انٓٛئخ انقٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد

نمورج رقم ( )12
جبيؼخ  /أكبدًٛٚخ  :جبيؼخ انًُٕفٛخ
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قغى  :شؼجخ ػبيخ

توصيف مقرر دراسي
 -1ثٛبَبد انًقشس
انشيض انكٕدٖ 3414 :

اعى انًقشس  :إجزًبع

انزخصص  :ػبو

ػذد انٕحذاد انذساعٛخ َ :ظشٖ

انفشقخ  /انًغزٕٖ  :األٔنٗ
2

ػًهٗ

-

ْ -2ذف انًقشس :
 -1دساعخ اشكبل ثُبء انجًبػخ االجزًبػٛخ .
 -2انزؼشف ػهٗ االدٔاس انًخزهفخ انزٗ ٚقٕو ثٓب كم فشد ف ٙانجًبػّ
 -3دساعخ ٔافٛخ نهجًبػبد انًشجؼ. ّٛ
 -4اكزغبة يٓبساد فٗ اعزُزبج يؤششاد انزٕافق انضٔاجٗ .
 -5اكزغبة يٓبساد فٗ كٛفٛخ ارخبد انقشاساد.
 -6دساعخ اًَبط انزفكك االجزًبػٔ ٙربثٛشِ ػهٗ كم يٍ انضٔج ٔانضٔجخ
ٔاالثُبء.
 -3انًغزٓذف يٍ رذسٚظ انًقشس:

أ  -انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى:
 -1ششح ٔظبئف االعشح انًخزهفخ
-2رحذٚذ انؼٕايم انًؤثشح فٗ انزٕافق انضٔاجٗ .
 -3انزؼشف ػه ٙانًشكالد انز ٙرًش ثأ٘ اعشح ثٕجّ ػبو نًٛكُّ يٍ يغبػذح
األعش نزجبٔصْب .

انٓٛئخ انقٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد

ة -انًٓبساد انزُْٛخ :
 -1إعزُجبط انحهٕل انًُبعجخ نحم انًشكالد االالجزًبػٔ ،ّٛرحغ ٍٛيغزٕٖ يؼٛشخ
األعشح .
 -2سثظ انؼٕايم االقزصبدٚخ االجزًبػٛخ ثٕاقغ االصيبد االعشٚخ
 -3انقذسح ػهٗ رحهٛم انؼٕايم انًؤدٚخ نهزٕافق انضٔاجٗ .
جـ -انًٓبساد انًُٓٛخ انخبصخ
ثبنًقشس :

 -1ثحث آثبس االصيبد االعشٚخ ػهٗ انصؼٛذ االعشٖ ٔانًجزًؼٗ
 -2انقذسح ػهٗ اداسح االصيبد االعشٚخ انًخزهفخ

د  -انًٓبساد انؼبيخ :
 -1ارخبر انقشاساد انغهًٛخ نًٕاجٓٓخ انًشكالد
 -2اعزخذاو انًٓبساد االداسٚخ فٗ سثظ انذساعخ االكبدًٛٚخ ثًشكالد انًجزًغ ٔٔضغ
حهٕل ػًهٛخ نٓب .
 -3رًُٛخ يٓبساد االرصبل انفؼبل ٔانؼالقبد االجزًبػٛخ يغ اٜخشٍٚ
 -4يحزٕٖ انًقشس:

اإلعجٕع

انًٕضٕع

األٔل -انثبنث

الوحذة األولي :
انُظى االجزًبػّٛ
الوحذة الثانية:
النظريات االجتماعيه
الوحذةالثالثة:
اداسح االصيبد االجزًبػّٛ
الوحذة الراتعة :
انزفكك االجزًبػٙ
الوحذة الخامسة:
ربثٛش يشكالد انزفكك االجزًبػٙ
الوحذة الراتعة :
انزفكك االجزًبػٙ

انشاثغ_انغبدط
انغبثغ  -انزبعغ
انؼبشش-انثبَٗ ػشش

انثبنث ػشش -انشاثغ ػشش

ػذد انغبػبد
َظشٖ ػًهٗ
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 -5أسالية التعليم والتعلم
1ـ المحاضرات النظرٌة .
2ـ العصف الذهنً.
3ـ المناقشات.
4ـ التقارٌر و البحوث .
 5ـ التعلٌم الذاتً من خالل إعداد الطالب لألبحاث و التقارٌر الفردٌة
باالستعانة باإلنترنت.

 -6أسالية التعليم والتعلم
للطالب روى القذرات المحذودة  -1المناقشات.
 -2االطالع فى المكتبة المقروءة وشبكة االنترنت

 -7تقويم الطـــالب :
أ  -األعبنٛت انًغزخذيخ
السعى االول  ......................لقٌاس الوحدة االولى والثانٌة
السعى الثانى  .........................لقٌاس الوحدة الثالثة والرابعة
النهائى  ... ............................لقٌاس المقرر باكمله
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ة -انزٕقٛذ
 األسبوع السادس األسبوع الثامن األسبوع الثانى عشر األسبوع السادس عشرجـ -رٕصٚغ انذسجبد
 نهاٌة الفصل الدراسً منتصف الفصل الدراسً االمتحان الشفوي -أعمال فصلٌة

% 80
%10
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%5

 -8قائمة الكتة الذراسية والمراجع :
أ  -يزكشاد
 -1د  /نعمة مصطفى رقبان (  : )2007موسوعة مبادئ علم االقتصاد
المنزلى ـ دار الحسٌن للطباعة والنشر ،شبٌن الكوم.
 -2سناء الخولى( : )1995االسرة والعائلة  ،مكتبة االنجاو  ،القاهرة.
ة -كزت يهضيخ

جـ -كزت يقزشحخ
 -1الشرائح .
 -2البوربوٌنت والكمبٌوتر

. power point

3ـ الشفافٌات.
 -4األفالم التعلٌمٌة.
د -دٔسٚبد ػهًٛخ أٔ َششاد  ...انخ
- Periodicals, web sites.. etc.

أستار المادة  :أ.و.د /يبجذح أحًذ انقبضٗ

