نهًبدح 

 رذسَجبد ػًهُخ. –يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انشلى انهُذس وجًُُ 

 األعجىع انغبثغ
 يفشداد انًمشس انُظشٌ : ايزذبٌ انًُذرُشو

 يفشداد انًمشس انؼًهٍ: يشاجؼخ ثزذسَجبد ػًهُخ
 األعجىع انضبيٍ

 انذنُم انمبػذي( –م انذبيضً يفشداد انًمشس انُظشٌ : انذالئم انكًُُبئُخ )انذنُ
 رذسَجبد ػًهُخ –يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انًذبنُم انًُظًخ 

 األعجىع انزبعغ
 جهبص انفىرىيُزش( -يفشداد انًمشس انُظشٌ : انمُبعبد انطُفُخ )االعظ انُظشَخ

 يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انمُبط انفىرىيُزشي
 األعجىع انؼبشش

 بد انطُفُخ )جهبص االعجكزشويُزش(يفشداد انًمشس انُظشٌ : انمُبع

 سعى يُذًُ االيزظبص انضىئً–يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انمُبط االعجكزشويُزشي 
 األعجىع انذبدٌ ػشش

 يفشداد انًمشس انُظشٌ : انذبنخ انغشوَخ )انخىاص انؼبيخ وانذشكُخ(
 يفشداد انًمشس انؼًهٍ: رذضُش انغشوَبد

 األعجىع انضبٍَ ػشش
 انُظشٌ : انذبنخ انغشوَخ )وظبئف انغشوَبد فً شزً يُبدً انذُبح(يفشداد انًمشس 

 يفشداد انًمشس انؼًهٍ: خىاص انغشوَبد )انضىئُخ وانذشكُخ(
 األعجىع انضبنش ػشش

ألغبببو انزذهُببم  –يفببشداد انًمببشس انُظببشٌ : انزذهُببم انكشويبببرىجشافٍ )االعبببط انؼهًببٍ 

 انكشويبرىجشافً(

 اػًبل انغُخ يفشداد انًمشس انؼًهٍ: ايزذبٌ

 انزؼهى انزؼبوًَ –انزؼهى انزارً  –يذبضشاد َظشَخ  - أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى -5

 يذبضشاد رطجُمُخ -

 ثذىس ورمبسَش -

 انًُبلشخ وانذىاس -

أعبنُت انزؼهبُى وانبزؼهى  -6

نهطبببببببالة روي انمبببببببذساد 

 انًذذودح

 انزغزَخ انشاجؼخ  -

 انزذسَظ انؼالجً

 انزذسَظ فً يجًىػبد طغُشح

 يذبضشاد 

 انًُبلشخ وانذىاس -

 انزؼهُى انزؼبوٍَ -

 

 رمىَى انطـــالة :   -7



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 األعبنُت انًغزخذيخ

 

 

 ايزذبٌ أػًبل انغُخ  -2

 اػًبل انغُخ   رمُُى األثذبس وانزمبسَش     -1

 ايزذبٌ َهبَخ انؼبو انُظشٌ -4

 االيزذبٌ انزطجُمً

    

 انزىلُذ

 

 

 انزمُى األول            اعجىػٍ 

 انزمُى انضبٍَ           األعجىع انغبثغ

 انزمُى انضبنش           األعجىع انضبنش ػشش

 
 دسجخ12أػًبل انغُخ           رىصَغ انذسجبد -جـ

 دسجخ12ايزذبٌ رطجُمً       

 دسجخ62أيزذبٌ رذشَشٌ   

 دسجخ222انًجًىع            

 انذساعُخ وانًشاجغ :لبئًخ انكزت  -8

 

 ------------------------- يزكشاد

 انكًُُبء انطجُؼُخ كزت يهضيخ

 أ.د. َىعف ػجذ انؼضَض انذغبٍَُ     أ.د. ششَف طجشي سجت

شببجٍُ انكببىو )سلببى اإلثببذاع  ثببذاس انكزببت  –انجببش انشببشلً  -داس انذغببٍُ نهطجبػببخ وانُشببش 

 – I.S.B.N.  977 – 5840 – 16و   انزبشلُى انبذونً:  1226/  29642انًظبشَخ: 
3.) 

  ػجبذ   ػهبٍ انمذطببٍَ .  دَبطش يذًذ انؼُبذط.  د1229انكًُُبء انفُضَبئُخ  )يزشجى(  كزت يمزشدخ -جـ

           أدًذ ػجذانؼضَض انؼىَظ .ود

 /www.marefa.org/index.php) كزبة انكًُُبء انفُضَمُخ ( 

دوسَببببببببببد ػهًُبببببببببخ أو  -د

 َششاد ... انخ
------------------------- 

 

 أ.د/ يوسف عبد العزيز الحسانين  منسق المقرر :

    أ.د/ شريف صبرى رجب مكاوى               

 أ.د/ يوسف عبد العزيز الحسانين رئيس مجلس القسم العلمى :                   

 



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 أ(22نموذج رقم )

 .                                                      جامعة: المنوفية

 كلية: االقتصاد المنزلي . 

 قسم : شعبة عامة  .

 
 مصفوفة اساليب التعلم

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ انًؼبسف انشئُغخ اعبنُت انزؼهى
 4-  د 2-د 2-ط 1-ة 1-  أ2-أ يذبضشاد َظشَخ
 4-  د 3-  د 1-  د 2-د 1-ط ------- 3-أ يذبضشاد رطجُمُخ
 4-  د 3-  د 1-  د 2-د 1-  ط 2-ط --------- 4-أ ثذىس ورمبسَش
 4-  د 3-  د 1-  د 2-د 2-ط 1-ة 1-أ انًُبلشخ وانذىاس

 

 شرٌف صبرى رجب مكاوى /ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن ، أ.د/أ.د : منسق المقرر

 

 ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن/أ.د رئيس مجلس القسم العلمى :                                     

 

 

 

 الكيمياء الطبيعية  مسمى المقرر

 F112 كود المقرر



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ انًؼبسف انشئُغخ أعجىع انذساعخ انًذزىَبد نهًمشس
 األعجىع األول

يفشداد انًمشس انُظشٌ : انذبنخ انغبئهخ نهًبدح 

ػًهُخ  -خبطخ االراثخ -انًذهىل رؼشَف -)انًذبنُم 

انؼىايم  -انؼاللبد انخبطخ ثبنزوثبٌ-انزوثبٌ 

 انًؤصشح ػهً انزوثبٌ(
يفشداد انًمشس انؼًهٍ: لىاػذ واػزجبساد ػبيخ 

 –خبطخ ثبنًؼًم/ اونُبد انذغبة انكًُُبئً )جشاو 

 رسح  انًىل   انًكبفئ( –اَىٌ  جشاو 

 2-د 1-ط 2-ة 1-  أ2-أ انضبًَ-االول

يفشداد انًمشس انُظشٌ : انذبنخ انغبئهخ نهًبدح 

 رذضُش انًذبنُم( -)رشكُض انًذبنُم

يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انزؼجُش ػٍ رشكُض انًذبنُم 

انزشكُض انؼُبسي  -انزشكُض انًىنش –)انزشكُض انًئىي 

 رذسَجبد ػًهُخ( –

 3-  د1-د 1-ط ---------- 3-  أ2-أ انشاثغ -انضبنش 

يفشداد انًمشس انُظشٌ : انذبنخ انغبئهخ نهًبدح 

انًذبنُم - PHرؼشَف انـ  -)انذًىضخ انمهىَخ

 انًُظًخ...(

 -يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انشلى انهُذس وجًُُ 

 رذسَجبد ػًهُخ

 -انخبيظ 

 انغبدط
 4-د 1-ط 2-ة 1-أ

 يفشداد انًمشس انُظشٌ : ايزذبٌ انًُذرُشو

 ثزذسَجبد ػًهُخ يفشداد انًمشس انؼًهٍ: يشاجؼخ
 3-د ----------- 2-ة --------- انغبثغ

يفشداد انًمشس انُظشٌ : انذالئم انكًُُبئُخ )انذنُم 

 انذنُم انمبػذي( –انذبيضً 

رذسَجبد  –يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انًذبنُم انًُظًخ 

 ػًهُخ

 3د 1-ط 2-ة 2-أ انضبيٍ

يفشداد انًمشس انُظشٌ : انمُبعبد انطُفُخ )االعظ 

 جهبص االعجكزشويُزش( -جهبص انفىرىيُزش -انُظشَخ

 -يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انمُبط انفىرىيُزشي

سعى يُذًُ االيزظبص –انمُبط االعجكزشويُزشي 

 انضىئً

 4-د 1-ط 1-ة 4-أ انؼبشش -انزبعغ

يفشداد انًمشس انُظشٌ : انذبنخ انغشوَخ )انخىاص 

يُبدً وظبئف انغشوَبد فً شزً  -انؼبيخ وانذشكُخ 

 انذُبح(

خىاص -يفشداد انًمشس انؼًهٍ: رذضُش انغشوَبد 

 انغشوَبد انضىئُخ وانذشكُخ

 -انذبدٌ ػشش

 انضبٍَ ػشش
 4-د 2-ط 2-ة 1-أ

يفشداد انًمشس انُظشٌ : انزذهُم انكشويبرىجشافٍ 

 ألغبو انزذهُم انكشويبرىجشافً( –)االعبط انؼهًٍ 

 يفشداد انًمشس انؼًهٍ: ايزذبٌ اػًبل انغُخ

 4-د 2-ط 1-ة 4-أ انضبنش ػشش



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 أ(22نموذج رقم )

 .                                                      جامعة: المنوفية

 كلية: االقتصاد المنزلي . 

 قسم : التغذية وعلوم األطعمة .

 المستهدفةمصفوفة المعارف والمهارات 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكيمياء الطبيعية  مسمى المقرر

 F112 كود المقرر



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 أ(22نموذج رقم )

 .                                                      جامعة: المنوفية

 كلية: االقتصاد المنزلي . 

 قسم : التغذية وعلوم األطعمة .

 

 مصفوفة اساليب التقييم

 

 شرٌف صبرى رجب مكاوى /ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن ، أ.د/أ.د : منسق المقرر

 

 ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن/أ.د رئيس مجلس القسم العلمى :                                     

 

 

 

 

 

 

 الكيمياء الطبيعية  مسمى المقرر

 F112 كود المقرر

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ رهُُخيهبساد  انًؼبسف انشئُغخ اعبنُت انزمُُى
 4-  د 3-  د 1-  د 2-د 1-ط 2-ة 1-أ األَشطخ خالل انًذبضشاد
 --------- 2-ط 2-ة 1-أ ايزذبٌ أػًبل انغُخ
 --------- 2-ط 1-ة 2-أ االيزذبٌ انُظشٌ



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (21نموذج )
 جامعة  : المنوفية

 كمية:   االقتصاد المنزلي
 قسم :  ادارة المنزل والمؤسسات

 
 1229-1212 توصيف مقرر دراسي

 
 بيانات المقرر -2

الرمز الكودى : 
G111 

 اسم المقرر : 
 المدخل في عموم االقتصاد المنزلي

 الفرقة :
 األولى  

التخصص :االقتصاد 
 المنزلي والتربية

 عدد الوحدات الدراسية :           نظرى                 عممى         

 
ىدف  -1

 المقرر 
بشكل مبسط وعالقة االقتصاد التعريف باالقتصاد المنزلي ونشأتو وتطوره 

المنزلي بالعموم األخرى والتعريف بمجاالت االقتصاد المنزلي : التغذية وعموم 
االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات  -المالبس والنسيج  -األطعمة  

رشاد الطمبة ومعاونتيم في اختيار التخصص بما يتناسب مع  والتربية وا 
 .ميوليم

 تدريس المقرر: المستيدف من -3
 في نياية المقرر يكون الخريج قادرًا عمي أن :

 يوضح مفيوم االقتصاد المنزلي قديما وحديثا. -2-أالمعموما - ث

4  
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 ت 
 والمفاىيم :

 
 

 يشرح تاريخ تطور ميدان االقتصاد المنزلي. -1-أ
مراحل –عمم اإلدارة –يستعرض مايتم تدريسة في قسم إدارة المنزل  -3-أ

 -اقتصاديات األسرة وترشيد االستيالك-العالقات األسرية-االداريةلعممية 
المسكن والتصميم -األدوات واألجيزة المنزلية–رعاية االمومة والطفولة 

 الداخمي.
يمخص المفيوم الشمولي والتكاممي لممسكن كنظام في إطار البيئة  -4-أ

  .المحيطة بو
 ذائية، والمجموعات الغذائيةيناقش التغذية السميمة، واالحتياجات الغ -5-أ
يوضح المالبس الخارجية ومناسباتيا، والعوامل المؤثرة عمى اختير  -6-أ

 المالبس الداخمية.
 تختار المواصفات القياسية المصرية لممالبس الجاىزة محميا وعالميا. -7-أ
يناقش أىم أىداف تدريس االقتصاد المنزلي ومناىج وطرق التدريس  -8-أ

 وجيا التعميم .ووسائل تكنول
 
الميارات  - ج

 الذىنية :
 
 

 يستنبط المواصفات العامو لخريج االقتصاد المنزلى ومجاالت عممو-2 -ب
 يصمم الموازنة لمموارد متوافر بيا خصائص وشروط الميزانية . -1-ب
يقارن التصرف المناسب في حالة عجز الموارد عن مواجية  -3 -ب

 المتطمبات 
 الوجبات الصحية والسميمة.يصنف استخدام  -4-ب
 يحمل أنواع  العوامل التى تؤثر عمى اختيار المالبس -5-ب
يطور مواصفات معمم االقتصاد المنزلي وأساليب إعداده  في -6-ب 

 .واتجاىاتو الحديثة ضوء أىدافو
الميارات  -جد

المينية الخاصة 
 بالمقرر :

في عمل مشروعات  ينسق لزيادة الدخل باالستفادة من خامات البيئة -2-ج
 صغيرة .

يجيز مواىبيم وتنمية قدراتيم وتدريبيم عمى القيادة وتحمل المسئولية  -1-ج
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. 
 يطبق المعرفة والخبرات لآلخرين واإليمان بالعمل وأىميتو  -3-ج
 .ينفذ مواصفات الغذاء المتوازن وعالقتو بالصحة العامة -4-ج
والعوامل األخرى مواصفات الممبس الصحي  ينوع إلختيار -5-ج

 المؤثرة في االختيار.
يجيز وضع مواصفات معممة االقتصاد المنزلي وأساليب  -6-ج

 .واالتجاىات الحديثة إعدادىا في ضوء األىداف
 الميارات - ر

 العامة :
 
 
 
 
 

يشارك بوضع بدائل التخاذ القرار والتنبؤ بالنتائج المستقبمية بناء عمى  -2 -د
 منطقيالمعطيات بأسموب عممي 

 يستخمص أىمية  العمل اليدوي وروح االبتكار.-1 -د
يساىم في تنمية  التفكير االبتكاري وتطبيق ما تم دراستو في  -3 -د

 التخطيط لمموارد والقيام بمشروع مستقبمي.
 يساىم االنترنت في البحث العممي والمعرفة. -4 -د
 د المنزلي.يعاون فى كيفية ترشيد االستيالك في مجاالت االقتصا -5-د
دارة شؤون األسرة  -6-د يتفاعل في توضيح المفاىيم األساسية لعمم اإلدارة وا 

 والمؤسسات .
يساىم في أيضاح مجاالت عمل االقتصاد المنزلى ويستطيع تحديد  -7-د

 واختيار احد المجاالت او االقسام
محتوى  -4

 المقرر:
 األسبوع األول

بالخريجات وتعريفين بالمقرر وأىدافو مفردات المقرر النظري : تعارف 
            دراسة مفيوم االقتصاد المنزلي -وموضوعاتو واألنشطة المطموبة

 مصطمح اقتصاد منزلي -
 تعريف االقتصاد المنزلي -
 العالقة بين عمم االقتصاد المنزلي وغيره من العموم األخرى -

 األسبوع الثاني
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 ور تعميم االقتصاد المنزليمفردات المقرر النظري : نشأت وتط
 أوال : تطور تعميم االقتصاد المنزلي في بعض الدول األجنبية

 في الواليات المتحدة األمريكية -2                     
 أوربا -1                     

 ثانيا : تطور تعميم االقتصاد المنزلي في بعض الدول العربية 
 مصر العربية جميورية -2                     
 في المممكة العربية السعودية -1                     

 األسبوع الثالث 
 مفردات المقرر النظري : 

 -المواصفات العامة لخريج كميات االقتصاد المنزلي: -
 مواصفات خريج برنامج إدارة المنزل والمؤسسات -
 مجاالت عمل خريج قسم إدارة المنزل والمؤسسات -
 المواصفات العامة لخريج برنامج التغذية وعموم األطعمة -
 مجاالت عمل خريج برنامج التغذية وعموم األطعمة - 
 مواصفات خريج برنامج المالبس والنسيج -
 مجاالت عمل خريج قسم المالبس والنسيج -
 مواصفات خريج برنامج االقتصاد المنزلي التربوي -
 مجاالت عمل خريج قسم التربوي - 
 سبوع الرابعاأل

 مفردات المقرر النظري: رؤية ورسالة وأىداف كمية االقتصاد المنزلي  
 مجال إدارة المنزل والمؤسسات                   -
 المواد األساسية لمجال إدارة المنزل والمؤسسات    -
توصيف محتوى وأىداف بعض المواد التي تدرس بشعبة إدارة المنزل  -

 ات العامةالميار  -والمؤسسات 
 األسبوع الخامس

 مفردات المقرر النظري : فوائد الغذاء والعناصر الغذائية
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 وظائف الغذاء -
 العوامل التي تؤثر عمى اختبار الغذاء -
 تخطيط الوجبات الغذائية والدليل اليرمى لؤلطعمة -
 أنواع وأسباب سوء التغذية -
 أمراض سوء التغذية -
 السمنة أو اليزال -
 النقرس -

 األسبوع السادس
 سالمة الطعام -مفردات المقرر النظري : 

 إعداد الطعام اآلمن -
 جودة األغذية وفسادىا -
 اإلضافات الغذائية -
 فساد األغذية -
 القيمة الغذائية لؤلغذية المعمبة والمجمدة -

 األسبوع السابع
 مفردات المقرر النظري : تعريف المالبس

اختالف  -اختالف المالبس وفقا لطبيعة العمل -أىمية ارتداء المالبس
 اختالف المالبس باختالف فصول السنة -المالبس باختالف المناسبات

 األسبوع الثامن 
مفردات المقرر النظري : العوامل التي تؤثر عمى عممية اختيار الممبس: 

 العامل السياسي
 العامل االقتصادي
 العامل االجتماعي

 البيئة
 العامل الثقافي
 العامل النفسي
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 العامل الديني
 العامل الجغرافي

 أنواع األجسام -دوافع األفراد نحو االتجاىات الممبسية 
 األسبوع التاسع

 كيفية التعرف عمى النسيج   -مفردات المقرر النظري : تقسيم األلياف
 المواصفات القياسية المصرية لممالبس الجاىزة

 المرآةالعوامل المؤثرة عمى قياسات جسم 
أوجو االختالف في الييئة البنائية والمظير الطبيعي بين كل من المرأة 

 والرجل
 طريقة أخذ المقاسات  -األجسام المصرية وقياساتيا

 األسبوع العاشر
مفردات المقرر النظري : التدريس واالقتصاد المنزلي من حيث : )مفيوم 

مراحل التدريس التدريس ،مبادئ وأسس التدريس ،خصائص التدريس ، 
 ،التدريس كميارة وأنواع ميارات التدريس وكيفية اكتسابيا ( .

 األسبوع الحادي عشر
مفردات المقرر النظري : معمم االقتصاد المنزلي والتعميم الناجح من حيث: 
)مبادئ التعميم الناجح ،أدوار معمم االقتصاد المنزلي ،جوانب إعداد معمم 

دواره ،الصفات الواجب توافرىا في معمم االقتصاد المنزلي في ضوء أ
االقتصاد المنزلي ،المشكالت التي تواجو معمم االقتصاد المنزلي وكيفية 

 معالجتيا ، بعض اإلرشادات لمعمم اقتصاد منزلي ناجح ( .
 األسبوع الثاني عشر
 امتحان اعمال السنو

أساليب  -5
 التعميم والتعمم

 

    المحاضرة . -2 -5
 المناقشة.-1 -5
   العصف الذىني . -5-3
 التعميم التعاوني . -5-4
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 التمارين النظرية . -د 5 -5
 التعمم الذاتي والحصول عمى معمومات من اإلنترنت .  -6 -5
إعداد الخريج لمتقارير الفردية عن شروط اختيار األجيزة الحديثة  -5-7

 والعناية بيا .
 من اإلنترنت والمراجع .عرض المعمومات التي حصل عمييا  -8 -5

أساليب  -6
التعميم والتعمم 
لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة
 

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

 األسئمة .
 التحميل المنطقي لتفسير المعمومات ليتمكن من تحصيميا . -6-3
 إتاحة الفرصة لمتعبير عن رأيو فيما يعرض عميو . -4- 6
 ربط الدراسة األكاديمية بالممارسات اليومية لمطالب . -د6-5

 تقويم الطدددالب :   -7
 األساليب  - ج

 المستخدمة
 

االختبار التحريري :  لقياس المعرفة والفيم واالستدالل والقدرة عمى االستنتاج 
 عمى عرض المعمومات وانتقاء ما يناسب السؤال .االختبار  : لقياس القدرة 

عرض كتاب في مجال الدراسة  لقياس القدرة عمى عرض ما تم قراءتو 
 والتمخيص .

 التوقيت - ح
 
 

   األسبوع الرابع : االختبار التحريري . 
  األسبوع الثامن : عرض كتاب . 
 األسبوع التاسع : تقديم تقارير فردية أو بحث عن جزء محدد من المنيج . 
 األسبوع العاشر : اختبار تحريري . 

توزيع  -جد
 الدرجات

منتصف الفصل الدراسي     درجة 82نياية الفصل الدراسي   
 22االمتحان العممي   درجة 5االمتحان    درجة5

 درجة
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 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8
 مذكرة التمارين النظرية مذكرات

 كتب ممزمة
 

(: مدخل إلى عموم االقتصاد المنزلي،  1221ميجة محمد اسماعيل مسمم )
 . 29262/1221مطبعة الحنفي ، شبين الكوم ، المنوفية ، رقم اإليداع: 

م(: مدخل إلى 1223ايمن سميمان مزاىرة ، ليمى حجازين نشيوات )  كتب مقترحة -جد
 االقتصاد المنزلي ، دار المناىج لمنشر والتوزيع ، عمان ، األردن .

دوريات عممية -د
أو نشرات ... 

 الخ

أبحاث الماجستير والدكتوراه في  –مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي 
 المجال . 

        د محمد زكريا ميران  اد اسالم عبد المنعم  اد رباب السيد مشعل  منسق المقرر :       
                                            د ىالة صبري

                                 1212/1229التاريخ : 
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 أ(22نموذج رقم )

 
 جامعة المنوفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات 

 
 
 

 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة  ( أ)
أسبوع  المحتويات لممقرر

 الدراسة
المعارف 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

تعارف بالخريجات وتعريفين بالمقرر مفردات المقرر النظري : 
دراسة مفيوم  -وأىدافو وموضوعاتو واألنشطة المطموبة

 االقتصاد المنزلي
 مصطمح اقتصاد منزلي -
 تعريف االقتصاد المنزلي -
 العالقة بين عمم االقتصاد المنزلي وغيره من العموم األخرى -

 -- 3-ج -- 2-أ االول

 وتطور تعميم االقتصاد المنزليمفردات المقرر النظري : نشأت 
 أوال : تطور تعميم االقتصاد المنزلي في بعض الدول األجنبية

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

المدخل في عموم  مسمى المقرر
 االقتصاد المنزلي

 كود المقرر
 

G111 
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 أوربا -1                     
 ثانيا : تطور تعميم االقتصاد المنزلي في بعض الدول العربية 

 رية مصر العربيةجميو  -2                     
 في المممكة العربية السعودية -1                     

 مفردات المقرر النظري : 
 -المواصفات العامة لخريج كميات االقتصاد المنزلي: -
 مواصفات خريج برنامج إدارة المنزل والمؤسسات -
 مجاالت عمل خريج قسم إدارة المنزل والمؤسسات -
 المواصفات العامة لخريج برنامج التغذية وعموم األطعمة -
 مجاالت عمل خريج برنامج التغذية وعموم األطعمة - 
 مواصفات خريج برنامج المالبس والنسيج -
 مجاالت عمل خريج قسم المالبس والنسيج -
 مواصفات خريج برنامج االقتصاد المنزلي التربوي -
 مجاالت عمل خريج قسم التربوي - 
 

 لثالثا
-،أ2-أ
1 

 7-د 3-ج 2-ب

مفردات المقرر النظري: رؤية ورسالة وأىداف كمية االقتصاد 
 المنزلي  

 مجال إدارة المنزل والمؤسسات                   -
 المواد األساسية لمجال إدارة المنزل والمؤسسات    -
توصيف محتوى وأىداف بعض المواد التي تدرس بشعبة  -

 الميارات العامة -والمؤسسات إدارة المنزل 

 الرابع
-،أ3-أ
4 

 1-ب
 3-،ب

-ج
-،ج2
1 

-،د2-د
-،د1
-،د3
-،د4
 6-،د5

 مفردات المقرر النظري : فوائد الغذاء والعناصر الغذائية
 وظائف الغذاء -
 العوامل التي تؤثر عمى اختبار الغذاء -
 تخطيط الوجبات الغذائية والدليل اليرمى لؤلطعمة -
 سوء التغذيةأنواع وأسباب  -

 4-ج 4-ب 5-أ الخامس
-،د1-د
 5-،د4
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 أمراض سوء التغذية -
 السمنة أو اليزال -
 النقرس -

 سالمة الطعام -مفردات المقرر النظري : 
 إعداد الطعام اآلمن -
 جودة األغذية وفسادىا -
 اإلضافات الغذائية -
 فساد األغذية -
 القيمة الغذائية لؤلغذية المعمبة والمجمدة -

 4-ج 4-ب 5-أ السادس
-،د1-د
 5-،د4

 مفردات المقرر النظري : تعريف المالبس
 -اختالف المالبس وفقا لطبيعة العمل -أىمية ارتداء المالبس

اختالف المالبس  -اختالف المالبس باختالف المناسبات
 باختالف فصول السنة

 5-ج 5-ب 6-أ السابع
-،د-د
-،د3
 5-،د4

العوامل التي تؤثر عمى عممية اختيار مفردات المقرر النظري : 
 الممبس: العامل السياسي

 العامل االقتصادي
 العامل االجتماعي

 البيئة
 العامل الثقافي
 العامل النفسي
 العامل الديني

 العامل الجغرافي
 أنواع األجسام -دوافع األفراد نحو االتجاىات الممبسية 

 الثامن
-،أ6-أ
 5-ج 5-ب 7

-،د-د
-،د3
 5-،د4

كيفية التعرف عمى  -مفردات المقرر النظري : تقسيم األلياف
 النسيج  

 المواصفات القياسية المصرية لممالبس الجاىزة
 التاسع

-،أ6-أ
 5-ج 5-ب 7

-،د-د
-،د3



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

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

 

33 

 

 العوامل المؤثرة عمى قياسات جسم المرآة
أوجو االختالف في الييئة البنائية والمظير الطبيعي بين كل 

 من المرأة والرجل
 لمقاسات طريقة أخذ ا -األجسام المصرية وقياساتيا

 5-،د4

مفردات المقرر النظري : التدريس واالقتصاد المنزلي من حيث 
: )مفيوم التدريس ،مبادئ وأسس التدريس ،خصائص التدريس 

، مراحل التدريس ،التدريس كميارة وأنواع ميارات التدريس 
 وكيفية اكتسابيا ( .

 6-ج 6-ب 8-أ العاشر

-،د2-د
-،د1
-،د3
 5-،د4

مفردات المقرر النظري : معمم االقتصاد المنزلي والتعميم الناجح 
من حيث: )مبادئ التعميم الناجح ،أدوار معمم االقتصاد المنزلي 
،جوانب إعداد معمم االقتصاد المنزلي في ضوء أدواره ،الصفات 

الواجب توافرىا في معمم االقتصاد المنزلي ،المشكالت التي 
جو معمم االقتصاد المنزلي وكيفية معالجتيا ، بعض توا

 اإلرشادات لمعمم اقتصاد منزلي ناجح ( .

الحادي 
 6-ج 6-ب 8-أ عشر

-،د2-د
-،د1
-،د3
 5-،د4

 امتحان اعمال السنو 

 
الثاني 
 عشر

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

-ب
-،ب2
-،ب1
-،ب3
-،ب4
-،ب5
6 

-ج
-،ج2
-،ج1
-،ج4
-،ج5
6 

-،د2-د
-،د3
-،د5
 7-،د6



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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د         د محمد زكريا ميران  اد اسالم عبد المنعم  اد رباب السيد مشعل  منسق المقرر :    
                                            ىالة صبري
              1212/1229التاريخ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 
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 أ(22نموذج رقم )

 
 جامعة المنوفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات 

 
 
 

 )ب(مصفوفة اساليب التعمم 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التعمم

 محاضرات نظرية

-،أ1-،أ2-أ
 -،أ3
-،أ6-،أ5-،أ4
 8-،أ7

-،ب2-ب
-،ب3-،ب1
 6-،ب5-،ب4

-،ج1-،ج2-ج
 6-،ج5-،ج4

-،د3-،د2-د
 7-،د6-،د5

 المناقشة والحوار

-،أ1-،أ2-أ
 -،أ3
-،أ6-،أ5-،أ4
 8-،أ7

-،ب2-ب
 6-،ب5

-،ج1-،ج2-ج
-،ج4-،ج3
 6-،ج5

-،د1-،د2-د
-،د5-،د3
 7-،د6

 ندوة/ ورشة عمل.
-،أ1-،أ2-أ
 -،أ3

-،ب2-ب
-،ب3-،ب1

-،ج1-،ج2-ج
 6-،ج5-،ج4

-،د3-،د2-د
 7-،د6-،د5

المدخل في عموم  المقررمسمى 
 االقتصاد المنزلي

 كود المقرر
 

G111 



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح
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----- 
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-،أ6-،أ5-،أ4
 8-،أ7

 6-،ب5-،ب4

 العرض من خالل
PowerPoint 

Software. 

-،أ1-،أ2-أ
 -،أ3
-،أ6-،أ5-،أ4
 8-،أ7

-،ب2-ب
-،ب3-،ب1
 6-،ب5-،ب4

-،ج1-،ج2-ج
 6-،ج5-،ج4

-،د3-،د2-د
 7-،د6-،د5

د         د محمد زكريا ميران  اد اسالم عبد المنعم  اد رباب السيد مشعل  منسق المقرر :    
                                            ىالة صبري
                     1212/1229التاريخ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 أ(22نموذج رقم )
 

 جامعة المنوفية 
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات 
 
 
 

 مصفوفة أساليب التقييم  ( ج)
 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم
امتحان أعمال 
السنة لمجزء 

 النظري

-،أ1-،أ2-أ
 -،أ3
-،أ6-،أ5-،أ4
 8-،أ7

-،ب2-ب
-،ب3-،ب1
 6-،ب5-،ب4

-،ج1-،ج2-ج
 6-،ج5-،ج4

-،د3-،د2-د
 7-،د6-،د5

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

-،ب2-ب
-،ب3-،ب1
 6-،ب5-،ب4

-،ج1-،ج2-ج
 6-،ج5-،ج4

-،د3-،د2-د
-،د6-،د5-،د4
7 

المدخل في عموم  مسمى المقرر
 االقتصاد المنزلي

 كود المقرر
 

G111 



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- 
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االمتحان 
 النظري

-،أ1-،أ2-أ
 -،أ3
-،أ6-،أ5-،أ4
 8-،أ7

-،ب2-ب
-،ب3-،ب1
 6-،ب5-،ب4

-،ج1-،ج2-ج
 6-،ج5-،ج4

-،د3-،د2-د
 7-،د6-،د5

        د محمد زكريا ميران  اد اسالم عبد المنعم  اد رباب السيد مشعل  منسق المقرر :     
                                            د ىالة صبري

                                 1212/1229التاريخ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

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

 
 المنوفيةجامعة: 

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسم : شعبة عامة 

 
 توصيف مقرر دراسي

 بيانات المقرر -2
 F118الرمز الكودى :  

 
اسددددددم المقدددددددرر :  عمددددددم األحيددددددداء 

 العام
 األول -الفرقة / المستوى :  األولى 

التخصدددددددددص :عدددددددددام ) شدددددددددعبة 
 رياضة (

 (        ----(       عممى   )  1عدد الوحدات الدراسية :  نظرى   ) 

 
 ىدف المقرر : -1
 
 
 
 

. يدددرس مددنيج األحيدداء الددذى يشددمل التغذيددة واليضددم والنقددل واالخددراج والتكدداثر فددى 2/2
 النبات

 . يتعرف عمى البيولوجية الجزيئية وتخميق البروتين2/1
 . يعدد تركيب الخمية الحيوانية.2/3
 . يفاضل بين أنواع االنقسام فى الخاليا الحيوانية 2/4
 . يقارن بين أنواع األنسجة الحيوانية2/5
 . يميز بين االنقسام فى الخاليا الجنسية   2/6



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح
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----- 
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 المستيدف من تدريس المقرر: -3
 
 
 

 المعمومات والمفاىيم:
 
 
 
 
 
 

 . يتعرف عمى كيفية حدوث التغذية واليضم فى النبات.2-أ
 يوضح كيفية حدوث التنفس فى النبات ..  1-أ
 . يشرح كيفية حدوث النقل فى النبات.3-أ
 . يميز بين مكونات تركيب الخميو الحيوانية.4-أ
 . يذكر انواع التكاثر فى الخاليا الحيوانية.5-أ
 .يشرح أنواع االنسجة الحيوانية.6-أ
 . يعدد أنواع الخاليا الجنسية.7-أ
 

 الميارات الذىنية :
 
 
 

 . يحمل األسس العممية لمعمميات الحيوية التى تحدث داخل النبات.2-ب
 . يقارن بين تركيب الخمية النباتية والخمية الحيوانية.1-ب
 . يصنف أنواع االنقسام التى تحدث فى الخاليا النباتية والحيوانية.3-ب
 . يحمل التنسيق اليرمونى فى النبات.4-ب
 ية.. يصنف أنواع األنسجة الحيوان5-ب
 

الميارات المينية الخاصة  -جد
 بالمقرر :

 . يتقن التمييز بين الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية.2-ج
 . ينسق خطوات عممية التنفس فى النبات.1-ج



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 . ينظم أنواع االنقسام فى الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية.3-ج
 النبات.. ينسق كيفية حدوث التنسيق اليرمونى داخل 4-ج
 . ينظم  أنواع األنسجة الحيوانية.5-ج
 

 .المختمفة بأنواعو الفعال التواصليشارك فى  (2 الميارات العامة :
 .المينية الممارسة تطوير يخدم بما المعمومات تكنولوجيا استخدام يشارك فى  (1
 .أداءىم وتقييم اآلخرين يساىم فى تعميم (3
 .المستمر والتعمم الذاتي ا يشارك فى التقييم (4
 .والمعارف المعمومات عمى لمحصول المختمفة المصادر يشارك فى استخدام (5
 .العمل فرق وقيادة فريق في يساىم فى العمل (6
 

 
 األسبوع األول محتوى المقرر:  -4

 مفردات المقرر النظري : التغذية فى النبات 
 األسبوع الثاني

 مفردات المقرر النظري : النقل فى الكائنات الحية
 الثالثاألسبوع 

 مفردات المقرر النظري : التنفس اليوائى فى النبات
 األسبوع الرابع

 مفردات المقرر النظري : االخراج فى النبات ) النتح (  
 األسبوع الخامس



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح
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----- 
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 مفردات المقرر النظري : اإلحساس فى النبات
 األسبوع السادس

 مفردات المقرر النظري : طرق التكاثر فى الكائنات الحية  
 السابع األسبوع

 مفردات المقرر النظري : تابع طرق التكاثر فى الكائنات الحية  
 األسبوع الثامن

 مفردات المقرر النظري : تركيب الخمية الحيوانية
 األسبوع التاسع

 مفردات المقرر النظري : انقسام الخاليا الحيوانية
 األسبوع العاشر

 مفردات المقرر النظري : االنسجة الحيوانية
 الحادي عشراألسبوع 

 مفردات المقرر النظري : تابع األنسجة الحيوانية
 األسبوع الثاني عشر: 

 مفردات المقرر النظري : تابع االنسجة الحيوانية
 األسبوع الثالث عشر

 مفردات المقرر النظري: امتحان الميدتيرم فى جزء النبات والحيوان
 األسبوع الرابع عشر

 الجنسيةمفردات المقرر النظري: الخاليا 
 

 محاضرات نظرية  - أساليب التعميم والتعمم -5



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح
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 التعمم التعاونى
 التعمم الذاتى

 المناقشة والحوار -
 

أسددددددداليب التعمددددددديم والدددددددتعمم  -6
لمطدددددددددددددددددددددالب ذوى القددددددددددددددددددددددرات 

 المحدودة

 التدريس المصغر-
 التغذية الراجعة

 استخدام الرسومات التوضيحية -
 زيارات ميدانية  -
 المناقشة والحوار -
 التعميم التعاوني -
 

 تقويم الطدددالب :   -7
 
 
  - األساليب المستخدمة -أ

 وفق ما نصت عميو الالئحة امتحان نياية العام النظري  -1
 
 

 التوقيت -ب
 

 التقيم األول            اسبوعي 
 التقيم الثاني           األسبوع الثانى عشر  

 



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 
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 ------السنة           أعمال  - توزيع الدرجات -جد

 درجة 222أمتحان تحريري      -
      درجة 222المجموع               -
 

      
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 

  1229 االحياء العام مذكرة  مذكرات
 

 كتاب األحياء العام لطمبة الثانوية العامة ) كتاب الوزارة ( كتب ممزمة
 عمم األحياء العام  ) فسيولوجى حيوان (عادل عبد المعطى: 

 
 فسيولوجيا النبات والحيوان كتب مقترحة -جد

 
دوريددددات عمميددددة أو نشددددرات  -د

 ... الخ
Periodicals, Web site …….. ect  

 
 

 



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح
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 1229-1212 : أ.د/  محمد مصطفى السيد   منسق المقرر

                   

 رئيس مجمس القسم العممى : أ.د/ يوسف عبد العزيز الحسانين                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 أ(22نموذج رقم )

 جامعة: المنوفية.                                                      

 كلية: االقتصاد المنزلي . 

 قسم : شعبة عامة  .

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة

 علم األحياء العام   مسمى المقرر

 F118 كود المقرر

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ انًؼبسف انشئُغخ أعجىع انذساعخ انًذزىَبد نهًمشس

انزغزَخ  يفشداد انًمشس انُظشٌ :

 وانهضى فً انُجبد

 2-د 2ط 2ة 2-أ االول

انُمم يفشداد انًمشس انُظشٌ : 

 فً انُجبد

 2-د 2-ح 2ة 2-أ انضبٍَ

انزُفظ يفشداد انًمشس انُظشٌ : 

 واالخشاط فً انُجبد

 2-د 2-ط 2ة 1-أ انضبنش

يفشداد انًمشس انُظشٌ : 

 انزُغُك انهشيىًَ فً انُجبد

 2-د 1-ط 2-ة 1-أ انشاثغ

نزكبصش ا يفشداد انًمشس انُظشٌ :

 فً انُجبد

 2-د 1ط 2-ة 3-أ انخبيظ

يفشداد انًمشس انُظشٌ : 

 انىساصخ وربصُشهب فً انُجبد

 1-د 1-ط 1-ة 3-أ انغبدط

دساعخ يفشداد انًمشس انُظشٌ : 

(  DNAانجُىنىجُخ انجضَئُخ ) 

 ورخهُك انجشورٍُ فً انُجبد

 1-د 1ط 1-ة 3-أ انغبثغ

رشكُت يفشداد انًمشس انُظشٌ : 

 انخهُخ انذُىاَُخ

 1-د 3-ط 1ة 4-أ انضبيٍ

اَمغبو يفشداد انًمشس انُظشٌ : 

 انخالَب انذُىاَُخ

 1-د 3-ط 1ة 5-  أ 4-أ انزبعغ

 يفشداد انًمشس انُظشٌ :

 االَغجخ انذُىاَُخ

 1-د 3-ط 3-ة 6-أ انؼبشش



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

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

 

47 

 

 أ.د/ محمد مصطفى السٌد  :  منسق المقرر

 أ.د/ عادل عبد المعطى أحمد                 

 أ.د/ ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌنرئيس مجلس القسم العلمى :                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ربثغ يفشداد انًمشس انُظشٌ : 

 االَغجخ انذُىاَُخ

 3-د 4-ط 4-ة 6-أ انذبدي ػشش

ربثغ  يفشداد انًمشس انُظشٌ :

 االَغجخ انذُىاَُخ

 3-د 5-ط 4-ة 7-أ انضبًَ ػشش

ايزذبٌ  يفشداد انًمشس انُظشٌ :

انًُذرُشو فً جضء انُجبد 

 وانذُىاٌ

 3-د ------- 5-ة ------ انزبنش ػشش

انخالَب يفشداد انًمشس انُظشٌ : 

 انجُغُخ
 -------- 3-ط ------ 4-أ انشاثغ ػشش



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 أ(22نموذج رقم )

 جامعة: المنوفية.                                                      

 كلية: االقتصاد المنزلي . 

 قسم : شعبة عامة  .

 

 

 

 مصفوفة اساليب التعلم

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ انًؼبسف انشئُغخ اعبنُت انزؼهى

   4-  أ 1-  أ2-أ يذبضشاد َظشَخ

 5-أ

  4-ة   1-  ة 2-ة

 5ة

   4-  ط 1-  ط 2-ط

 5-ط

-  د 3-  د 1-  د 2-د

 5-  د4

 ------- ------- ------- ------- يذبضشاد رطجُمُخ

 ------- ------- ------- ------- صَبساد يُذاَُخ

 ------- ------- ------- ------- ثذىس ورمبسَش

   4-  أ 1-  أ2-أ انًُبلشخ وانذىاس

 5-أ

   4-  ط 1-  ط 2-ط 5  ة4-  ة 1-ة

 5-ط

-  د 3-  د 1-  د 2-د

 5-  د4
 

 

 أ.د/ محمد مصطفى السٌد  :  منسق المقرر

  أ.د/ عادل عبد المعطى أحمد                

 أ.د/ ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌنرئيس مجلس القسم العلمى :                            

 

 

 

 

 

 

 علم األحياء العام   مسمى المقرر

 F118 كود المقرر



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

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

 

49 

 

 

 

 

 

 أ(22نموذج رقم )

 جامعة: المنوفية.                                                      

 كلية: االقتصاد المنزلي . 

 قسم : شعبة عامة  .

 

 

 

 مصفوفة اساليب التقييم

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ انًؼبسف انشئُغخ اعبنُت انزمُُى

 4-  ط 1-  ط 2-ط 5-  ة 1-ة 4-  أ 1-أ خالل انًذبضشاد األَشطخ

 5-  ط

 4-  د 3-  د 1-  د 2-د

 6-  د 5-  د

 --------- --------- --------- --------- ايزذبٌ أػًبل انغُخ

 --------- 5-  ط2-ط 5-  ة 2-ة 5-  أ 2-أ االيزذبٌ انُظشٌ

 

 أ.د/ محمد مصطفى السٌد  :  منسق المقرر

 أ.د/ عادل عبد المعطى أحمد                  

 أ.د/ ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌنرئيس مجلس القسم العلمى :                         

 

 

 

 علم األحياء العام   مسمى المقرر

 F118 كود المقرر



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

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

 

52 

 

 

 (21نموذج رقم )

 
 جامعة: المنوفية

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسم : شعبة عامة 

 توصيف مقرر دراسي
 بيانات المقرر -2

 F114الرمز الكودى :   
 

 األول -الفرقة / المستوى :  األولى  اسم المقرر :  عمم األحياء الفسيولوجى

 (           1(       عممى   )  3عدد الوحدات الدراسية :  نظرى    )  التخصص :عام
 

 ىدف المقرر : -1
 
 
 
 

 . يصنف تركيب الخمية النباتية.2/2
 . يتعرف عمى النظم الغروية لمبروتوبالزم.2/1
 . يربط بين أىمية الماء وعالاقتو بالخمية النباتية.2/3
 . يركز عمى دور االنزيمات فى النبات.2/4
 . يبرىن عمى أىمية التنفس فى النبات.2/5
 . يقارن بين عالقة التركيب الكيميائى لجسم الحيوان بالنبات.2/6
 . يعدد التركيب الكيميائى لممواد الغذائية المختمفة. 2/7
 ل بين األجيزة المختمفة الموجودة داخل جسم الحيوان.  . يفاض2/8



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 . يكشف العمميات الفسيولوجية التى تتم داخل كل جياز.   2/9
 المستيدف من تدريس المقرر: -3
 
 

 المعمومات والمفاىيم:
 
 
 
 
 
 

 . يتعرف عمى تركيب الخمية النباتية. 2-أ
 بروتوبالزم الخمية.. يميز بين النظم الغروية التى تحدث داخل 1-أ
 . يوضح اىمية الماء وعالقتة بالخمية النباتية.3-أ
 . يصف االنزيمات واىميتيا فى النبات.4-أ
 . يمخص أىمية النتح فى النبات.5-أ
 . يوضح عالقة التركيب الكيميائى لجسم الحيوان بالنبات.6-أ
 . يصف التركيب الكيميائى لممواد الغذائية.7-أ
 التشريحى لكل جياز. . يشرح التركيب8-أ
 . يشرح العمميات الفسيولوجية الداخمية التى تحدث داخل كل جياز.9-أ

 الميارات الذىنية :
 
 
 

 . يصنف مكونات تركيب الخمية النباتية.2-ب
 . يصنف النظم الغروية التى تحدث داخل النبات.1-ب
 . يحمل أنواع االنزيمات واىمية كل انزيم بالنسبة لمنبات.3-ب
 .يخطط كيفية حدوث عممية النتح فى النبات.4-ب
 . يصنف االحتياجات الغذائية لمحيوان من العناصر الغذائية.5-ب
 . يصنف أنواع الجياز اليضمى فى الحيوانات المزرعية.6-ب
 يحمل المكونات التى توجد فى البول.7-ب
 . يصنف االفرازات التى تخرج عن طريق الجمد.8-ب



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 از التناسمى فى الذكر واألنثى.. يقارن بين الجي9-ب
الميدددددددددددارات المينيدددددددددددة  -جدددددددددددد

 الخاصة بالمقرر :
 . يتقن التمييز بين مكونات الخمية النباتية.2-ج
 يتقن التمييز بين النظم الغروية لمبروتوبالزم.1-ج
 . ينسق كيفية حدوث عممية النتح فى النبات.3-ج
 . يضبط اىمية الماء بالنسبة لمنبات.4-ج
 عمل كل انزيم داخل النبات.. ينسق 5-ج
 . ينظم كيفية بناء المركبات الغذائية داخل جسم الحيوان.6-ج
 . يبرىن عمى حدوث اتمام ميكانيكية التنفس فى الحيوان.7-ج
 . يتقن استخدام الموازين الغذائية لتقدير احيتاجات الحيوان من الروتين والدىن. 8-ج
 وج البول (.. يضبطكيفية اتمام عممية التبول ) خر 9-ج

 .المختمفة بأنواعو الفعال التواصلد يشارك فى  (2 الميارات العامة :
 .المينية الممارسة تطوير يخدم بما المعمومات تكنولوجيا استخدام يشارك فى  (1
 .أداءىم وتقييم اآلخرين يساىم فى تعميم (3
 .المستمر والتعمم الذاتي ا يشارك فى التقييم (4
 .والمعارف المعمومات عمى لمحصول المختمفة المصادر يشارك فى استخدام (5
 .العمل فرق وقيادة فريق في يساىم فى العمل (6

 
 األسبوع األول محتوى المقرر:  -4

 مفردات المقرر النظري : الخمية النباتية وتركيبيا
 األسبوع الثاني

 مفردات المقرر النظري : النظم الغروية لمبرتوبالزم



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 األسبوع الثالث
 النظري : الماء وعالقتو بالخمية النباتيةمفردات المقرر 
 األسبوع الرابع

 مفردات المقرر النظري : نفاذية الخمية النبات
 األسبوع الخامس

صدعود العصدارة  –مفردات المقرر النظدري : عالقدة المداء بالنبدات ) امتصداص النبدات لممداء 
 النتح  (  -

 األسبوع السادس
صدددعود  –لمددداء بالنبدددات ) امتصددداص النبدددات لممددداء مفدددردات المقدددرر النظدددري : تدددابع عالقدددة ا

 النتح (  -العصارة 
 األسبوع السابع

 مفردات المقرر النظري : امتحان الميدتيرم 
 األسبوع الثامن

 مفردات المقرر النظري : عالقة التركيب الكيميائى لجسم الحيوان بالنبات 
 األسبوع التاسع

 لممواد الغذائية والموازين الغذائيةمفردات المقرر النظري: التركيب الكيميائى 
 األسبوع العاشر

 مفردات المقرر النظري : الجياز اليضمى واليضم واالمتصاص والتمثيل
 األسبوع الحادي عشر

 مفردات المقرر النظري : التنفس والجياز التنفسى 
 األسبوع الثاني عشر: 



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 مفردات المقرر النظري : الدم والجياز الدورى
 ث عشراألسبوع الثال

 مفردات المقرر النظري: االخراج والجياز االخراجى  
 األسبوع الرابع عشر

 مفردات المقرر النظري: امتحان أعمال سنة فى الجزء النظرى 
 

 ا -التعمم التعاونى -التعمم الذاتى محاضرات نظرية  - أساليب التعميم والتعمم -5
 المناقشة والحوار -
-  
 

والددددتعمم أسدددداليب التعمدددديم  -6
لمطدددددددددددددددددالب ذوى القددددددددددددددددددرات 

 المحدودة

 التغذية الراجعة -
  التدريس فى مجموعات صغيرة

 استخدام الرسومات التوضيحية -
 زيارات ميدانية  -
 المناقشة والحوار -
 التعميم التعاوني -
 

 تقويم الطدددالب :   -7
 

 األساليب المستخدمة
 

 امتحان أعمال السنة لمجزء النظري  -2
 امتحان اعمال السنة  لمجزء التطبيقي    -1



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 التمرينات العممية لمجزء العممى  -3 
 امتحان نياية العام النظري لتقييم   -4

 التوقيت
 888لف
 

 التقيم األول            اسبوعي 
 التقيم الثاني           األسبوع الخامس

 التقيم الثالث           األسبوع الحادى عشر   
         لنيائى التطبيقى والتحريري   االسبوع االخيرالتقييم ا

 
 درجة 12أعمال السنة           - توزيع الدرجات -جد

 درجة 62أمتحان تحريري      -
 درجة 12تطبيقى                 

            درجة222المجموع             -
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 ---------------------- مذكرات
 محمدددددد مصدددددطفى السددددديد : عمدددددم االحيددددداء الفسددددديولوجى ) فسددددديولوجى نبدددددات ( كتب ممزمة

1212 
 عادل عبد المعطى أحمد : عمم االحياء الفسيولوجى ) فسيولوجى حيوان (

 1226محمود أحمد البنياوى واخرون ) عمم الحيوان ( كتب مقترحة -جد
  Periodicals, Web site …….. ect الخ دوريات عممية أو نشرات ... -د

 المادة : أ.د/ محمد مصطفى السيد   منسق 
           

 رئيس مجمس القسم العممى : أ.د/ يوسف عبد العزيز الحسانين                              



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

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

 

56 

 

 
 

 أ(22نموذج رقم )

 جامعة: المنوفية.                                                      

 كلية: االقتصاد المنزلي . 

 قسم : شعبة عامة  .

 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة
 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ انًؼبسف انشئُغخ أعجىع انذساعخ انًذزىَبد نهًمشس

انُظشٌ : انخهُخ انُجبرُخ يفشداد انًمشس 

 ورشكُجهب

يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انفذض 

 األوساق –انغبق  –انهغزىنىجً نهجزس 

 1-  د 2-د 3-  ط 1-ط 2-ة 1-  أ2-أ االول

يفشداد انًمشس انُظشٌ : انُظى انغشوَخ 

 نهجشرىثالصو

يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انجهضيخ وكُفُخ 

 دذوصهب فً انُجبد

 3-د 3-  ح 1-ح 2-ة 3-أ انضبٍَ

يفشداد انًمشس انُظشٌ : انًبء وػاللز  

 ثبنخهُخ انُجبرُخ

يفشداد انًمشس انؼًهٍ: ظبهشح االَذُبء فً 

 انُجبد

 1-د 2-ط 2-ة 2-أ انضبنش

يفشداد انًمشس انُظشٌ : َفبرَخ انخهُخ 

 انُجبرُخ

يفشداد انًمشس انؼًهٍ: دذوس ظبهشح 

 األديبء واألديبع فً انُجبد

 1-د 2-ط 1-ة 3-أ انشاثغ

يفشداد انًمشس انُظشٌ : ايزذبٌ انًُذرُشو 

 فً جضء انُجبد

يفشداد انًمشس انؼًهٍ: ايزذبٌ أػًبل 

 انغُخ فً جضء انُجبد

 3-د ---------- 1-ة ---------- انخبيظ

 علم األحياء الفسيولوجى   مسمى المقرر

 F114 كود المقرر



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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يفشداد انًمشس انُظشٌ : ػاللخ انًبء 

 ثبنُجبد

يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انكشف ػٍ 

 االَضًَبد فً انُجبد

 3-د --------- 3-ة 2-أ انغبدط

 يفشداد انًمشس انُظشٌ :

 االَضًَبد ودوسهب فً انُجبد

يفشداد انًمشس انؼًهٍ: ربثغ انكشف ػٍ 

 االَضًَبد فً انُجبد

 3-د --------- 3-ة 1-أ انغبثغ

يفشداد انًمشس انُظشٌ : ػاللخ انزشكُت 

انزشكُت  –انكًُُبئً نجغى انذُىاٌ ثبنُجبد 

 نهًىاد انغزائُخانكًُُبئً 

يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انفذض 

 انهغزىنىجً نألَغجخ انىػبئُخ

 4-د --------- 5-ة 6-أ انضبيٍ

يفشداد انًمشس انُظشٌ : انجهبص انهضًً 

 وانهضى وااليزظبص وانزًضُم فً انذُىاٌ

يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انفذض 

االَغجخ  –انهغزىنىجً نألَغجخ انضبيخ 

االَغجخ  –االَغجخ انؼضهُخ  –انهُكهُخ 

 انؼظجُخ

 4-د 7-ط 5-ة 8-  أ 7-أ انزبعغ

يفشداد انًمشس انُظشٌ : انزُفظ وانجهبص 

 انزُفغً فً انذُىاٌ

يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انفذض 

 انهغزىنىجً الػضبء انجغى انذاخهُخ

 4-د 7-ط 6-ة 6-أ انؼبشش

يفشداد انًمشس انُظشٌ : ايزذبٌ انًُذرُشو 

 انذُىاٌفً جضء 

يفشداد انًمشس انؼًهٍ: ايزذبٌ أػًبل عُخ 

 فً جضء انذُىاٌ

 5-د ---------- 6-ة ---------- انذبدي ػشش

يفشداد انًمشس انُظشٌ : انذو وانجهبص 

 انذوسي

 يفشداد انًمشس انؼًهٍ: رششَخ انضفذػخ

 5-د 7-ط 6-ة 6-أ انضبًَ ػشش

يفشداد انًمشس انُظشٌ : االخشاط وانجهبص 

 االخشاجً

يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انزؼشف ػهً أجهضح 

 انجغى فً األسَت وانذًبيخ

 5-د 8-ط 9-ة 7-  أ 6-أ انزبنش ػشش

يفشداد انًمشس انُظشٌ : انجهبص انزُبعهً 

 فً انذُىاٌ

 6-د 8-ط 9-ة 9- أ 8-أ انشاثغ ػشش



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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يفشداد انًمشس انؼًهٍ: انكشف ػٍ ثؼض 

 االَضًَبد
 

  ػبكي ػجل اٌّؼطٝ أؽّل /ِؾّل ِظطفٝ ا١ٌَل  ، أ.ك /أ.ك:  يُغك انًمشس

           

 ٠ٍٛف ػجل اٌؼي٠ي اٌؾَب١ٔٓ/ أ.كسئُظ يجهظ انمغى انؼهًً :                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ

      

 ا

 
 ودذح ضًبٌ انجىدح

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

----- 

----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 أ(22نموذج رقم )

 جامعة: المنوفية.                                                      

 كلية: االقتصاد المنزلي . 

 قسم : شعبة عامة  .

 

 مصفوفة اساليب التعلم

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ انًؼبسف انشئُغخ اعبنُت انزؼهى
 6- د 5-  د 4-  د 2-د 8-  ط 7-  ط 3-  ط 1-ط 9-  ة 4-ة 6-  أ2-أ يذبضشاد َظشَخ
   4-  د 3-  د 1-  د 2-د 8-  ط 7-  ط 3-  ط 1-ط ------- 9-  أ 8-  أ 5 -  أ 4-أ يذبضشاد رطجُمُخ

 6-  د 5-د
 ------- ------- ------- ------- صَبساد يُذاَُخ
 ------- ------- ------- ------- ثذىس ورمبسَش
   4-  د 3-  د 1-  د 2-د 8-  ط 7-  ط 3-  ط 1-ط 9-  ة 4-ة 6-أ   1-  أ2-أ انًُبلشخ وانذىاس

 6-  د 5-د

 

  ػبكي ػجل اٌّؼطٝ أؽّل /ِؾّل ِظطفٝ ا١ٌَل  ، أ.ك /أ.ك:  يُغك انًمشس

           

 ٠ٍٛف ػجل اٌؼي٠ي اٌؾَب١ٔٓ/ أ.كسئُظ يجهظ انمغى انؼهًً :                                        

 

 

 

 

 

 علم األحياء الفسيولوجى   مسمى المقرر

 F114 كود المقرر
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 أ(22رقم )نموذج 

 جامعة: المنوفية.                                                      

 كلية: االقتصاد المنزلي . 

 قسم : شعبة عامة  .

 

 مصفوفة اساليب التقييم

 يهبساد ػبيخ يهُُخيهبساد  يهبساد رهُُخ انًؼبسف انشئُغخ اعبنُت انزمُُى
 5-  د 4-  د 3-  د 1-  د 2-د 8-  ط 7-  ط 3-  ط 1-ط 8-  ة 3-ة 7-  أ 1-أ األَشطخ خالل انًذبضشاد

 6-  د
 --------- 6-  ط2-ط 8-  ة 3-ة 7-  أ 1-أ ايزذبٌ أػًبل انغُخ
 --------- 6-  ط2-ط 9-  ة 4-ة 6-  أ 2-أ االيزذبٌ انُظشٌ

 

  ػبكي ػجل اٌّؼطٝ أؽّل /ِؾّل ِظطفٝ ا١ٌَل  ، أ.ك /أ.ك:  يُغك انًمشس

           

 ٠ٍٛف ػجل اٌؼي٠ي اٌؾَب١ٔٓ/ أ.كسئُظ يجهظ انمغى انؼهًً :                                        
 
 

 

 
 
 

 علم األحياء الفسيولوجى   مسمى المقرر

 F114 كود المقرر
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 (21ًَىرط سلى )

 عبِؼخ / أوبك١ّ٠خ : عبِؼخ إٌّٛف١خ

 

 و١ٍخ / ِؼٙل : و١ٍخ األلزظبك إٌّيٌٝ   

 شؼجخ ػبِخ    لَُ :

 

 2219-2222 يمشس دساعٍ رىطُف
 

 ث١بٔبد اٌّموه -1

 اٌفولخ / اٌَّزٜٛ : األٌٚٝ  اٍُ اٌّموه : ٌغخ أٔغ١ٍي٠خ      F117اٌوِي اٌىٛكٜ : 

 ِبكح َِزّوح

 ػلك اٌٛؽلاد اٌلها١ٍخ :  ٔظوٜ                 ػٍّٝ          اٌزقظض : ػبَ 

 

 

 ٘لف اٌّموه : -2

 

 

 

 ٔٙب٠خ ٘نا اٌّموه ٠ىْٛ ٌلٜ اٌطبٌت اٌملهح ػٍٝ:

 لواءح اٌٍغخ االٔغ١ٍي٠خ ٚوزبثزٙب ثشىً ِزقظض -1

 اوزَبة ِٙبهح اٌؾظٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد فبطخ فٝ ِغبي رقظظٗ -2

اٍزّبع ٚفُٙ ِؼٍِٛابد ِٚظاطٍؾبد فاٝ رقظظاٗ ٍاٛاء ِآ اٌمابئ١ّٓ  -3

 ثزله٠ٌ اٌٍغخ االٔغ١ٍي٠خ اٚ اٌّٛاك رزؼٍك ثزقظظٗ

 

 ِٓ رله٠ٌ اٌّموه:اٌَّزٙلف  -3

                      

                          

 

2 2 
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 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘: - ػ

 

 

 

 

 

٠زؼوف ػٍٝ اٌّفوكاد اٌٍغ٠ٛخ ٚاوزَبة و١ف١خ ٔطمٙب ٚثؾش ػآ ِؼب١ٔٙاب فاٝ  -1

 ِظبكه اٌؼ١ٍّخ ِٚؼوفخ و١ف١خ وزبثزٙب ٚرفب١ٍو ٌٙب ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ

 رُ كهاٍزٙب ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ٠َغً اٌّنوواد ِقزظوح ػٓ ِٛضٛػبد  -2

٠زؼاااوف ػٍاااٝ و١ف١اااخ روعّاااخ ثؼاااض اٌّظاااطٍؾبد ثبٍااازؼّبي اٌمااااٛا١ٌِ  -3

 اٌّزقظظٗ ثّٛضٛػبد االلزظبك إٌّيٌٝ

 

 

 

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ : - ؿ

 

 

 

 ٠ؾًٍ لطغ ٌٍفُٙ ٚٔظٛطٙب ٌغ٠ٛب ٚاػبكح وزبثزٙب ثأٍٍٛثٗ -1

 ٠ظٕف لطغ اٌفُٙ اٌط٠ٍٛخ ٚلوئزٙب شف١ٙ١ب -2

٠قطظ اٌؾٍٛي ٌٍزّو٠ٕبد اٌٍغ٠ٛخ اٌزٝ رزطٍت ِواعؼخ ٌٕؾٛ ٚطوف اٌٍغخ  -3

 االٔغ١ٍي٠خ 

 

 

اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ  -عـ

 اٌقبطخ ثبٌّموه :

 

 

 

 ٠ٕفن اٌّٛضٛػبد ثبٌٍغخ االٔغ١ٍي٠خ ماد ػاللخ ثزقظض اٌطبٌت -1

٠ٕفن ٔشواد فبطخ ثّٕٙخ اٌطبٌت اٌَّازمج١ٍخ ٚوانا ٚطافبد طؼابَ ٚروعّزٙاب  -2

 ٚرطج١مٙب ثٕفَٗ

٠ٕفن لبًِٛ فبص ثبٌزقظض اٌطبٌات ٚرغ١ّاغ اوجاو ػالك ِآ اٌّظاطٍؾبد  -3

 ثٗ إلٍزقلاِٗ َِزمجال

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ : - ى

 

 

 

 

 .المختمفة بأنواعو الفعال التواصليشارك فى  (8
 الممارسة تطوير يخدم بما المعمومات تكنولوجيا استخدام يشارك فى  (9

 .المينية
 يشارك فى اتقان لغة اجنبية   (22
 .أداءىم وتقييم اآلخرين تعميميساىم فى  (22
 .المستمر والتعمم الذاتي ا يشارك فى التقييم (21
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 المعمومات عمى لمحصول المختمفة المصادر يشارك فى استخدام (23
 .والمعارف

 .العمل فرق وقيادة فريق في لعملايساىم فى  (24
 الوقت إدارة عمي والقدرة العممية المقاءات إدارةيساىم  فى    (25
 

 ِؾزٜٛ اٌّموه: -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًىضىع انًذبضشح

2 -Meeting with the students 

-   introducing myself and get the student introduce themselves 

- describing the text book to the students 

1 -Raeding and explaning text one(shopping and spending 

-summery of the text 

-assignment of how to write a paragraph 

3 Reading comprehension passage(vitamins) 

Analysis of word synonyms(similar)and antonyms (opposite) 

Conjugation of verb 

4 Analysis of(vitamins) ideas .vocabulary or different 

Home work of  synonyms and antonyms ( similar and opposite) 

-assignment of verb Conjugation 

5 Review of (vitamins) 

What do you remember of (vitamins) 

Efforts of major scientists 

assignment of verb Conjugation 

6 Exercise :use of art admit ,analyses ,appoint, beautiful argue...etc 

-word derivation :N,S,O,V, prep .etc 

-helping students how to use dictionary 

-mid-term exam 

7 -review of word conjugation 

translation :from English to Arabic paragraph from(vitamins) 

assignment :translation passage from arabic to english 

8 translation from arabic to english 

teaching english sentence patterns verus arabic sentence patterns. 

9 Reading and explaing text two (food) 

Summary of text 

Assignment of how to write a paragraph 

22 Exercise: use of the infinitive and ing form 

Verb conjugation 

Regular and irregular verbs 

Assignment :translation from Arabic into English 

22 :translation from Arabic into English 

design of final exam 

21 Meeting with the students describing the text book to the students 

Discuss the content of the text with the student 

23 Reading and explaning text three (food industry) summary of the text 

Assignment of how to write a paragraph 
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24 Reading   comprehension(bring up children part I) 

Analysis of word synonyms and antonyms 

-verb Conjugation 

25 Analysis of(bring up childern part 1),ideas,vocublary, similar or different 

Home work of  synonyms and antonyms 

-Assignment of verb Conjugation 

26 Review of(bring up childern part 1) 

What do you remember of(bring up children part 1) 

Assignment: collect notes on (bring up children) 

27 Exercise :check sentence if correct or has a missing word 

Word division .n,s,o,v prep, etc. 

Helping students how to use dictionary 

mid term exam 

28 

 

Review of word conjugation 

Translation :from english into arabic paragraph of (bring up childern) 

Assignment :translation passage from arabic into english. 

29 -Translation from Arabic to    English 

-Teaching how to translate and sharing translation with students. 

20 -Reading and explaining text four (kinds of additives) 

Summary of the text - 

-Assignment :how to write a paragraph 

21 Exercise:use of conjugation - 

-Verb conjugation 

-what do you remember of regular and irregular verbs 

-assignment :translation from Arabic into English 

22 Translation from arabic into english 

Translation from english into arabic 

23 Review for final exam 

24 

 

Review for final exam 

 
 

أعبنُت انزؼهُى  -5

 وانزؼهى

 

 اٌّؾبضوح -1

 رغ١ّغ اٌّؼٍِٛبد ِٓ ِظبكه ِقزٍفخ -2

 اٍزقلاَ اٌمبًِٛ -3

أعبنُت انزؼهُى  -6

وانزؼهى نهطالة روي 

 انمذساد انًذذودح

 اٌزغن٠خ اٌواعؼخ 
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 رمىَى انطـــالة :   -7

 

 
 اٌَّزقلِخاألٍب١ٌت  - ؿ

 

 

 اػّبي ٍٕخ افزجبه ٔظف اٌفظً -1

 إٌشبط اٌٍغٜٛ كافً اٌّؾبضوح -2

 افزجبه ٔٙب٠خ اٌفظً اٌلهاٍٝ -3

 

 

 اٌزٛل١ذ - ك

 

 

 ٌزم١١ُ األٚي        افزجبه ٔظف اٌفظً اٌلهاٍٝ       االٍجٛع اٌزبٍغ  -

 االٍجٛع اٌقبٌِاٌزم١١ُ اٌضبٔٝ                  اٌٛعجبد                         -

 اٌزم١١ُ اٌضبٌش                  اٌٛعجبد                       االٍجٛع اٌَبثغ -

 اٌزم١١ُ اٌواثغ                  اٌٛعجبد                        االٍجٛع اٌضبِٓ -

 اٌزم١١ُ اٌقبٌِ                اٌٛعجبد                        االٍجٛع اٌؼبشو -

 اٌزم١١ُ اٌَبكً                اٌٛعجبد                        االٍجٛع اٌضبٔٝ ػشو -

 اٌزم١١ُ اٌَبثغ                  اٌٛعجبد                        االٍجٛع اٌضبٌش ػشو -

 

 

 رٛى٠غ اٌلهعبد -عـ

 

 

 

 

 

 

 ٠زُ اٌزم١١ُ فٝ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌلهاٍٝ اٌضبٔٝ

 كهعخ 32               رؾو٠وٜ اٌفظً اٌلهاٍٟ  ٔٙب٠خ -

 كهعبد12           اٌفظً اٌلهاٍٟ   رطج١مٝ

 كهعبد12                       فظ١ٍخ     أػّبي -

 كهعخ 52اٌّغّٛع                                -

 

 لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاجغ : -8

 

 

 ِنوواد - ط

 

 

 

 2219وزبة الوٖ ِغٌٍ اٌمَُ -
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 وزت ٍِيِخ - ػ

 

 

 

 

 

 

وزبة ِموه ٠ؾٜٛ ِٛضٛػبد ػٓ االلزظبك إٌّيٌٟ رُ رفظ١ٍٙب فٝ اٌغيء  -

 اٌقبص ثّؾز٠ٛبد اٌّموه ِٓ ٘نا اٌزٛط١ف

 

 

 وزت ِمزوؽخ -عـ

 

 

 

 

ٍٛف ٠زُ ري٠ٚل اٌطالة ثٙب أصٕبء ػ١ٍّاخ اٌزاله٠ٌ ِآ عبٔات اٌّالهً  -

 ٚمٌه ثؼل اٌوعٛع اٌٝ االٌئؾخ ِٚىزجخ اٌى١ٍخ
 

كٚه٠بد ػ١ٍّخ  -ك

 أٚٔشواد ... اٌـ

 

 

 

 

 

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

 

 أ/ا٠ّبْ ٍؼ١ل ػّو              : يُغك انًمشس
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 (22نموذج رقم )

 جامعة : المنوفية

 كلية :  االقتصاد المنزلى 

 قسم :  شعبة عامة 

 2209-2222مقرر دراسي توصيف

 بيانات المقرر -2

 االولىالفرقة / المستوى :   مبادئ علم النفساسم المقرر :   F116الرمز الكودى : 

          عملى                 نظرىعدد الوحدات الدراسية :   الشعبة العامةالتخصص :

 

 هذف انًمشس : -1

 

 

 

 

٠ىْٛ ِٓ اٌّزٛلغ ػٕل أٔزٙبء اٌطبٌت ِٓ كهاٍخ اٌّموه ثٕغبػ ٠غت أْ 

 لبكها ػٍٝ أْ :

 ٠زؼوف ػٍٝ اٌّفَٙٛ اٌؾل٠ش ٌؼٍُ إٌفٌ. .1

 ٠ؾلك أُ٘ ِلاهً ػٍُ إٌفٌ. .2

 ٠زؼوف ػٍٝ أُ٘ ِغبالد ػٍُ إٌفٌ. .3

 ٠ٍقض ػاللخ ػٍُ إٌفٌ ثغ١وٖ ِٓ اٌؼٍَٛ. .4

 ٠فَو ِفَٙٛ ٚأُ٘ إٌّب٘ظ اٌؼ١ٍّخ اٌَّزقلِخ فٟ ػٍُ إٌفٌ. .5

 ٠ؾلك ِفَٙٛ اٌلٚافغ ٚأ١ّ٘زٙب ٚأٔٛاػٙب. .6

2 ----- 
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 بك االٔفؼبالد ٚأ١ّ٘زٙب. ٠ىزشف اثؼ .7

٠مبهْ ث١ٓ اٌملهاد اٌؼم١ٍخ ) اٌنوبء ٚ اٌزفى١و ٚاٌزنوو( ِٓ  .8

 ؽ١ش اٌّفَٙٛ ٚاألٔٛاع ٚاأل١ّ٘خ.

 المستهدف من تدرٌس المقرر: -3

 عند اكمال المقرر بنجاح ٌجب أن تكون الطالب قادراعلى أن : 

 المعلومات والمفاهٌم: - ذ

 

 

 

 

 

 إٌفٌ.. ٠زؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ ػٍُ 1أ.

 . ٠نوو ِفَٙٛ اٌٍَٛن ٚأٔٛاػٗ.2أ.

 . ٠شوػ ِب١٘خ اٌلٚافغ ٚأٔٛاػٙب.3أ.

 . ٠ؼلك رظ١ٕفبد االٔفؼبالد .4أ.

 . ٠نوو ِفَٙٛ اٌنوبء ٚأشىبٌٗ.5أ.

 . ٠شوػ ِفَٙٛ اٌزفى١و فظبئظٗ.6أ.

 . ٠ؾلك ِفَٙٛ اٌزنوو ٚأٔٛاػٗ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ػ١ٍٗ.7أ.

 ٌالٔزجبٖ.. ٠ؼلك اٌؼٛاًِ األٍب١ٍخ 8أ.

 

 المهارات الذهنٌة : - ر

 

 

 

 ٠ظٕف ث١ٓ ِلاهً ػٍُ إٌفٌ اٌّقزٍفخ.1ة.

 . ٠ظٕف اٌفوٚق ث١ٓ ِغبالد ػٍُ إٌفٌ.2ة.

 . ٠ؾًٍ رور١ت اٌلٚافغ ؽَت األ١ّ٘خ.3ة.

  . ٠ؾًٍ اٌؼاللخ ث١ٓ أٔٛاع االٔفؼبالد.4ة.

 . ٠مبهْ ث١ٓ أشىبي اٌنوبءاد اٌّقزٍفخ.5ة.
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 اٌزفى١و اٌّقزٍفخ.. ٠مبهْ ث١ٓ أشىبي 6ة.

 . ٠ظٕف اٌفوق ث١ٓ أٔٛاع اٌناووح.7ة.

 .٠ظٕف اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٟ ا١ٌَٕبْ.8ة.

المهارات المهنٌة  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 .٠طجك إٌظو٠بد اٌؾل٠ضخ ٌزف١َو اٌّشبوً اٌٍَٛو١خ ٌآلفو٠ٓ.1ط.

 . ٠قزجو اٌؼاللخ ث١ٓ ػٍُ إٌفٌ ٚغ١وٖ ِٓ اٌؼٍَٛ.2ط.

 ثأُ٘ طوق اٌجؾش فٟ ػٍُ إٌفٌ.٠ٕفن لٛائُ 3ط.

 . ٠طجك ِٕب٘ظ ػٍُ إٌفٌ ػٍٝ َِزٜٛ اٌفوك ٚاألٍوح.4ط.

 . ٠ٛظف كهاٍخ ِٛضٛػبد ػٍُ إٌفٌ فٟ ِغبي ؽ١برٗ.5ط.

. ٠طجااك اٌّفااب١ُ٘ ٚاٌّؼٍِٛاابد إٌظو٠ااخ فااٟ ػٍااُ اٌاإفٌ فااٟ اٌؾ١اابح 6ط.

 اٌؼ١ٍّخ َِزمجالً.

 المهارات العامة : - س

 

 

 

 

 

 .المختمفة بأنواعو الفعال التواصليشارك فى  (26
 يخدم بما المعمومات تكنولوجيا استخدام يشارك فى  (27

 .المينية الممارسة تطوير
 .أداءىم وتقييم اآلخرين يساىم فى تعميم (28
 .المستمر والتعمم الذاتي ا يشارك فى التقييم (29
 عمى لمحصول المختمفة المصادر يشارك فى استخدام (12

 .والمعارف المعمومات
 .العمل فرق وقيادة فريق في لعملايساىم فى  (12
 إدارة عمي والقدرة العممية المقاءات إدارةيساىم  فى    (11

 الوقت
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 محتوى المقرر:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع األسبوع

مقدمة فً مدخل إلى علم النفس) التعرٌف بعلم النفس،  األول

 أهداف علم النفس(.

الوظٌفٌة، مدارس علم النفس: المدرسة البنائٌة،  الثانى

 .السلوكٌة، التحلٌلٌة

 مٌادٌن علم النفس النظرٌة َو التطبٌقٌة الثالث

 مناهج البحث العلمً )الوصفً، التجرٌبً( الرابع

الدوافع النفسٌة )مقدمة، وظائف الدافعٌة، دورة  الخامس

الدوافع، أنواع الدوافع، نظرٌات تفسٌر الدوافع، نظرٌة 

 )العزو، النظرٌة اإلنسانٌة

االنفعاالت )تعرٌف االنفعال، أسباب االنفعال، شروط  السادس

االنفعال، التغٌٌرات الجسمٌة الداخلٌة والخارجٌة 

 )المصاحبة لالنفعال، النظرٌات المفسرة لالنفعال

الذكاء) تعرٌف الذكاء، الذكاء بٌن الوراثة والبٌئة،  السابع

توزٌع درجات الذكاء، خصائص الذكاء، نظرٌة 

 جاردنر فً الذكاء(

 ,)التفكٌر( مفهومه، خصائصه، أشكاله الثامن
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 التفكٌر االبتكاري وقدراته وأهمٌته وطرق تنمٌته التاسع

)التفكٌر االستداللً( تعرٌفه، خصائصه، مهاراته،  العاشر

 أهمٌته والعوامل المؤثرة علٌه ومعوقاته

فً الذاكرة، أنواع  )التذكر(  مفهومه، العملٌات العقلٌة الحادى عشر

 الذاكرة، العوامل المؤثرة فً التذكر

 )النسٌان( معدل النسٌان والعوامل المؤثرة فٌه الثانى عشر

 اإلدراك( عملٌاته، الحواس الرئٌسٌة، االنتباه وعوامله( الثالث عشر

 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم -5

 

 

 

 محاضرة نظرٌة .1

 مناقشة وعصف ذهنً .2

 تقارٌر وبحوث .3

 الحالة دراسة .4

 التعلم الذاتً .5

أسالٌب التعلٌم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 محاضرة نظرٌة .1

 التغذٌة الراجعة .2

 التدرٌس فى مجموعات صغٌرة .3

 مناقشة  .4
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 تقارٌر وبحوث .5

 تدرٌس أقران .6

 تقوٌم الطـــالب :   -7

 

 األسالٌب المستخدمة - ز

 

 

 االمتحان التحرٌري النهائى 

  بدون درجاتتقييمات اسبوعية 

 التوقٌت - س

 

 7:االسبوع 0التقوٌم 

 05:االسبوع 2التقوٌم

 توزٌع الدرجات -جـ

 

 

 درجة022امتحان نهاٌة العام     

%            أعمال السنة                

 درجة022المجموع                

 قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع : -8

 مذكرات - خ

 

 

،أو  2222"كتاب ٌقوم بوضعه القائم بالتدرٌس وٌقره القسم 

ٌكلف الطالب باالستعانة بأحد المراجع لألساتذة الكبار فى 

 التخصص.
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 ال ٌوجد كتب ملزمة - د

 كتب مقترحة -جـ

 

 

 

 

o ( اٌزؼ١ٍُ ٚر١ّٕخ اٌملهح ػٍٝ اٌزفى١و 2215أؽّل ِٕظٛه ،)

 االثزىبهٞ، اٌمب٘وح: كاه اٌٛفبء ٌٍٕشو

o (، اٌّلفً إٌٝ ػٍُ إٌفٌ،  2216ؽمٝ ) أٌفذ ِؾّل

 اإلٍىٕله٠خ: كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ.

o ( ٟاٌّقزظو فٟ ِجبكئ ػٍُ إٌفٌ 2215ػجل اٌوؽّٓ اٌٛاف ،)

 (، اٌغيائو: ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ3)ط

o ( اٌملهاد اٌؼم١ٍخ ٚاٌنوبء، اٌمب٘وح:  2216فؤاك أثٛ ؽطت

 ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّظو٠خ.

o ( هؽٍخ فٟ ػٍُ إٌفٌ، ٌجٕبْ: 2214وبًِ ِؾّل ػ٠ٛضخ ،)

 كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ

o ( ٞ2(: اٌّلفً إٌٝ اٌؼٍَٛ إٌف١َخ )ط٠22158ؾ١ٝ األؽّل ،)

 اٌمب٘وح: كاه األؽّلٞ

 

دورٌات علمٌة أو نشرات  -د

 ... الخ

Periodicals, web sites.. etc.    تكلٌفات مرتبطة

الخدمة  بالمادة من على االنترنت مما ٌعنً ضرورة توفٌر هذه

 فً متناول الطالب.

                                                                   منسق المقرر :  د/ امانى كمال ابو الخٌر                   رئٌس مجلس القسم العلمى :                                            

 د/مها جالل شعٌب                          أ.م.د/ منى عبدالرازق أبوشنب                   

 د/ نورا ابراهٌم غرٌب                          
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 أ(22نموذج رقم )

 جامعة : المنوفية                                                              

 كلية : االقتصاد المنزلى 

 قسم : شعبة عامة 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي ( أ)
 

 عامةمهارات  مهارات مهنية مهارات ذهنية المعارف الرئيسة أسبوع الدراسة المحتويات للمقرر

1، أ  2أ االول مدخل إلى عمم النفس 7، د  6د  - -   

مدارس وميادين عمم 
 النفس

1، ب 2ب  - الثانى و الثالث 2ج   5، د  2د    

، ج  3، ج 1ج  - - الرابع  مناىج البحث العممي
4 

1د   

3أ  الخامس  الدوافع النفسية 3ب   6، ج  5ج    - 

4أ  السادس  االنفعاالت  4ب   6، ج  5ج   3 د   

5أ  السابع  الذكاء 5ب   6، ج  5ج   4د    

 مبادئ علم النفس مسمى المقرر

 F116 كود المقرر
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الثامن   التفكير
 ،التاسع،العاشر

6أ  6ب   6، ج  5ج    - 

الحادى عشر و  التذكر والنسيان
 الثانى عشر

7أ  8، ب 7ب   6، ج  5ج   3د    

8أ  الثالث عشر اإلدراك 6، ج  5ج  -   - 

 رئيس مجلس القسم العلمى :                                                                                                                        د/ امانى كمالمنسق المقرر: 

 د/مها شعٌب                                    أ. د/ منى عبدالرازق أبوشنب                 

    ورا غرٌب  د/ن                  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 واالػزًبد انزؼهُى جىدح نضًبٌ انمىيُخ انهُئخ
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 أ(22نموذج رقم )

 جامعة : المنوفية                                    

 كلية : االقتصاد المنزلى 

 قسم : االقتصاد المنزلى والتربية

 التعليم والتعلم)ب( مصفوفة طرق 

 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية المعارف الرئيسة المحتويات للمقرر

 0د. 0ج. 0ب. 3،أ.2،أ.0أ. .المحاضرة0

 2،د.0د. 0ج. 5،ب.0ب. 6،أ.4،أ.2أ. . المناقشة.2

 3،د.2د. 5ج. 2ب. 8أ.ا،أ. . العصف الذهنى .3

 5د. 6ج. 3،ب.2ب. 8،أ.7أ. .زٌارات مٌدانٌة.4

 4د. 4،ج.2ج. 8ب. 7،أ.5أ. . التعلم التعاونى.5

 6،د.3د. 3ج. 7،ب.4ب. 7أ. .بحوث مكتبٌة جماعٌة.6

 7،د.4د. 0ج. 6ب. 8أ. .التعلم الذاتى .7

                                 رئيس مجلس القسم العلمى :                                                                                        د/ امانى كمالمنسق المقرر: 

 أ. د/ منى عبدالرازق أبوشنب       د/مها شعٌب                                  

    د/نورا غرٌب                    

 مبادئ علم النفس مسمى المقرر

 F116 كود المقرر
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 أ(22نموذج رقم )

 جامعة : المنوفية                                                        

 كلية : االقتصاد المنزلى 

 قسم : االقتصاد المنزلى والتربية

 

 )ج(مصفوفة اساليب التقييم

 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية المعارف الرئيسة التقييماساليب 

االختبااااارات القصااااٌرة والطوٌلااااة -0

 لقٌاس التحصٌل.

،5،أ.4،أ.3،أ.2،أ.0أ.

 8،أ.7،أ.6أ.

 أ

 2،ج.0ج. 6،ب.0ب.

 4،ج.3ج.

 0د.

كتابااة التقااارٌر عاان الموضااوعات -2

لقٌااااااس منهجٌاااااة البحاااااث وعااااار  

 المشكلة.

،6،ب.3،ب.0ب. أ‘7،أ.5أ.

 8ب.

 7،د.5،د.4د. 4،ج.3ج.

تقدم الطالبة بحثا علمٌا وتناقشه -4

 مع زمٌالتها فى قاعة الدراسة.

،د2،د.6،د.3د. 2،ج.0ج. 7،ب.4ب. 7أ.

.7 

 مبادئ علم النفس مسمى المقرر

 F116 كود المقرر
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اختبار نهاٌة الفصل الدراسى -5

 لقٌاس مدى تحقق أهداف المقرر.

،5،أ.4،أ.3،أ.2،أ.0أ.

 8،أ.7،أ.6أ.

 

،3،ب.2،ب.0ب.

،6،ب.5،ب.4ب.

 8،ب.7ب.

 2،ج.0ج.

 4،ج.3ج.

 0د.

 رئيس مجلس القسم العلمى :                                                                                                                        د/ امانى كمالمنسق المقرر: 

 أ..د/ منى عبدالرازق أبوشنب                               د/مها شعٌب                      

    د/نورا غرٌب                    

 

 

 


