
  

  

  

  

  االقتصاد المنزلىقسم 
  

  

  الدراسات العلیا توصیف برنامج 

  برنامج الماجستیر

  )ادارة منزل: اقتصاد منزلى(

  قسم االقتصاد المنزلى

  كلیة التربیة النوعیة

   جامعة المنیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   معلومات أساسیة-أ
  اقتصاد منزلى   اسم البرنامج- ١

  )ادارة منزل(
  )أحادي(  طبیعة البرنامج - ٢
  االقتصاد المنزلى  م المسئول عن البرنامجالقس - ٣

  تاریخ إقرار البرنامج - ٤
  

   )٢٠٠١(الئحة 

   البرنامجمنسق - ٥

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

  المراجع الداخلي - ٦
  

  

    المراجع الخارجي - ٧
  )٢٠١٦(یونیھ   البرنامجف  توصیتاریخ آخر اعتماد - ٨



  

  

  :معلومات متخصصة) ب(

  :األھداف العامة للبرنامج

  : علىا قادرً برنامجالیجب أن یكون خریج 

 .المختلفة أدواته واستخدام العلمي ال�حث منهج�ات و أساس�ات تطبی� إجادة - ١/١.

 .زل واقتصاد�ات االسرة ادارة المنمجال في واستخدامه التحلیلي المنهج تطبی�   -١/٢

 المهن�ة ممارسته في العالقة ذات المعارف مع دمجها و الخاصة �ادارة المنزل المعارف تطبی� -  ١/٣

 . واقتصاد�ات األسرةدارة المنزلا مجال في الحدیثة الرؤ:  و الجار9ة �المشاكل وع�ا إظهار - ١/٤

 .لها حلوال إیجاد و المهن�ة المش?الت تحدید  - ١/٥

 التكنولوج�ة الوسائل واستخدام المتخصصة، المهن�ة تار  االمه من مناسب نطاق تقانإ - ١/٦

  .المهن�ة ممارسته یخدم �ما المناس�ة

 العمل فرق  ق�ادة على القدرة و �فاعل�ة التواصل  - ١/٧

 .مختلفة مهن�ة س�اقات في قرارال اتخاذ  - ١/٨

 .علیها الحفاL و استفادة أعلي �حق� �ما المتاحة االقتصاد�ةالموارد توظیف  - ١/٩

 .اإلقل�م�ة و العالم�ة یراتالمتغ ضوء في البیئة على الحفاL و المجتمع تنم�ة في بدوره الوعي إظهار  -١/١٠

 المهنة �قواعد  تزاماالل و المصداق�ة و زهة زا�الن لتزام اال �ع?س �ما التصرف -١/١١

  . مهن�ا و أكاد�م�ا ذاته تنم�ة  -١/١٢

  :لتعل�م�ة المستهدفة من البرنامجالمخرجات ا) 

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

  . یتعرف على النظریات واألساسیات المتعلقة بمجاالت ادارة المنزل وكذلك مجاالت االقتصاد األسرى والحكومى- ١أ

  دیة لرفع مستوى الوعى العام بمجاالت ادارة المنزل واقتصادیات األسرةوحمایة البیئة یشرح كیفیة إعداد البرامج االرشا - ٢أ

  . یتعرف على كل جدید فى مجال تخصصھ- ٣أ

  . یفھم المبادئ األخالقیة والقانونیة لمھنة التدریس ویلتزم بھا- ٤أ

  .یدرك مبادئ وأساسیات الجودة فى ادارة المنزل والمؤسسات - ٥أ

  .أخالقیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال تخصصھ یدرك أساسیات و- ٦أ

  . یفھم أسباب المشاكل اآلقتصادیة واالجتماعیة التى یتعرض لھا مجتمعھ- ٧أ



  :المھارات الذھنیةب 

  :عقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح خریج البرنامج  قادرا على أن

  .المنزل  یقیم ویحلل المشكالت المتعلقة بمجاالت ادارة - ١ب

  . یستخدم اسلوب حل المشكالت للتوصل الى حلول للمشكالت االقتصادیة واالداریة فى األسر والمجتمعات- ٢ب

  . یربط بین معارفھ ومعلوماتھ لحل المشكالت المھنیة التى تواجھھ- ٣ب

  . منھجیة حولھایكتب دراسة علمیةوالمؤسسات و المتعلقة بمجاالت ادارة المنزل مشكالت المجتمع یختار إحدى - ٤ب

  . یقیم المخاطر ویستنبط الحلول فى الممارسات المھنیة المتعلقة  بمجال تخصصھ- ٥ب

  . یخطط جیدا لیطور اداءه فى مجاالت تخصصھ- ٦ب

   :مھنیة المھارات ال ـج

  :على أن ابرنامج قادرً العقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح خریج 
  
  . والمؤسساتة الالزمة فى مجاالت ادارة المنزل  یتقن المھارات المھنیة األساسی-١ج
  . �?تب و�ق�م التقار9ر فى المجاالت االقتصاد�ة واالدار9ة-٢ج

  . �عد الدراسات وال�حوث فى بیئته المح�طة لیتعرف على المش?الت القائمة و�قترح الحلول-٣ج

  . �ق�م الطرق واألدوات القائمة فى مجاالت االدارة واقتصاد�ات األسرة-٤ج

  
  : المھارات العامــة والمنقولة ـد

  :برنامج قادراً عليالعقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح خریج 
  . یدیر الوقت والجهد �?فاءة-١د

  . و9تواصل �فاعل�ة مع اآلخر9ن �عمل فى فر9�-٢د

  . یتعلم ذاتىا-٣د

  . �ضع قواعد ومؤشرات لتقی�م أداء اآلخر9ن-٤د

  . �ستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف-٥د

  . �ستخدم تكنولوج�ا المعلومات لمعالجة وتحلیل الب�انات االحصائ�ة-٦د

  
  :المعاییر األكادیمیة للبرنامج) 

، م\ن ) ىاالقت\صاد المنزل\ق\سم ( (ARS) یتبني البرنامج المع\اییر األكادیمی\ة المرجعی\ة لقط\اع كلی\ات التربی\ة النوعی\ة
  .٢٠١٦بتاریخ مایو ) ٥٠(خالل مجلس الكلیة رقم 

  
  :ھیكل ومكونات البرنامج

  فصل دراسى واحد:   مدة البرنامج -أ ٤
  :  ھیكل البرنامج -ب٤
  )  ٦(إجمالي)       ٢(عملي )     ٤(نظري :    عدد الساعات١-ب٤
   الینطبق:التدریب المیداني٢-ب٤

  



   

  : مقررات البرنامج- د٤                                                     

  

  

  

  : المقرراتى محتو)٥

 قةالفر
  محتوى المقرر  عنوان المقرر  الدراسیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تمھیدى 
  ماجستیر

) ١(مقرر فى التخصص 
تخطیط وتقییم البرامج 
  االرشادیة وادارة الوقت

 الھدف العام للمقرر
  . االرشادیة وادارة الوقتاكساب الطالب المھارات الخاصة بتخطیط وتقییم البرامج

  المحتوى النظري 
  .تخطیط وتقویم البرامج االرشادیة •
 تعریف البرنامج  •
 بناء البرنامج •
 تخطیط البرنامج •
 التصمیم وتنفیذ البرامج  •
 تقویم البرامج  •
 مراحل التخطیط واالعداد •
 إنشاء برنامج ادارة الوقت •
 المفھوم والمبادئ •
 أھمیة الوقت •
 مفھوم ادارة الوقت •
 ع الوقتأنوا •
 خصائص الوقت •
 خطوات ومبادئ االدارة الناجحة للوقت •
 عادات سیئة فى استخدام الوقت •
 خطوات نحو ادارة أفضل للوقت •

  إقتراحات إلدارة فعالة للوقت
  
  

    الفرقة       عدد الساعات

    عنوان المقرر    م

     مجموع    تطب�قي    محاضرة

 تخط�[ وتقی�م البرامج ) ١( مقرر فى التخصص  ١

 االرشاد�ة وادارة الوقت

تمهید(   ٣ ١ ٢

    ماجستیر

تمهید(   ٣ ١ ٢  االنفاق واالستهالك) ٢(مقرر فى التخصص  ٢

    ماجستیر

    ٦  ٢  ٤  اجمالى الساعات  



 قةالفر
  محتوى المقرر  عنوان المقرر  الدراسیة

) ٢(مقرر فى التخصص 
 االنفاق واالستھالك

  الھدف العام للمقرر.
ك بإعتبارھما ركی\زة إكساب الطالب المعارف والمفاھیم الخاصة باالنفاق واالستھال

  .لتحقیق الرفاھیة والتنمیة المستدامة للمجتمعأساسیة  
  المحتوى النظري 

  ) أنماط االنفاق–تعریفھ (االنفاق : أوال •
  بنود االنفاق العائلى كما حددھا الجھاز المركزى - أنواع أنماط االنفاق •

 )للتعبئة العامة واالحصاء
االنفاق (لفة بالنسبة للمجتمع المصرى نسبة االنفاق على بنود االنفاق المخت •

 االنفاق -  االنفاق على المالبس واألقمشة والخیوط –على الطعام والشراب  
 االنفاق على األثاث والتجھیزات والخدمات –على المسكن ومستلزماتھ 

 االنفاق على الخدمات والرعایة - االنفاق على الدخان والمكیفات-المنزلیة 
 االنفاق - االنفاق على التعلیم -لى النقل والمواصالت  االنفاق ع-الصحیة 

 أوجھ -  المنفق على المطاعم والمقاھى-على الثقافة والریاضة والترفیھ 
 ) أقساط مدفوعة- المدفوعات التحویلیة-االنفاق االستھالكى األخرى

 -االستھالك الجماعى واستھالك األفراد والعائالت(االستھالك : ثانیا •
 ) االستھالك السلعى والخدمى-سوقى والذاتىاالستھالك ال

 ) طرق تقدیر االستھالك-العوامل التى تؤثر فى االستھالك •
 .تطبیقات على االستھالك ومسائل حسابیة •
 نظریة سلوك المستھلك  •
 تطبیقات ومسائل حسابیة •
 .فائض المستھلك و توازن المستھلك •
 .تطبیقات ومسائل حسابیة على فائض وتوازن المستھلك •
 یاسة المالیةالس •
 أھداف السیاسة المالیة •
 أدوات السیاسة المالیة •
 أثر الضریبة على االنتاج •
 آثر الضریبة على العمل •
 آثر الضریبة على اإلدخار •
 تطبیقات ومسائل حسابیة •
 .الضریبة التى تحول عوامل االنتاج بین االستخدامات •
 آثر الضریبة على توزیع الدخل •
 تطبیقات ومسائل حسابیة •
 عام والقروضالدین ال •
 مرحلة التشغیل الكاملة •
 مراحل النشاط االقتصادى •
 مرحلة الرفاھیة •
 مرحلة الكساد •
 التضخم والبطالة •
 أذون الخزانة كأداة لالصالح االقتصادى •
 تطبیقات ومسائل حسابیة على ما سبق •

 

  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


