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  الدراسات العلیا توصیف برنامج 

  الدبلوم الخاص

  )ادارة منزل: اقتصاد منزلى(

  االقتصاد المنزلىقسم 

  كلیة التربیة النوعیة

   جامعة المنیا
  

  

  

  

   معلومات أساسیة-أ
  اقتصاد منزلى   اسم البرنامج- ١

  )ادارة منزل(
  )أحادي(  طبیعة البرنامج - ٢
  اقتصاد منزلى  قسم المسئول عن البرنامجال - ٣

  تاریخ إقرار البرنامج - ٤
  

   )٢٠٠١(الئحة 

   البرنامجمنسق - ٥

  الحسینى دمحم صابر/ د.أ
  دمحم عبدالخالق دعبس/ د.أ
  محمود فرحان حسین/ د.أ
 أسماء ممدوح فتحى/ د

  

  المراجع الداخلي - ٦
  

  

    المراجع الخارجي - ٧
  )٢٠١٦(یونیھ   البرنامج توصیف تاریخ آخر اعتماد - ٨



  :معلومات متخصصة) ب(

  :األھداف العامة للبرنامج -١

  : علىا قادرً برنامجالیجب أن یكون خریج 

   .في ممارستھ المھنیةالتى اكتسبھا ق المعارف المتخصصة یطبت -١/١
  .ح حلوال لھااقتراو د المشكالت المھنیةیحدت -١/٢
  .م الوسائل التكنولوجیة المناسبة في ممارستھ المھنیةاستخدان المھارات المھنیة واتقإ -١/٣
  . فرق العمل من خالل العمل المھني المنظوميةدیاتواصل وقال -١/٤
  . في ضوء المعلومات المتاحةارذ القراتخا -١/٥
  .لموارد المتاحة بكفاءة افیوظت -١/٦
  . بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على البیئةالوعي -١/٧
  . والمحاسبةتقبل المسائلة والمصداقیةھة وابما یعكس النززام بأخالقیات مھنة التعلیم  االلت-١/٨
  .ط في التعلم المستمرا واالنخرامھنیً ك ضرورة تنمیة ذاتھ ادرإ -١/٩  

ساب مھYYارات التفكیYYر االدارى الYYسلیم وكیفیYYة اتخYYاذ القYYرارات فYYى معظYYم المواقYYف تYYاك -١/١٠ 
 .االداریة

وأسالیب  ملي والتكنولوجي إلتقان كل ما یتعلق بالتكنولوجیا الحدیثة للتدریس اإلعداد الع -١/١١
  . المنزلوالتدریبیة في مجاالت إدارة توظیفھا لتطویر الممارسات التعلیمیة والبحثیة 

للخYYYریج مYYYن اجYYYل الYYYشعور بقYYYضایا المجتمYYYع االقتYYYصادیة  اإلعYYYداد المھYYYاري والفنYYYي -١/١٢
  .لبحوث األكادیمیة التي تتناول تلك القضایاوإسقاط ذلك في اواالجتماعیة 

إعداداً یمكYنھم مYن ،  والمؤسساتإدارة المنزلل إعداد كوادر من المتخصصین في مجا -١/١٣
Yالج المYشخیص وعYي تYة و توظیف ما اكتسبوه من معرفة ومھارات فYشكالت االجتماعی

  .عالمجتموالمرتبطة باألسرة  االقتصادیة
 الخاصYة بمجYاالت ادارة حوث العلمیة والعملیة والمیدانیYة إجراء البالتدریب العملي على -١/١٤

  .المنزل
أدوات البحYث ومعالجYة البیانYات وتحلیلھYا وتفYسیرھا منھجیYات البحYث العلمYى وتوظیYف  -١/١٥

 وعYYYالج ھYYYذه والمؤسYYYساتلتYYYشخیص المYYYشكالت المرتبطYYYة بمجYYYاالت إدارة المنYYYزل 
  .المشكالت

 والمؤسYسات  وإسYقاط ذلYك علYى تطYور األسYرة  المنزلYى تYصاد بتطYور علYم االق ھ تعریف-١/١٦
  .كبنیة أساسیة لمجتمع جدید 

للتمكن مYن االطYالع علYي الYدوریات  األجنبیة اللغات وبإحدى سلیمة عربیة بلغة تواصلال ١/١٧
  والمجالت األجنبیة

  . التعلیم والتعلمة في عملیالتعلیميریات علم النفس  توظیف نظ-١/١٨
  المھن ممارساتھ في األعمال وریادة والنفسي، التربوي والتوجیھ اإلرشاد ف آلیاتتوظی  -١/١٩
  

 

 



      

  البرنامج لخریج العامة المواصفات  م
١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١٨  
  

١٩  

طبVVق المعVVارف المتخصVVصة التVVي اكتVVسبھا فVVي ی  ١
                                    . الدارة المنزل والمؤسساتممارستھ المھنیة

    

بإدارة المنزل  المرتبطة حدد المشكالت المھنیة ی ٢
                                    .والمؤسسات ویقترح حلول لھا

    

ادارة المنزل المرتبطة بتقن المھارات المھنیة ی  ٣
                                    والمؤسسات

    

ي
ص

ص
تخ

  

 المناسبة في ممارستھ األسالیب االداریةستخدم ی  ٤
                                    .المھنیة

    

د فرق العمل من خالل العمل وقیتواصل وی  ٥
                                    .المھني المنظومي

    

علم ادارة المنزل نحو توظیف  ارتخذ القری  ٦
                                .في ضوء المعلومات المتاحة والمؤسسات

    

 لتحقیق جودة وظف الموارد المتاحة بكفاءةی  ٧
                                    .ؤسساتادارة المنزل والم

ي    
بو

تر
  

عي بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على ی  ٨
                                    .البیئة

    

بما یعكس   بأخالقیات مھنة التعلیمیلتزم  ٩
                                    .المصداقیة وتقبل المسائلة والمحاسبة

    

ي
ص

ص
تخ

  

ط في اا واالنخردرك ضرورة تنمیة ذاتھ مھنًی ی  ١٠
                                    .تمرالتعلم المس

    



  :المخرجات التعل�م�ة المستهدفة من البرنامج) ٢

  : المعرفة والفهم٢/١
  : أنى علابرنامج قادرً العقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح خریج 

  . �عرف المصطلحات العلم�ة المرت�طة �التخصص-١أ

  . غلب على مش&الت األسرةرشاد�ة للتاالدار!ة و االبرامج الستراتیج�ات و ال ا�حدد -٢أ

  . رشاد االقتصاد4 المنزلىه�م األساس�ة ذات الصلة �اإلالمفا یتعرف علي  -٣أ

  .  &�ف�ة تنم�ة موارد األسرة �الوسائل العلم�ة المختلفةیوضح -٤أ

  . وحل مش&التها �فهم أسس علم االداره و!وظفه فى تنم�ة وادارة موارد األسرة-٥أ

 واشــ�اع ت�ــار واالســتخدام الــسل�م للــسلع المختلفــة لترشــید االســتهالكأســس وقواعــد االخ صف�ــ -٦أ

  .االحت�اجات

 أسس وقواعد رKL االكتفاء الغذائى أو &فا�ة االحت�اجـات الغذائ�ـة �الـصحة الشخـص�ة �صف -٧أ

  .لألفراد

  .�عرف حقوق وواج�ات المستهلك -٨أ

س�K االعمـال المنزل�ـة لتـوفیر الوقـت االستفادة من علوم إدارة المنزل فـي قواعـد ت�ـ �حدد &�ف�ة -٩أ

  .ة والصح�ة �مالجهد والتغلب على المش&الت الجسو 

  .التي تخدم األسرةواتخاذ القرارات مفاه�م األساس�ة إلدارة المنزل والمؤسسات �ال یلم  - ١٠أ

  . �فهم &�ف�ة اعداد دراسات جدو4 لمشروعات صغیرة فى ضوء احت�اجات السوق - ١١أ

  .عداد خطK تسو�ق�ة مالءمة لتسو!W منتجات المشروعات الصغیرة �فهم &�ف�ة إ - ١٢أ

  .االستراتیج�ات المت�عة فى الدول المتقدمة النشاء وادارة المشروعات الصغیرة یوضح - ١٣أ

  . �اللغة االنجلیز!ة الدول�ةالخاصة �االقتصاد�اتم�ادX الو مصطلحات ال یتعرف على - ١٤أ

األسرة لب وحجم االنفاق ومنحنى الطلب على اقتصاد�ات  بین مرونة الطالعالقة  �ستن�K  - ١٥أ

  .المجتمعو 

  .على جم�ع أوجه االنفاق االستهالكى واالستثمار4 لألسرة �فهم &�ف�ة توز!ع الدخل - ١٦أ

  . �شرح المقصود �الفجوة الغذائ�ة، ومش&لة الغذاء فى الدول النام�ة- ١٧أ



مYYن خYYالل قراءاتYYھ رة المنــزل والمؤســسات �ــصف التجــارب االقل�م�ــة والدول�ــة فــى مجــال ادا -١٨أ

  .المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة

  .لى في مجال التخصصعرف علي &�ف�ة استخدام الحاسب اآلیت - ١٩أ

  . �أنماطها المختلفة ونظم إدارتهاالمعلومات�عدد مصادر  - ٢٠أ

̂  اإلرشاد �عدد نظر!ات - ٢١أ   .األعمال والنفسي ور!ادة الترLو

  .ق ومنهج�ات ال�حث العلمى عند اعداده لل�حوث فى مجال تخصصه یلم �طر - ٢٢أ
  .وواجباتھ المعلم وحقوق لھا، المنظمة والتشریعات ، التعلیم مھنة یوضح أخالقیات -٢٣أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )المعرفة والفھمـ  أ(نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج 
  م

نواتج التعلم المستھدفة طبقاً 
   )ARS(لمعاییر

  ١٩أ  ١٨أ  ١٧أ  ١٦أ  ١٥أ  ١٤أ  ١٣أ  ١٢أ  ١١أ  ١٠أ  ٩أ  ٨أ  ٧أ  ٦أ  ٥أ  ٤أ  ٣أ  ٢أ  أ١  المعرفة والفھم : أوالً 
  

  ٢٠أ
  

  ٢١أ
  

  ٢٢أ
  

  ٢٣أ

١  

 واألساسYیات النظریاتیطبق 
 فYي المتخصYصة والمعYارف

 االقتYYYYYصاد المنزلYYYYYى مجYYYYYال
والمؤسYYYسات  وادارة المنYYYزل

 العالقYYYYYYYYYYYYة ذات والعلYYYYYYYYYYYYوم
 .المھنیة بممارستھ

                                

    

  

        

٢ 
 والقانونیYة األخالقیYة المبادئ

 مجYال فYي المھنیYة للممارسYة
   .ادارة المنزل والمؤسسات

                                
    

  
        

٣  
 فYي الجودة وأساسیات مبادئ

 مجYال فYي المھنیYة الممارسYة
 .ادارة المنزل والمؤسسات

                                
    

  
        

٤  

فYى  المھنیYة لممارسYةا تYأثیر
نYYYYYYYYYYYYYزل مجYYYYYYYYYYYYYال ادارة الم

 البیئYYة علYYىوالمؤسYYسات 
 ىعلY الحفYاظ علYي والعمYل

  .وصیانتھا البیئة

                                

    

  

        



   : المھارات الذھنیة ـب

  : أنى علابرنامج قادرً العقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح خریج 
 �حدد المشاكل االقتصاد�ة واالجتماع�ة التى تتعرض لها األسرة والمجتمع -١ب

  . وفقا ألولو!تهاو!رتبها 

 �ستنتج الحلول المناس�ة للمش&الت االقتصاد�ة واالجتماع�ه التى تتعرض لها -٢ب

  .األسرة

  . �ستنج مجاالت العمل االرشاد4 فى المجتمع المح�K �ه-٣ب

الق�م واألهداف والمستو�ات فى اإلدارة والعوامل المؤثرة على استخدام  �میز بین -٤ب

  .األسرة لمواردها المتاحة

  �األ�عاد الثالثة للعمل المنزليدراسات وصف�ة وتحلیل�ة وتقی�م�ة تتعلW یخطK -٥ب

  .من اجل ت�س�K األعمال المنزل�ة وتوفیر الوقت والجهد

في   ابتكار طرق جدیدة  حلل العالقة بین المناهج ومجال التخصص وأهم�ة � -٦ب

  .دارة المنزلتدر!س مجاالت ا

ت�ع الخطوات السل�مة لعمل خطة یارة المنزل و مفاه�م الخاطئة إلدم ال�قو  -٧ب

 .لمیزان�ة األسرة

د الموارد والمخرجات وLناء واتخاذ القرارات دج! و . موازنة لألسرةستن�K �- ٨ب

  .والتخط�K وتحدید األهداف وLناء ماه�ة اإلدارة المنزل�ة 

  . یستنتج أسلوب المعالجة اإلحصائیة المناسب لتحلیل البیانات-٩ب

  .وواجباتھ المعلم وحقوق لھا، المنظمة والتشریعات التعلیم، مھنة تنبط أخالقیاتیس -١٠ب
ادارة المنYزل واقتYYصادیات بY العالقYة ذات اتعووالموضY لألبحYاث تحلیلیYةقYدم رؤیYة ی -١١ب

  .األسرة
  . یقدم أفكارا مبتكرة لحل قضایا ومشكالت األسرة والمجتمع-١٢ب
  

  
  
  
  



   
  نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج مع ) ARS(نواتج التعلم المستھدفة مصفوفة التوافق بین 

  

ً   م    )المھارات الذھنیة ـ ب(نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج  ً   )ARS( لمعاییرنواتج التعلم المستھدفة طبقا   المھارات الذھنیة : ثانیا

  ١١ب  ١٠ب  ٩ب  ٨ب  ٧ب  ٦ب  ٥ب  ٤ب  ٣ب  ٢ب  ١ب
  ١٢ب

                         .ألولویاتھا وفقا وترتیبھاادارة المنزل والمؤسسات   مجال في المشاكل وتحلیل تحدید  ١

                         .ةمھنك والمؤسسات  ادارة المنزل مجال في لمتخصصةا المشاكل حل ٢

                         .بادارة المنزل والمؤسسات العالقة ذات اتعووالموض لألبحاث التحلیلیة القراءة  ٣

                          .لمجال ادارة المنزل والمؤسسات المھنیة الممارسات في المخاطر تقییم  ٤

                         .المتاحة المعلومات ضوء في المھنیة القرارات اتخاذ  ٥



  : مھارات مھنیة وعملیة ـج

  : أنى علاخریج قادرً العقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح 

W طب�االجتماعي في اإلدارة و  الذ&اء  �&تسب صفات الق�ادة الناجحة ومهارة- ١ج

الدارة الموارد وترشید خطه عمل   خطوات &ل تجرLة عمل�ة بدقة في بناء 

 .االستهالك

 مع مراعاة التسلسل المنطقي في تنم�ة المهارات مراحل العمل�ة االدار!ة ینفذ - ٢ج

  .الس�&ولوج�ة و التحصیل�ة والقدرة على حل المش&الت

قتصاد�ة واالجتماع�ة فى المجتمع قدمة للمش&الت اال �ق�م نتائج الحلول الم- ٣ج

Kترح البدائل�ق و المح�.   

 یوظف فن�ات ومهارة الت�س�K لألعمال المنزل�ة في مح�K األسرة مع األخذ في - ٤ج

  .االعت�ار معاییر ومجاالت اقتصاد�ات المنزل 

  .یتواصل �فعال�ة عند تنفیذ �حث في مجال االقتصاد المنزلي -٥ج

 استراتیج�ات وLرامج إدار!ة وارشاد�ة للتغلب على مش&الت األسرة �ضع -٦ج

  .والمجتمع

  . المشروعات الصغیرةتخط�K وتنفیذ�ستخدم التقن�ات المتاحة في  -٧ج

  .ادارة المنزل واقتصاد�ات األسرة والمجتمع مجال في �أسلوب علمي التقار!ر �قدم -٨ج

  .المعلومات مصادر إدارة في یشارك -٩ج

  .النفسي وریادة األعمالالتوجیھ ظف أسس اإلرشاد التربوي و یو-١٠ج

  . �ضع خطK لتنم�ة موارد األسرة والحفاb على اقتصاد�اتها-١١ج

  

    

  



  نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج مع ) ARS(نواتج التعلم المستھدفة مصفوفة التوافق بین 

  

  

  

  

  )ج ـ المھارات المھنیة والعملیة(تعلم المستھدفة من البرنامج نواتج ال
  م

   )ARS( نواتج التعلم المستھدفة طبقاً لمعاییر
ً ثالث   ١١ج   ١٠ج   ٩ج  ٨ج  ٧ج  ٦ج  ٥ج  ٤ج  ٣ج  ٢ج  ١ج   المھارات المھنیة والعملیة: ا

ادارة  مجYYال فYYي المھنیYYة المھYYارات تطبیYYق  ١
  .المنزل والمؤسسات

                      

                       .المھنیة التقاریر كتابة ٢



  :مھارات العامــة والمنقولة ال ـد

   :برنامج قادراً عليالعقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح خریج 

  .تخصصه مجال في العلمي التقدم یواكب-١د

  .ادارة المنزل مجال في مهاراته لتنم�ة ذات�ا یتعلم-٢د

   .اآلخر!ن لنشر الوعى �مجاالت ادارة المنزل والمؤسسات مع فعالة �طر!قة  یتواصل-٣د

  .فر!W في والعمل الفعال االتصال �مارس-٤د

   . جید �ش&ل الحدیثة التكنولوج�ة والوسائل المعلومات وتكنولوج�ا اآللى الحاسب �ستخدم-٥د

  .التخصص مجاالت في جید �ش&ل األجنب�ة اللغات واحد4 العر�Lة اللغة �ستخدم-٦د

  . �صنع و!تخذ قرارا سل�ما-٧د

  . �ض�K و!دیر �&فاءة الوقت-٨د

  .ھال حلوال مقترحا للمجتمع، العامة القضایا بحث في یشارك -٩د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  نواتج التعلم المستھدفة من البرنامجمع ) ARS(نواتج التعلم المستھدفة مصفوفة التوافق بین 

  ) المھارات العامة والمنقولةـ د(ستھدفة من البرنامج نواتج التعلم الم
  م

  )ARS(نواتج التعلم المستھدفة طبقا لمعاییر 

 ً   ٨د  ٧د  ٦د  ٥د  ٤د  ٣د  ٢د  ١د  المھارات العامة والمنقولة: رابعا
  

  ٩د

                 .مختلف أنواعھب الفعال التواصل  ١

٢  
 الممارسYة تطYویر یخYدم بمYا المعلومYات تكنولوجیYا اسYتخدام
  .المھنیة

    
  

  

          

    .الشخصیة ةمییالتعل احتیاجاتھ وتحدید الذاتي التقییم  ٣
  

  
            

٤  
 المعلومYات علYى للحYصول المختلفYة المYصادر اسYتخدام

  والمعارف

    

      

        

    .الوقت دارةإو فریق في العمل  ٥
    

  
      

    .مألوفة مھنیة سیاقات في فریق قیادة  ٦
    

  
      

    .والتعلم مدى الحیاة الذاتي التعلم  ٧
    

  
      



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :المعاییر األكادیمیة للبرنامج) 
قYسم ( (ARS) یتبني البرنامج المعاییر األكادیمیة المرجعیة لقطاع كلیات التربیة النوعیة

  .٢٠١٦بتاریخ مایو ) ٥٠(، من خالل مجلس الكلیة رقم ) االقتصاد المنزلى
  
  :ھیكل ومكونات البرنامج) ٤
   سنتان:   مدة البرنامج -أ ٤
  :  ھیكل البرنامج -ب٤
  )  ٤٩(إجمالي)       ١٧(عملي )     ٣٢(نظري :    عدد الساعات١-ب٤
   الینطبق:التدریب المیداني٢-ب٤
  

  بیان بعدد ونوعیة المقررات في البرنامج األكادیمي والنسبة المئویة في كل نوع
  
  
  ال ینطبق): في نظام الساعات المعتمدة (   مستویات البرنامج -ج٤
  :  مقررات البرنامج-د٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نوعیة المقررات
  علوم أساسیة

 )المھنیة(
 العلوم التمیز العلوم الثقافیة العلوم التخصصیة

عدد  البرنامج األكادیمي
 راتالمقر
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 0.11 2 0.05 1 0.52  10 0.32 6 ١٩  منزلادارة 



 مقررات البرنامج

الفرقة    الدراس�ةتعدد الساعا

  الدراس�ة
  عنوان المقرر  م

  مجموع  تطب�قي  نظر4 

  ٢ - ٢ علم نفس تعل�مى  .١

  ٢ - ٢ مناهج ال�حث العلمى   .٢

  ٢ - ٢ مقرر فى اللغة العر�Lة وادابها   .٣

مقرر فى التخصص �اللغة   .٤

 االنجلیز!ة 

٢ - ٢  

مقرر فى تطب�قات مادة   .٥

إدارة الموارد وترشید (التخصص 

 ) االستهالك

- ٣ ٣  

مشروع تطب�قى فى التخصص   .٦

  )إدارة أعمال المنزل(

- ٤ ٤  

) ١(مقرر فى التخصص   .٧

  اقتصاد�ات األسرة 

٣ ١ ٢  

) ٢(مقرر فى التخصص   .٨

إقتصاد�ات الغذاء والتغذ�ة 

  متقدم

٣ ١ ٢  

لى
ألو

ة ا
فرق

ال
  

  

 مقرر إخت�ار4 اإلرشاد فى   .٩

  اإلقتصاد  المنزلى             

٢  
 

٣ ١  

  ٢٤  ١٠  ١٤  مجموع عدد الساعات

  

 



      عدد الساعات
  عنوان المقرر  م

  مجموع  تطب�قي  نظر$ 

  ٢ - ٢ .طرق تدر!س مادة التخصص ١

  ٢ - ٢ .اصول التر�Lة  ٢

  ٢ - ٢ .تكنولوج�ا التر�Lة  ٣

  ٢ - ٢ .التوج�ة التعل�مى واالرشاد النفسى  ٤

  ٢ - ٢ .مصادر المعلومات  ٥

  ٢ - ٢ .االحصاء الترLو4  ٦

ترشید ) ١(مقرر فى التخصص  ٧

  .االستهالك متقدم 
 

٣ ١ ٢  

�اللغة ) ٢(مقرر فى التخصص   ٨

 االنجلیز!ة االقتصاد�ات الدول�ة 

٣ ١ ٢  

مقرر اخت�ار4 فى التخصص ادارة   ٩

 .أعمال المنزل متقدم

٣ ١ ٢  

�ة
ثان

 ال
رقة

الف
  

ادارة المشروعات (مشروع تطب�قى   ١٠

 )الصغیرة

- ٤ ٤  

  ٢٥  ٧  ١٨   عدد الساعات             اجمالى

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   : المقرراتى محتو)٥

  محتوى المقرر  عنوان المقرر   الدراسیةقةالفر
علم النفس   األولى

  التعلیمي
  الھدف العام للمقرر

 XوتطبیW م�اد) المدرسة السلو&�ة والمعرف�ة واالجتماع�ة والمتكاملة والحدیثة(توض�ح رؤ�ة ومفهوم المدارس المختلفة للتعلم سواء  •

 .ي مجال التر�Lة النوع�ةهذه المدارس ف

  .توض�ح العالقة بین نظر!ات التعلم والتعل�م ومراحل نمو المتعلمین
  المحتوى النظري 

 .معناه وشروطه والفرق بینه وLین التر�Lة والتعل�م: التعلم

 . لنظر!ات التعلم في جم�ع المدارسةمقدم

 .في المجال التعل�ميوتطب�قاتها )  س&نر، جاثر̂ ،ثورند�ك(ظر!ات التعلم السلو&�ة ن

 .وتطب�قاتها في المجال التعل�مي)  تولمان،الجشطالت(ر!ات التعلم المعرف�ة نظ

 .وتطب�قاتها في المجال التعل�مي) �اندورا(نظر!ات التعلم االجتماع�ة 

 .وتطب�قاتها في المجال التعل�مي) ب�اج�ة(نظر!ات التعلم البنائ�ة 

 .وتطب�قاتها في المجال التعل�مي)  برونر،جانی�ه(نظر!ات التعلم الحدیثة 

 .انتقال أثر التعلم

  .ما �ستجد من موضوعات
  



مناھج البحث   االولى
  العلمى

  الهدف العام للمقرر

 المفاه�م األساس�ة لل�حث العلمي �صفة عامة، وال�حث الترL̂و �صفة خاصة�قدم �ش&ل مسحي م�سK أهم  •
 . والمنطلقات الف&ر!ة والمعرف�ة التي �قوم علیها &ل منهجللتعر!ف �األسس  •

  .ل�حث العلميلز على المهارات األساس�ة یر&الت •

  المحتو$ النظر*   

̂ / طب�عه ال�حث العلمي  .أهدافه، وظائفه، خطواته، خصائصه، أنواعه، شروطهالعلمي،  مفهوم ال�حث :الترLو

 )قو�مهمفهومه، خصائصه، أنماطه، ت(المنهج التار!خي 

 )مفهومه، خصائصه، أنماطه، تقو�مه(المنهج الوصفي 

 )مفهومه، خصائصه، أنماطه، تقو�مه(المنهج التحلیلي 

 )مفهومه، خصائصه، خطواته، متغیراته، نماذج تصم�مه، تقو�مه(المنهج ش�ه التجر!بي 

 خطوات ال�حث العلمي

 تقو�م ال�حث العلمي

 .ما �ستجد من موضوعات
  



  الھدف العام للمقرر  مقرر في اللغة العربیة وآدابھا  األولى
  .لنصوص وتفسیرها وتحلیلها وتذوقهاتوظیف المفاه�م والمعارف عند استق�ال ا •

  .معرفة الكتا�ة وخصائصها •
  المحتوى النظري 

  تقد�م المعرفة الخاصة �اللغة العر�Lة 

 تقد�م تعر!ف �التراث والثقافة العر�Lة 

 ترق�م�ة التعبیر والعالمات ال

  &تا�ة الفقرة 

  &تا�ة المقال 

  رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

  صفات األلفاb واخت�ارها واستعمالها 

 الدراسة العلم�ة لألدب العرLي 

  فن الخطا�ة 

  دراسة األسالیب 

  دراسة المؤ&دات 

  دراسة العدد 

  همزة القطع والوصل



  ما �ستجد من موضوعات
  



 فى مقرر  األولى
التخصص باللغة 

  االنجلیزیة

  الھدف العام للمقرر
        .تعریف الطالبات 
ملنظامت الىت تعمل ىف جمال �ق(صاد املزنىل و حزمة العلوم املرتبطة به وبعض ا�راسات ىف جمال ادارة املزنل 
	لغة �جنلزيیة

  المحتوى النظري
  

National Organization Of  Home Economists -   

1-professional Associations 

2-The American Home Economics Association. 

3-The Department of Home Economics Of The National Education  association. 

4- The home economics Division Of The American Vocational Association> 

5-The National Association Of  Extension Home Economists (NAEHE) 

6- American school Food Service Association. 

- Home Making 
1- Home Economists As Home Makers 
2- Management 
3- Sheltering the family. 
4- Feeding the family 
5- Clothing the family. 
6- Providing a suitable Environment 
7- Community life and self expression 

- Careers in Home Economics Extension 
1- Work with 4-H Clubs 
2- The Type Of  Person Needed 
3- State Extension Positions 
4- Advantages And Disadvantages Of  Extension Work 



5- What The Position pays. 

- The Beginnings Of Home Economics 

1- Early Education For Women 

- Child Development And Family Relations. 

1- Youth Activities  

2- Adult Work 

3- Counseling 

4- Social  Work 

5- Communication 

- Clothing, Textiles, And Applied Art. 

1-designing 

2- Producation 

3- Distribution 

4- Promotion 

- Food And Nutrition 

1- Dietetics 

2- Nutrition 

3- Food Service 

4- Institution Adminstration 

5- Creative Food Careers 

6- Food Specialists 

- Family Economics, Home Management , Housing, Furnishings, And Equipment 

1-Management And Family Finance. 



2- Administration 

3- Consultation 

4-Housing And Equipment 

5- Interior Decoration 

- Home Economics Research: (Fields Of  Research) 

1-Food And Nutrition Research 

2-Textiles and Clothing Research 

3- Housing and Equipment Research 

4-Consumer Education, Consumption nd Household Economics, And Marketing Research 

5-Family Relations And Child Development. 

- The  Convenient Kitchen 

1- Kitchen Location 

2- Shape Of  Kitchen 

3- Size Of The Kitchen 

4- Wiring And Lighting The Kitchen 

Kitchen Arrangement  



مقرر فى   األولى
تطب�قات مادة 

إدارة (التخصص 
الموارد وترشید 

  )االستهالك

  الھدف العام للمقرر
 .sٔن یعرف املوارد �ق(صادیة و املصطلoات �ق(صادیة الهامة  - ١

 .طرق وsٔسالیب �رش�ید �س�هتالك ودوره ىف حتق{ق التمنیة �ق(صادیة و�جxعیة sٔن یدرك  -٢

  المحتوى النظرى
  ماه�ة الموارد االقتصاد�ة-١

   أسباب دراسة الموارد االقتصادیة-٢
  .أنواع الموارد-٣

  .عالقة الموارد االقتصادیة بعلمى االقتصاد والجغرافیا-٤

  .الموارد االقتصادیة فى مصر -٥

  صندوق النقد الدولى -٦

  .تعویم العمالت -٧

  ) الفجوة التضخمیة- قانون فالراس عن األسواق-تعریفھ.( التضخم -٨

  ) عالج التضخم- أسباب التضخم–أنواع التضخم -٩

  ) استراتیجیات التحول نحو القطاع الخاص-مفھوم وأشكال الخصخصة(الخصخصة - ١٠

 البرنامج - أھمیة سیاسة الخصخصة بالنسبة لالقتصاد المصرى-االثار االیجابیة والسلبیة لسیاسة التحول الى القطاع الخاص- ١١

  )المصرى للخصخصة

 رسم السیاسات وتحدید الخطوط العریضة - قانون قطاع األعمال العام والئحتھ التنفیذیة-إنشاء الصندوق االجتماعى للتنمیة- ١٢



  )صةفى مجال الخصخ

  ) توجیھ الرسالة االعالمیة-رسالة االعالم عن االصالح االقتصادى- ١٣

 المعامالت - المعامالت الغیر منظورة-المعامالت المتطورة( میزان المدفوعات -التجاھات الحدیثة للتجارة الخارجیةا- ١٤

  )الرأسمالیة

 - مبدأ عدم التمییز- المبادئ األساسیة لمنظمة الجات-اتأھداف الج(االتفاقیات العامة للتعریفات الجمركیة والتجاریة الجات - ١٥

  . مبدأ المفاوضات التجاریة- مبدأ التخفیضات الجمركیة المتبادلة-مبدأ الشفافیة

  .اآلثار االیجابیة والسلبیة التفاقیة الجات- ١٦

  )و السكانى النم- الھجرة-  معدل الوفیات- معدل الموالید - الخصوبة-حجم السكان(الموارد البشریة - ١٧

  ) الوقت- الخدمات والتسھیالت التى یوفرھا المجتمع- الممتلكات-المال(موارد األسرة الغیربشریة - ١٨

  ) العلم والمعرفة- المھارات- المیول واالتجاھات- القدرات-الطاقة(موارد األسرة البشریة - ١٩

  )وارد القواعد الواجب مراعتھا عند استخدام الم–السمات العامة للموارد - ٢٠

  .العوامل المؤثرة على استخدام موارد األسرة- ٢١

  ) المیزانیة- الدخل المعنوى- الدخل العینى- الدخل النقدى(ادارة الدخل المالى - ٢٢

  ) تخطیط الوقت-  أسباب اختالف الوقت من أسرة الخرى–العوامل المؤثرة فى استعمال الوقت ( ادارة الوقت- ٢٣

  ادارة الطاقة البشریة- ٢٤

  ) الثروة– السوق - سعر الصرف– المنشأة -  السلعة- الثمن– القیمة -  الندرة- المنفعة-الحاجة(  المفاھیم االقتصادیةبعض- ٢٥



  المشكلة االقتصادیة وطبیعتھا- ٢٦

 السلوك االستھالكى - خصائص المستھللك الرشید- الدالة االستھالكیة- المیل الى االستھالك-أھمیتھ(ترشید االستھالك - ٢٧

  )لألسرة

  .نظریة سلوك المستھلك- ٢٨



مشروع تطب�قى   
فى التخصص 

إدارة أعمال (

  )المنزل

  الھدف العام للمقرر
        .تتعرف �ىل الطرق والوسائل العلمیة الصحیoة ٕالدارة sٔعامل املزنل وتطبقها ىف ادارة ش�ئون ارسهتا وت�رش الوعى هبا بني sٔفراد ا�متع

  المحتوى النظرى
  حمیط أ�رسةتطب�{قات �ىل الق{ادة ىف 

   تطبیقات �ىل اختاذ القرارات ىف حمیط أ�رسة- ٢

  تطبیقات �ىل حتدید وصیا¤ة أ�هداف ىف حمیط أ�رسة- ٣

  )مورد الطاقة واجلهد ( تطبیقات �ىل ختطیط املوارد ال�رشیة لٔ§رسة - ٥

   ت�س�یط ا�ٔعامل املزنلیة- ٦

  ) �جتاهات– املهارات - املیول-ت و�س�تعداداتالقدرا( ¬بع تطبیقات �ىل  ختطیط املوارد ال�رشیة لٔ§رسة - ٧

  )مورد الوقت( تطبیقات �ىل ختطیط املوارد الغري °رشیة لٔ§رسة - ٨

  )مورد املال( ¬بع تطبیقات �ىل ختطیط املوارد الغري °رشیة - ٩

  . تطبیقات �ىل  التنظمي ىف حمیط أ�رسة وىف املؤسسات-١٠

  .ء ىف حمیط ا�ٔرسة واملؤسسات تطبیقات �ىل الرقابة وتق{مي أ�دا-١٢

   تطبیقات �ىل ¸ارات االتصال-١٣

   ب¼«ة العمل املناس�بة داºل املزنل-١٤



  )اتیك{ت الزÀرات( ف¿یات الترصف واالتیك{ت -١٥

  ) اتیك{ت �عتذار-  اتیك{ت �صغاء و�نصات– اتیك{ت احلدیث -١٦

  ) Êیف نÉٔلك-اس�تÇدام ادوات املائدة-ق تقدمي الطعام طر –اتیك{ت ٕا�داد  املائدة ( اتیك{ت الطعام والرشا ب -١٧

  ) اتیك{ت اجللوس والسري-اتیك{ت ارتداء املال°س( ¬بع ف¿یات الترصف واالتیك{ت -١٨

   اتیك{ت احلفالت و�ج�xات-١٩

   sٔساس�یات العالقات أ�رسیة -٢٠

  ..اÑهتا دراسات ىف الظواهر واملشÏت أ�رسیة داºل ا�متع املرصى وÊیف{ة مو -٢١

   أ�من والسالمة داºل املزنل-٢٣

  )إالس�تÇدام(  ٕادارة مورد اÑ�ٔزة وأ�دوات املزنلیة -٢٤

  )الصیانة( ¬بع ادارة مورد اÑ�ٔزة وأ�دوات املزنلیة  -٢٥

   صیانة املرافق املزنلیة-٢٦



مقرر فى   األولى
التخصص 

)١ (
اقتصاد�ات 

  األسرة

  الھدف العام للمقرر
 بعض املصطلoات �ق(صادیة املتعلقة 
ق(ـصادÀت أ�رسة ودراسـة مـوارد أ�رسة و�القهتـا بتطـور تعرف الطالب �ىل

        .ومنو ا�متع

  المحتوى النظرى
 دوافع أ�فراد -  الطلب �ىل النقود-  sٔنواع النقود-  صعو
ت نظام املقایضة- ÖشÉٔهتا ووظائفها وsٔطوارها(النقود  •

  ) عرض النقود-	لتفضیل النقدى

 ) القمية املضافة- sٔنواع ا�ºل القوىم-طرق ق{اسه(لقوىم ا�ºل ا •

 ) �نفاق احلكوىم-�سÝÞر الصاىف و�كوÜن رsٔس املال( ¬بع ا�ºل القوىم •

 .التàارة اخلارج{ة •

 عوامل تؤدى لزÀدة دºل - أ�سس العامة لوضع املزيانیات- ختطیط ا�ºل املاىل لٔ§رسة- sٔنوا�ه(دºل ا�ٔرسة  •
 )ضغط املرصوفات وسائل - أ�رسة

 ) السلع واخلامات وÊیف{ة �نتفاع هبا - الهدف م¿ه–تعریفه (�رش�ید �س�هتالك  •

 الربجمة اخلطیة åٔسلوب äسامه ىف �رش�ید –�كوÜن العادات و�جتاهات السلمية وºلق الوعى �س�هتالىك  •
 )�س�هتالك

 النظریة �ق(صادیة - لوك �س�هتالىكالنظریة �ق(صادیة 	لس( بعض النظرÀت املفرسة 	لسلوك �س�هتالىك •
 ) النظریة �ق(صادیة �جxعیة-النفس�یة

 العالقة -  م¿حنیات �ش�باع املxثل-  م¿اجه البحث ىف سلوك املس�هتلè- تعریف الطلب(نظریة الطلب  •
 ) �ش�باع وتوازن املس�هتè-�سìÞدالیة والتاكملیة بني السلع

 ) مرونة دوال الطلب-لسوق اش�تقاق دوال طلب ا-م¿حنیات اجنل •

 املرونة العبوریة �وال -   العوامل املؤîرة �ىل املرونة السعریة �وال الطلب-املرونة السعریة �وال الطلب  •
 ) املرونة ا�ºلیة �وال الطلب-الطلب

توى  حتدید مس� -  املیل احلدى لالس�هتالك- املیل املتوسط لالس�هتالك-ا�ºل و�س�هتالك(ا�اï �س�هتالÊیة •



 )ا�ºل القوىم

 العوامل املؤîرة �ىل �س�هتالك •

 توزیع ا�ºل •

 الس�یاسة املالیة 	لمؤسسات •

 أ�سعار ال�س�{ة •

 سعر الفائدة •

 الس�یاسة املالیة 	لحكومة •

 مضاعف sٔو مكرر �سÝÞر •

 ) السلع �س�هتالÊیة ¤ري املعمرة- السلع �س�هتالÊیة املعمرة- السلع �نتاج{ة(sٔنواع السلع  •

 )رsٔس املال الثابت واملتداول(  رsٔس املالتقس�ðت •

 ) قانون العرض- مصدر العرض- املفهوم �ق(صادى 	لعرض(العرض •

 ) الظروف الىت حتدد العرض ىف فرتة زم¿یة-العرض من اòزون •

 . مرونة العرض وطرق ق{اسها- العوامل الىت حتدد العرض–العرض من �نتاج  •

 دوافع الرشاء - مراöل معلیة الرشاء–ادارة الرشاء  •

 ) موارد أ�رسة ىف ادارة الغذاء- ادارة الغذاء- �لكفة الرشاء- املواقف الرشائیة •

 .دراسات تطبیق{ة �ىل مامت دراس�ته •
  .دراسات تطبیق{ة �ىل ما مت دراس�ته

مقرر فى   األولى
التخصص 

)٢ (

  الھدف العام للمقرر
اصة 
ق(صادÀت الغذاء والتغذیة ل¼سامه ىف öل املشÏت الغذائیة السائدة ىف جممتعة وحيقـق أ�مـن ÜكÞسب الطالب املعارف اخل

  .الغذاىئ
  المحتوى النظرى

 .منط �س�هتالك الغذاىئ ىف مرص -



إقتصاد�ات 

الغذاء 

  والتغذ�ة متقدم

 .تطور �س�هتالك اللكى ىف مرص من السلع الغذائیة الرئ¼س�یة -
 التطور المكى لنص¼ب الفرد ىف مرص -
 . مرصمنط �نفاق الغذاىئ ىف -
 .العوامل الىت sٔدت اىل زÀدة �س�هتالك اللكى من السلع الغذائیة -
 .ا�ýٓر النامجة عن �زاید �س�هتالك الغذاىئ -
 زÀدة الطلب �ىل املواد الغذائیة -
 مشلكة الغذاء ىف ا�ول العربیة -
 املواد الىت حيتاÑا اجلسم من الغذاء -
 طرق تق{مي - القمية احلیویة 	لربوت¼¿ات وÊیف{ة رفعها-لربوت¼¿ات وظائف ا- �حامض أ�م{نیة وsٔمهیهتا–الربوت¼¿ات  -

 الربوت¼¿ات
 ) �ح(یا�ات الیوم{ة من الكربوهیدرات- مصادرها-sٔشاكل الكربوهیدرات(الكربوهیدرات  -
 ـ تÉٔثري بعض ا�هون �ىل مس�توى - مصادرها- أ�حامض ا�هنیة وsٔنواعها-الرتÊیب الكميیاىئ 	�هون(ا�هون  -

 ول ىف ا�مالكولسرت 
 ) فقد املاء من اجلسم-املصادر الىت حيصل هبا اجلسم �ىل املاء(املاء  -
 .الف{تام{نات وأ�مالح املعدنیة -
 .Êیف{ة تقدÜر السعرات احلراریة ىف الوجìات الغذائیة -
 الفعل ا�ینام{ىك اخلاص -
 .الرتش�ید الغذاىئ -

  .م¿ظامت الرقابة �ىل أ�¤ذیة
  
  
  

مقرر إخت�ار4   األولى

اد فى اإلرش

اإلقتصاد  

  الھدف العام للمقرر
 .تعریف الطالب مبفاهمي ومصطلoات وفلسفة ومìادئ  وجماالت وفلسفة العمل �رشادى  -١
 .تعریف الطالب بعملیة االتصال �رشادى وطرقه ومعوقات االتصال وÊیف{ة مواÑهتا -٢
�مج �رشادى واÊساب الطالب ¸ارة ختطیط وتنف{ذ وتنظمي تعریف الطالب 
ملفاهمي اخلاصة بÞ¿ف{ذ وتصممي الرب -٣

 .الرب�مج �رشادى



�منیة ¸ارات العمل املیداىن والبحث العلمى -٤المنزلى               

  المحتوى النظرى
 ماهو �رشاد وفلسفة العمل �رشادى ومìادئه -
 .sٔهداف العمل �رشادى وجماالته -
 .معلیة االتصال �رشادى -
 .طرق االتصال �رشادى -
 .ئل التعلميیة �رشادیةالوسا -
 .¸ارات االتصال و�نصات -
سرتاتیجیات االتصال -  ا
 .تتعرف �ىل املعنیات �رشادیة -
 .الوسائل التعلميیة �رشادیة -
 .املشÏت �رشادیة ىف جمال �ق(صاد املزنىل -

  .ختطیط وتق{مي الربامج �رشادیة

  
  

 قةالفر
  محتوى المقرر  عنوان المقرر  الدراسیة

  الھدف العام للمقرر    یةثانال
  

  المحتوى النظري 
  

تدر!س  طرق   الثانیة

 مادة التخصص 

  الھدف العام للمقرر
  

  المحتوى النظرى
  الھدف العام للمقرر .اصول التر�Lة   الثانیة



 قةالفر
  محتوى المقرر  عنوان المقرر  الدراسیة

  
  . والتر�Lة والمجتمع، والعالقة بین الثقافة من التر�Lةالتعرف على العالقة بین &ل •
ـــة دراســـة األ • ـــض�K التعـــرف علـــى أهم� ـــم، ودور التر�Lـــة فـــي عمل�ـــات ال صـــول االجتماع�ـــة للتر�Lـــة للمعل

  .االجتماعي

یجــابي فــي المجتمــع، والمــضامین الترLو�ــة مــن دراســته عي إتحدیــد دور التر�Lــة فــي إحــداث تغییــر اجتمــا •
  .للض�K االجتماعي

  المحتوى النظرى
 .التر�Lة والمجتمع

 .التر�Lة والثقافة

 .التر�Lة والتغیر االجتماعي

 .التنشئة االجتماع�ة والتر�Lة

 .التر�Lة والض�K االجتماعي

 ما �ستجد من موضوعات
  

تكنولوج�ا   الثانیة
 .التر�Lة 

  الھدف العام للمقرر
  .التعرف على ماه�ة تكنولوج�ا التر�Lة وما �میزها عن تكنولوج�ا التعل�م وتكنولوج�ا اإلعالم •
 .استعراض تطور مجال التكنولوج�ا الترLو�ة •

  .التعرف على منظومة تكنولوج�ا التر�Lة •
  المحتوى النظرى



 قةالفر
  محتوى المقرر  عنوان المقرر  الدراسیة

 . مفهوم تكنولوج�ا التر�Lة–ماه�ة تكنولوج�ا التر�Lة 

 .الفرق بین تكنولوج�ا التر�Lة وتكنولوج�ا التعل�م

 .الفرق بین تكنولوج�ا التر�Lة وتكنولوج�ا اإلعالم

  :تكنولوج�ا التر�Lة من حیث

 . األهدافـ الخصائص ـاألسس 

 .دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوج�ا التر�Lة

 .تطور مجال التكنولوج�ا الترLو�ة

 .منظومة تكنولوج�ا التر�Lة

 .ما �ستجد من موضوعات
  

التوج�ة   الثانیة

التعل�مى 

واالرشاد 

 .النفسى 

  الھدف العام للمقرر
ة بینـــه وLـــین العلـــوم األخـــ̂ر  والعالقـــتوج�ـــه وأهدافـــه، الألرشـــاد والتوج�ـــه النفـــسيامفهـــوم علـــى التعـــرف  •

 .المتصلة �ه

 . �ستند إلیها التوج�ه واإلرشادتحدد األسس التى •

 .اد وتطب�قاتها الترLو�ة والنفس�ةتوضح أوجه اإلتفاق واإلختالف بین نظر!ات  التوج�ه واإلرش •

 .اإلرشادتشرح أسالیب وأدوات جمع المعلومات فى التوج�ه و  •

  .تعدد مجاالت  التوجي واإلرشاد •
  



 قةالفر
  محتوى المقرر  عنوان المقرر  الدراسیة

  المحتوى النظرى
 .ماه�ة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوج�ه النفسي والعلوم المتصلة بهما

 .أسس االرشاد النفسي

  :نظر!ات التوج�ه واالرشاد النفسي

  .   ـ نظر!ة التحلیل النفسي لفرو!د في مجال االرشاد

  .      ـ النظر!ة السلو&�ة في مجال االرشاد

  .   عرف�ة في مجال االرشاد   ـ النظر!ة الم

 .      ـ النظر!ة العقالن�ة في مجال االرشاد

 .تكامل نظر!ات التوج�ة واالرشاد النفسي

 .ما �ستجد من موضوعات
  

مصادر   الثانیة
 .المعلومات 

  الھدف العام للمقرر
الفـارق ، و لهاوأشـ&ا تطورهـا، وخصائـصها،وأنواعها ،ومراحـل المعلومـات مـصادر الطالب �مفهوم تعر!ف •

 .بین المصادر التقلید�ة واإللكترون�ة، ونماذج من هذه المصادر
 .)والتعاون، والمشار&ة في المصادراالخت�ار، االقتناء، االتاحة، التقی�م، (إدارتها  طرق  •
 .تقی�مها، و&�ف�ة اإلفادة منهاات مهار  •

  .المش&الت التي تواجه استخدامها، والتفاعل مع المحتو4 المعلوماتي •
  حتوى النظرىالم

  .تطورها مصادرالمعلومات،ومراحلم مفهو 



 قةالفر
  محتوى المقرر  عنوان المقرر  الدراسیة

  )التقلید�ة، واإللكترون�ة(تصنیف مصادر المعلومات 

  أش&ال مصادر المعلومات-أهم�ة مصادر المعلومات 

   طرق الحصول على مصادر المعلومات-مفهوم إدارة مصادر المعلومات 

م االجتماع�ـــــــــة المتخصـــــــــصة فـــــــــي العلـــــــــو و مـــــــــصادر المعلومـــــــــات المرجع�ـــــــــة العامـــــــــة 

  المصادر السمع�ة وال�صر!ة والوسائK المتعددةو واإلنسان�ةوالتقن�ة 

 االنترنـــــت ومحر&ـــــات ال�حـــــث &مـــــصدر -الم&ت�ـــــة  اإللكترون�ـــــة &مـــــصدر للمعلومـــــات 

 للمعلومات

   طرق تنم�ة مصادر المعلومات-طرق إدارة مصادر المعلومات

  لومات�ة التعاون والتكتالت المع-تقی�م مصادر المعلومات 

  .ما �ستجد من موضوعات
  

االحصاء   الثانیة

 .الترLو4 

  الھدف العام للمقرر
 . وأهم�ة دراستهاالترLو�ة، �حوث الفي أهم المفاه�م اإلحصائ�ة المختلفة التعرف على  •
التــدر!ب علــى &�ف�ــة التعامــل مــع الب�انــات الترLو�ــة والنفــس�ة مــن حیــث جمعهــا وتمثیلهــا ووصــفها &م�ــًا  •

 و&�ف�ًا 

  .تنفیذ العمل�ات الحساب�ة الستخراج الدالالت اإلحصائ�ة المختلفة وتفسیر تلك الدالالت •
  المحتوى النظرى

̂ ماه�ة   .اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في ال�حث الترLو



 قةالفر
  محتوى المقرر  عنوان المقرر  الدراسیة

 .مقای�س النزعة المر&ز!ة

 .مقای�س التشتت

jا�معامل االرت. 

 .حصائيشروj بناء الفرض اإل و أنواع المتغیرات والمقای�س

 .عهاأنوا و العینات 

 .برامج الحاسب المستخدمة في االحصاءأمثلة ل

 .ما �ستجد من موضوعات
  

مقرر فى   الثانیة
) ١(التخصص 

ترشید 
االستهالك 

  .متقدم 
 

  الھدف العام للمقرر
  
اكساب الطالب المعارف الخاصة بترشید االستھالك وحمایة المستھلك والتسعیر   -

  .والعرض والطلب
  

  المحتوى النظرى
   �س�هتالك مكتغري اق(صادى-

  . العالقة بني �س�هتالك وا�ºل-

  )تطبیقات ومسائل حسابیة. ( املیل املتوسط لالس�هتالك-



 قةالفر
  محتوى المقرر  عنوان المقرر  الدراسیة

  )تطبیقات ومسائل حسابیة( املیل احلدى لالس�هتالك -

  )نظریة ا�ºل ال�س�ىب( نظرÀت ا�ºل و�س�هتالك -

  یاة نظریة دورة احل -  نظریة ا�ºل ا�امئ -

  ) �شك{� السلع واخلدمات- سعر الفائدة- املس�توى العام لٔ§سعار-مس�توى ا�ºل( حمددات �س�هتالك �ق(صادیة -

sٔوال سوق ( أ�سس املس�تÇدمة ىف حتدید أ�سعار�سعري السلع ىف أ�سواق اòتلفة -التقلبات السعریة( أ�سعار -

  )سوق �ح(اكر الاكمل:  ýنیا–املنافسة الاكم� 

 العالقة بني املرونة وجحم �نفاق -  öاالت املرونة- ق{اس املرونة السعریة-  sٔنواعها-املقصود مبرونة الطلب( مرونة الطلب -

  ) sٔمهیة دراسة مرونة الطلب-وم¿حىن الطلب sٔمه العوامل املؤîرة ىف مرونة الطلب السعریة

حملددة ملرونة العرض ا- العوامل أ�ساس�یة الىت حتدد عرض السلعة-تعریفه( العرض-   )لعوامل ا

   العالقة بني �Üراد احلدى والسعر ومرونة الطلب-

   -  ا�متیزي السعرى- sٔو�ه املفاض� بني سوق املنافسة الاكم� وسوق �ح(اكر-

  ) التنظمي عن طریق الرضائب-التنظمي عن طریق الÞسعري اجلربى( اجراءات ا�وï 	لتحمك ىف �ح(اكر -

   مكتغري اجxعى �س�هتالك- ٢

 �س�هتالك والوعى -  الثقافة �جxعیة-  ا�À�ت-العادات والتقالید �جxعیة( حمددات �س�هتالك �جxعیة-



 قةالفر
  محتوى المقرر  عنوان المقرر  الدراسیة

  ) �س�هتالك والفقر- �س�هتالك و�مل �جxع الصناعى- �س�هتالك والقوم{ة واحلضارة-�جxعى

  (صادیةدور �س�هتالك ىف التمنیة �جxعیة �ق - ٣

   �س�هتالك و�منیة الطلب-

  . تطوÜر العادات �س�هتالÊیة- ٤

 املقصود برتش�ید �س�هتالك  -

 العوامل الواجب مرا�اهتا ىف �رش�ید �س�هتالك -

 sٔمهیة �رش�ید �س�هتالك -

 املیل اىل �س�هتالك -

 ا�اï �س�هتالÊیة -

 خصائص املس�هتè الرش�ید -

 السلوك �س�هتالىك لٔ§رسة -

 لغذاىئ�رش�ید �س�هتالك ا -

�رش�ید �س�هتالك املل�ىس - 

�رش�ید اس�هتالك املسكن - 

�رش�ید اس�هتالك الطاقة - 

�رش�ید اس�هتالك املیاه - 

 حقوق املس�هتè وحامیة مصاحله -



 قةالفر
  محتوى المقرر  عنوان المقرر  الدراسیة

- èاملبادئ �رشادیة محلایة املس�هت 

- èفاع عن املس�هت�	املنظامت ا�فاع  

- èقوانني حامیة املس�هت. 

  
مقرر فى   الثانیة

) ٢(التخصص 
�اللغة 
یز!ة االنجل

االقتصاد�ات 
 الدول�ة 

  الھدف العام للمقرر
اكساب الطالب مھارات البحث فى االقتYصادیات الدولیYة باللغYة االنجلیزیYة لتعمیYق 

  .دائرة معارفھم وتزویدھم بكل جدید فى مجال التخصص
  

  المحتوى النظرى
  

 �نفاق احلكوىم •

 رsٔس املال •

 العمل •

 اق(صادÀت ا�ºل •

 ا�ا�رة التدفق{ة •

 ا�رة التدفق{ة¬بع ا� •

 البطاï ومس�توى �ق(صاد •

 التوازن العام •

 ا�ºل القوىم •

 دا�رة أ�عامل •



 قةالفر
  محتوى المقرر  عنوان المقرر  الدراسیة

 �نتاج والطلب اللكى •

 املزيانیة النقدیة •

 �نفاق والطلب •

 النقود والبنوك •

• ïالبطا 

 �سÝÞر �ق(صادى •

 النقود •

 البطاï الاكم� و�نتاج •

 مس�توى �سعار •
  النقود و�نفاق و�دºار

مقرر اخت�ار4   الثانیة
فى التخصص 

ادارة أعمال 
 .المنزل متقدم

  الھدف العام للمقرر
  . فهم مصطلoات ونظرÀت �دارة فهام ج{دا-

  . اتباع �سلوب �دارى ىف ادارة املزنل لتحق{ق التمنیة �ق(صادیة و�جxعیة-
  المحتوى النظرى

 مفهوم �دارة وتعاریفها •

 sٔمهیة �مل �دارة •

 ارةsٔهداف �د •

 �دارة العلمیة وروادها •

 العالقة بني �دارة والب¼«ة •



 قةالفر
  محتوى المقرر  عنوان المقرر  الدراسیة

 العالقة بني �مل �دارة و¤ريها من العلوم •

 العالقة بني �دارة واملوارد •

 .�دارة ىف املؤسسات واملنظامت كنظام م(اكمل •

 )وفر ىف القائد املهارات اليت تت- واجìات القائد- وظائف الق{ادة-انواع الق{ادة(الق{ادة واختاذ القرارات  •

 املصاعب - معلیة اختاذ القرار-مقومات القرار �دارى- انواع القرارات-مفهوم وطبیعة القرار(اختاذ القرار •
 )واملعوقات الىت توا�ه اختاذ القرار

 sٔمهیة أ�هداف ىف املنظامت واملؤسسات وسائل حتدید - sٔنواع أ�هداف-تعریف الهدف(أ�هداف  •
 ) رشوط جناح أ�هداف- املؤسساتأ�هداف ىف املنظامت و 

 sٔمهیة التخطیط ىف املنظامت واملؤسسات sٔنواع التخطیط -  sٔراكن التخطیط-تعریف التخطیط(التخطیط  •
 أ�س�باب الرئ¼س�یة لفشل -  sٔسس كفاءة التخطیط 
ملؤسسات واملنظامت -من ح{ث جماالته ومداه الزمىن

 )التخطیط

 �القة دوافع العمل %زÀدة ورس�ة �نتاج •

 املبادئ - sٔمهیة التنظمي sٔنواع التنظمي- sٔبعاد التنظمي- تعریف التنظمي(التنظمي ىف املنظامت واملؤسسات •
 ) العوامل املؤîرة ىف التنظمي-أ�ساس�یة 	لتنظمي

 مراöل وخطوات - sٔشاكل الرقابة- جماالت الرقابة-أ�س�باب الىت تدعو اىل الرقابة(الرقابة وتق{مي أ�داء  •
 ) الرقابة �ىل املوارد ال�رشیة- الصعو
ت والعقìات الىت توا�ه الرقابة-یةالعملیة الرقاب 

 sٔمهیة االتصال - sٔسالیب االتصال-  دینام{ك{ة االتصال- تعریف االتصال-ماهیة االتصال(االتصال  •
 )وsٔغراضه

 ادارة موارد أ�رسة •

 ختطیط املورد املاىل لٔ§رسة •



 قةالفر
  محتوى المقرر  عنوان المقرر  الدراسیة

 ختطیط  وقت أ�رسة •
  هدختطیط مورد الطاقة sٔو اجل 

مشروع تطب�قى   الثانیة

ادارة (

المشروعات 

 )الصغیرة

  الھدف العام للمقرر
 .Öرش ثقافة العمل اخلاص احلر بني sٔفراد ا�متع -١

�زوید ا�ارسني 
ملهارات الرضوریة الدارة و�سویق ومتویل املشؤرو�ات الصغرية.  
  المحتوى النظرى

 تعریف املرشوع الصغري -
 .الصغريةمعایري متیزي sٔنواع املرشو�ات  -
 .sٔشاكل امللك{ة القانونیة 	لمرشو�ات الصغرية -
 .خصائص املرشو�ات الصغرية -
 ممزيات املرشو�ات الصغرية -
 .دورة ح{اة املرشوع الصغري -
 .الرÀدة ومرشو�ات أ�عامل الصغرية -
 .عوامل جناح املرشو�ات الصغرية -
 .عوامل فشل املرشو�ات الصغرية وادارة أ�زمات الىت توا�ه املرشوع -
 .دارة املرشو�ات الصغريةا -
 .ادارة املوارد ال�رشیة ىف املرشوع الصغري -
 .�دارة املالیة ىف املرشو�ات الصغرية ومصادلر ا�متویل -
 .ادارة الÞسویق -
 .دراسة �دوى املرشو�ات الصغرية -

  .مناذج لالسرتاتیجیات الىت تìÞعها ا�ول املتقدمة ىف ٕاÖشاء وادارة املرشو�ات الصغرية



 


