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 برنامجالئحة 
 "األسرةوعلوم  المنزلي اإلقتصاد" يالبكالوريوس المهني ف

 ( مستويات أربعة ـام الساعات المعتمدة ظن)
 جامعة المنيا ـكلية التربية النوعية 

 (التعلم المدمج )نظام
 

 مقدمة:
اد ي المعتيعني استخدام التقنية الحديثة في التدريس دون التخلي عن الواقع التعليم المدمجالتعلم 

، حيث يسجل ام التعليم المدمج في أكثر دول العالم تقدم  ويطبق نظاوالحضور في قاعات التدريس. 
 املي  ع ايب  كما يؤدي الطالب تدر  ،المكان والوقت الذي يرغب فيه في االطالب مقررات دراسية ويتعلمها ذاتي  

 االستفادةدية و في معامل الكلية التابع لها. ويعد التعليم المدمج إستراتيجية جديدة تجمع بين الطريقة التقلي
ريس والتد التقليديالحديثة للمزج بين التدريس  واالتصاالت القصوى من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

 .اإلنترنتعبر 
 

  :للبرنامج ـ الرؤية والرسالة أواًل 
 وعلوم  ليالمنز  اإلقتصاد متميزة في مجال مهنيةكون له مكانة علمية و يأن  البرنامجعى يس ة:ـــالرؤي

قليمي ا )قابلة للتحديث(.من المن تمكنه األسرة  افسة محلي ا وا 
 :بمسززتوى جززودة مهنيززةمززن خززقل تقززديم خدمززة تعليميززة تربويززة و  بتحقيززق رؤيتززه البرنززامجلتزززم ي الرســالة 

 يضمن توفير خريج قادر ا على تلبية متطلبات سوق العمل.
 

 ثانًيا ـ أهداف البرنامج:
 ما يلي:لجامعة، وتتحدد فيللكلية واستراتيجية إلمع األهداف ابرنامج تقءم األهداف اإلستراتيجية للت

إليجززاد يليززة لضززمان الجززودة ، وتززوفير الظززروف المق مززة ورؤيتززه البرنززامجلة االتأكيززد علززى تحقيززق رسزز .1
 .برنامجبال

 .األسرةوعلوم  المنزلي اإلقتصادفي مجال  ومهنيين إعداد أخصا يين .2
 رفع مستوى المتعلمين علمي ا ومهني ا. .3
ق باألسززس المعرفيززة والمهززارات المطابقززة للمعززايير القوميززة التززي تلبززي احتياجززات سززو  مززينالمتعلتزويززد  .4

 العمل، وتوعيتهم بمشكقت المجتمع والبي ة واألخققيات المهنية.
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 .المجتمعخدمة  لعمل الاإلسهام في تطوير وتحديث الفكر والممارسة في مجاالت  .5
 

 إليها البرنامج:  ة التي يستنديطر الفلسفية والفكر ـ األ ثالثًا
التنميزة  سزتراتيجيةا إلعلى احتياجات المجتمع وفق ز " األسرةوعلوم  المنزلي اإلقتصاد "برنامج  استند
 كما يلي:  2030رؤية مصر و المستدامة 
مر ستراتيجية التطوير المستصة بالتعليم والتي من أهدافها اإلالخا 2030ا لرؤية مصر وفق   -

ث ة بحيلتدريبية وتطوير المناهج بما يتناسب مع التطورات العالميللخطط والبرامج الدراسية وا
 تسهم في بناء الشخصية، وكذلك تمكين المتعلم والمتدرب من متطلباتن مناهج متكاملة تكو 

ا ومهارات سوق العمل، وتطوير منظومة تعليم )مهني وفني وتدريب( متكاملة ومتطورة وفق  
 الحتياجات خطط التنمية وسوق العمل.

ة يجيستراتدافها اإلية والتي من أهاإلقتصادالخاصة بمحور التنمية  2030ا لرؤية مصر وفق   -
الهدف خفض معدالت البطالة، ومضاعفة معدالت  :يتضمن، توفير فرص عمل ال ق ومنتج

 اإلنتاجية.
 اإلقتصادهم في ، بناء اقتصاد رقمي قوي يس2030ر تستهدف مصر من خقل رؤية مص -

مع  ستراتيجية رقمية وطنية شاملة، ويتزامن ذلكإصرية بتدشين الدولة الم ، وقد قامتيالقوم
ا أن الخطوات اإلصقحية الكبيرة التي قامت بها، واالستعداد لتحقيق انطققة كبيرة من شأنه

 .لذا جاءت أهمية البرنامج المقدم ات المتقدمة،اإلقتصادالمصري في مصاف  اإلقتصادتضع 
 

 تمنحها الكلية:   يية التالدرجة العلم ـ ارابعً 
علوم و  المنزلي اإلقتصاد"في  يةيمنح مجلس الجامعة بناء  على طلب مجلس الكلية شهادة مهن (:1مادة )

 .( بنمط التعلم المدمجمستويات أربعةنظام ) ،" األسرة
 

 :بالبرنامج المهنيشروط القبول  ـ اخامسً 
ية الثانو  يدلها من الشهادات المتوسطة أو خريجالحصول على الثانوية العامة أو ما يعا (:2) مـادة

 المؤهل. ىزهرية بشرط مضي عامين على األقل من تاريخ الحصول علاأل
 الطقب المفصولين من الجامعات والمعاهد العليا المصرية التابعة للمجلس  (:3) مادة

يد  الموقف ذلك بشرط تحدوموافقة مجلس الجامعة على  ،األعلى للجامعات بعد دراسة حالتهم
 من التجنيد.

 والمقابلة ،(انجليزية )تحريري  في اللغة العربية واللغة اإلالقبول  اختبارأن يجتاز الطالب  (:4) مـادة
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 الشخصية.
ما  يسانس أو البكالوريوس أوليجوز أن يقبل البرنامج طقب ا من الحاصلين على درجة ال (:5) مـادة

، المعترف بها من قبل المجلس األعلى للجامعات يعادلها من خريجي الكليات أو المعاهد
من  لة بقراراالمقررات التي يعفي من دراستها في كل حو التي يقيد به الطالب  المستوىحدد يو 

. ويسري ذلك على خريجي الكلية الراغبين تصخالم القسموذلك بعد أخذ رأي  ،مجلس الكلية
 فيها.في االلتحاق بشعبة تختلف عن الشعبة التي تخرجوا 

 

 للمقررات الدراسية:  يـ المحتوى العلم اسادسً 
جلس م المعتمدة منتوضح الجداول الملحقة بهذه الق حة خطة الدراسة والمقررات الدراسية  (:6مادة )

موزعة على بعد اعتماد مجلس القزسم المختص، الكلية لكل مقرر من المقررات الدراسية 
 عمالاألاضرات النظرية والعملية األسبوعية ودرجات الدراسية، وعدد ساعات المح المستويات

 يف (ةاإللكتروني، ودرجات االمتحان النها ي )التحريري، والعملي، وتفعيل المقررات يةلفصلا
 على للجامعات.قرها المجلس األأ التيضوء معايير التعلم المدمج 

 

 : والتقييمـ نظام الدراسة  اسابعً 
 ع بين:الذي يجمالساعات المعتمدة( نظام ) نظام التعليم المدمجوفق مج تتم الدراسة بالبرنا (:7مادة )

  محتززوى  إدارةمتاحززة علززى نظززام  اإلنترنززتعبززر شززبكة  إلكترونيززة)مقززررات  اإللكترونززيالتعلززيم
 .(التعلم

  أقراص مدمجةCD. 
 عبر  مقاطع فيديو(YouTube.) 
 الكتب الدراسية. 
  والتززي تراعزززي تنميزززة  ،التعلززيم المختلفزززة أوعيزززةمصززادر و المحاضززرات التعليميزززة: التززي تسزززتخدم

 المهارات الذهنية والمعرفية والعملية والمهنية والعامة.
على  اء  م المدمج بنمركز التعل إدارةيمي يصدر بشأنه قرار من مجلس ديعين للبرنامج منسق أكا (:8مادة )

لرؤى ابالبرنامج وتقديم ُيناط به تنظيم الجداول والدراسة واالمتحانات و  ،مقترح مجلس الكلية
 .ظر في محتويات المساقات المختلفةوالمقترحات للن

 يحتوي على كل ما يتعلق المهنيلكل مقرر دراسي ملف خاص به من قبل البرنامج ينشأ  :(9مادة )  
لملف ويحدث هذا ا ،الخ ...،واالستبيانات ،واالمتحانات ،والتقارير ،فاتيصو تال :مثل ،بالمقرر

 دراسي.توى مسنهاية كل 
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أربع  "ةاألسر وعلوم  المنزلي اإلقتصاد"تخصص  في يةالمهنالشهادة مدة الدراسة لنيل درجة  (:10مادة )
 ومدة الفصل الدراسي الواحد ،م المدمجبنمط التعل ثمان فصول دراسيةعلى دراسية  مستويات

 ( أسابيع بما فيها انعقاد االختبارات.10)
فصلين  ىالدراسي إل المستوىيقسم  هوفي ،نظام الساعات المعتمدةهو  تبعالمالنظام الدراسي  (:11مادة )

 أن يتم مضاعفة الساعات الدراسية ىفصل صيفي اختياري )عل ىإضافة  إل، دراسيين إجباريين
 .هذا عدا فترة االمتحانات(، للمقررات التي تدرس في هذا الفصلاألسبوعية المخصصة 

من  يب الميداني بالمدارس بما تين درجة في العام الدراسي في كلتحدد درجة مقرر التدر (: 12مادة )
 الفرقتين الثالثة والرابعة باعتبار ما ة درجة لكل فصل دراسي توزع على النحو اآلتي:

ة" درج 15درجة" لقختبار الشفهي، " 50(، " الكلية درجة" للمشرف الداخلي )عضو هي ة تدريس من 30"
رط درجات" لمدير أو ناظر المدرسة. ويشت 5التربية والتعليم(، "مدارس للمشرف الخارجي )من 

 ( من الدرجة النها ية.%60للنجاح في المقرر حصول الطالب على )

حت نظام التدريب الميداني للطلبة ت مجلس القسم(: يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراحات 13مادة )
 وذلك من خقل مكتب تدريب ميداني.إشراف أعضاء هي ة التدريس والخبراء في هذا المجال 

لي لليوم عم ساعتين يقدر زمن التدريب الميداني في كل من الفرقتين الثالثة والرابعة بواقع(:  14مادة )
الواحد، ويجوز أن يكون اإلشراف على مجموعة التدريب الميداني بواقع مشرفين على كل 

 جانب التخصصي.مجموعة يمثل إحداهما الجانب التربوي ويمثل اآلخر ال

 ى ولو كانيبقى لإلعادة طالب الفرقة الثالثة والرابعة الراسب في مقرر التدريب الميداني حت(: 15مادة )
ا في جميع المقررات األخرى، ويجوز للطالب الراسب في مقرر التدريب الميداني دخول  ناجح 

 امتحان الدور الثاني في المقررات التي رسب فيها.
ن وزن وحدة القياس الدراسية لتحديد وزن المقرر النسبي، باعتبار أ :ات المعتمدةالساع(: 16مادة )

حدة الساعة الواحدة للمحاضرة النظرية يكافئ ساعة معتمدة واحدة، ووزن الساعة العملية الوا
 يكافئ نصف ساعة معتمدة.

 .الساعات النظرية: ساعات المحاضرات النظرية :1بند
التمرين على حل المشكقت  إلىلدروس العملية: ساعات توجه ساعات التمارين أو ا :2بند

مرين التجارب المعملية أو الحقلية أو للت والمسا ل المتعلقة بساعات التدريس النظرية أو
 .على مهارات محددة مرتبطة بالساعات النظرية

طة ت مرتبعلى مهارا التطبيقيساعات التدريبات التطبيقية: الساعات التي توجه للتدريب  :3بند
سة بالمادة العلمية التي تم شرحها من خقل الساعات النظرية والتي يتم من خقلها ممار 

 .لتطبيق األفكار النظرية علميالطقب لنشاط 
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ب الحد األدنى واألقصى لعدد الساعات المعتمدة المسموح للطقيمثل  :الدراسيالعبء (: 17مادة )
 الواحد: الدراسيبتسجيلها في الفصل 

سي الدرافصل الالحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة التي ُيٌسَمح للطقب بتسجيلها في  :1دبن
ساعة معتمدة وذلك للطقب الذين  (22) إلىويجوز زيادتها  ،ساعة معتمدة (18-20)

أو لحاالت التخرج وبناء  على موافقة مجلس  (+B)يقل عن  ال اون معدال  تراكمي  يحقق
 .الكلية

سي درافصل الالألدنى لعدد الساعات المعتمدة التي ُيٌسَمح للطقب بتسجيلها في الحد ا :2بند
 .ساعة فيما عدا حاالت التخرج أو التعثر وبناء  على موافقة مجلس الكلية (12)

 بالنسبة للفصل الصيفي يكون الحد األقصى لعدد الساعات التي يسمح للطقب بتسجيلها :3بند
 .على موافقة مجلس الكلية التخرج فقط وبناء  معتمدة لحاالت  ةساع (8-12)

يس من نفس من أعضاء هي ة التدر  اا أكاديمي  يحدد القسم لكل طالب مرشد   :المرشد األكاديمي(: 18مادة )
 التخصص كلما أمكن، وذلك لتقديم النصح واإلرشاد خقل فترة دراسته ولمساعدته في اختيار

وليس  ااستشاري   األكاديمي، ويكون رأي المرشد المقررات الدراسية القزمة لمجال تخصصه
 ة.وذلك على مدار سنوات الدراس ،ا للطالبإلزامي  

رحها قبل طيواالختيارية التي سوف  اإلجباريةم المقررات الدراسية قسالس لحدد مجيالتسجيل: (: 19مادة )
فرصة هر إلعطاء التقل عن ش الدراسة المختلفة بفترة ال ستوياتلم التالي الدراسيبداية الفصل 

ت على أن تدرج مواعيد تسجيل المقرراا، للطقب الختيار المقررات التي يرغبون التسجيل به
ا الدراسية على موقع الكلية على شبكة المعلومات قبل الموعد بفترة أسبوعين على األقل كم

 ة وترتيببوضع الخطة الدراسي يتحت إشراف المرشد األكاديم تعلن في الكلية، يقوم الطقب
صص بتعب ة النموذج المخ واختيار المقررات االختيارية ثم يقوموا األساسيةالمقررات  دراسة

ة كل التسجيل قبل بداي يتمو  ش ون الطقب، إدارة إلىوتسليمه  يواعتماده من المرشد األكاديم
 .بأسبوع على األقل دراسيفصل 

 جتيازايشترط له  دراسيمقرر  أيبالتسجيل في  ال ٌيسمح للطقب المتطلب السابق للمقرر:(: 20مادة )
متطلب سابق إال بعد اجتيازهم ذلك المتطلب السابق، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط في 

لس ثم موافقة مج األكاديميالحاالت الخاصة بالتخرج بناء  على طلب الطالب وموافقة المرشد 
 .لس الكليةومج القسم واعتماد وكيل الكلية لش ون التعليم والطقب

مقرر قبل نهاية األسبوع  يإضافة أ يحق للطقب أن يقوموا بحذف أوالحذف واإلضافة:  (: 21مادة )
، بعد تعب ة نموذج الدراسيأو نهاية األسبوع األول من الفصل  الدراسيمن بداية الفصل  الثاني
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دون أن  م والطقبووكيل الكلية لش ون التعلي األكاديميمن المرشد  واعتمادهالحذف واإلضافة 
 الدراسي.تم حذفه في سجله  الذييظهر المقرر 

من  بعالساقبل نهاية  الدراسيٌيسمح للطالب باالنسحاب من المقرر من المقرر:  (: االنسحاب22مادة )
 بعد تعب ة نموذج االنسحاب واعتماده من الدراسيمن الفصل  الرابعفصل واألسبوع البداية 

ب ، وفي هذه الحالة ال تحسب للطالالكلية لش ون التعليم والطقبيل ووك األكاديميالمرشد 
، الدراسيفي سجله  Withdrawal( wساعات هذا المقرر ويرصد للطالب تقدير منسحب )

بشرط أال يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المقررة قبل االنسحاب، وتعرض حاالت 
ارها ن التعليم والطقب للنظر فيها ثم إقر بعد هذا الموعد على لجنة ش و  االضطرارياالنسحاب 

 .للطالب الدراسيمن وكيل الكلية لش ون التعليم والطقب على أال يخل االنسحاب بالعبء 

لقواعد طبقا  ل الدراسيتَُنَظٌم أمور االنسحاب من الفصل : الدراسيمن الفصل  االنسحاب (:23) مادة
 : اآلتية

ويكون  الدراسيعلى أال يخل بالعبء  الدراسين الفصل م ييجوز للطالب االنسحاب الكل :1بند
م وموافقة لجنة ش ون التعليم والطقب بالكلية ث األكاديميانسحابه بتوصية من المرشد 

ية فصل ونهاالأال يتجاوز ذلك نهاية األسبوع الثامن من بداية  موافقة مجلس الكلية، على
 .من بداية الفصل الصيفي الرابعاألسبوع 

 .إذا لم يسجل الدراسيمن الفصل  االطالب منسحب   دعي :2بند
كرية يسمح للطالب باالنسحاب من البرنامج بعد التسجيل عند استدعا ه ألداء الخدمة العس :3بند

 .Military Withdrawal( MWويرصد له تقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية )
 :األكاديمياإلنذار (: 24مادة )

في نهاية  (2)أقل من  (GPAي )حصل على معدل تراكم إذا ايمي  ينذر الطالب أكاد :1بند
 .يخر بعد ذلك دراسيفصل  أيمن التحاقه بالدراسة أو  الثاني الدراسيالفصل 

 الو  التالي الدراسيتحت المراقبة األكاديمية في الفصل  اأكاديمي  يوضع الطالب المنذر  :2بند
 .ةساعة معتمد (12)يسمح له بالتسجيل في أكثر من 

 على متوسط دراسيحصل الطالب الموضوع تحت المراقبة األكاديمية في فصل  إذا :3بند
(2)GPA)) في حالة حصول الطالب على معدل و  .أو أكثر ترفع عنه المراقبة األكاديمية

 ال حة تنظيم هيطبق علي متتالية مستويات أو أربعة في ثقثة (2)من  أقل ((GPA تراكمي
 .فيذية المرتبطة بهذاالجامعات ومواده التن

بعد تقديم الطالب الذي يلغي قيده بناء على طلبه ال يحق له العودة للدراسة، إال  إلغاء القيد:(: 25مادة )
به مبررات العودة ويعرض على مجلس الكلية وفي حالة التوصية  اطلب التحاق جديد موضح  
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الطالب معاملة الطالب  وفي حالة الموافقة يعامل .بالموافقة يعرض على مجلس الجامعة
 .المستمر بناء على وضعه السابق في الكلية قبل إلغاء قيده

جلس بقرار من م الرسوم الدراسيةتحدد في بداية كل عام دراسي قيمة  الرسوم الدراسية:(: 26مادة )
 الخدمات لرسوم إضافة الجامعة وال يعتد بتسجيل الطقب إال بعد سدادهم الرسوم الدراسية،

 .دراسيمستوى الرسوم في بداية كل ية التي يقررها مجلس الجامعة، وتسدد اإلضاف

 :تيةاآلجميع المتطلبات  اكتمالبعد  الشهادة المهنيةيمنح الطالب  متطلبات التخرج:(:  27مادة ) 

و أ أساسيةإتمام دراسة الساعات المعتمدة المطلوبة في البرنامج الدراسي بنجاح سواء  :1بند
 .واجتياز التدريب الميدانى للبرنامجللخطة الدراسية  ااختيارية طبق  

 .(2)الحصول على معدل تراكمي عام ال يقل عن  :2بند
 .سداد كامل المصروفات الدراسية :3بند

 تعقد االمتحانات التي لم يجتازها الطالب وفق المواعيد التي تحددها الكلية. (:28مادة )
جلس القرارات المطبقة على الطالب المصري والتي أقرها المالطالب الوافد يلتزم بجميع  (:29مادة )

 الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إدارةاألعلى للجامعات والرجوع إلى 
 تحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب لكل مقرر، والتي تدخل في حساب المعدالت (:30مادة )

 :كاآلتيالتراكمية 
 

 رمز التقدير ةالدرجة المئوي م
 التقدير

 ورن التقدير
Points 

 المدلول باللغة
 نجليزيةاإل 

 A+ 4 ممتاز       100  ـ 95 1
Eccelent 

 A 3.75 95قل من ألى إ 90 2

 B+ 3.50 جيد جدا     90من قل ألى إ 85 3
Very Good 

 B 3.00 85من قل ألى إ 80 4

 C+ 2.75 جيد        80من قل ألى إ 75 5
Good 

 C 2.50 75من قل ألى إ 70 6

 D+ 2.30 مقبول       70من قل أ لىإ65 7
Pass 

 D 2.00 65من قل ألى إ 60 8

 F 00 Fail راسب       60أقل من  9

 IB ----- In-progress مستمر --------- 10

 IC ----- In-compleET غير مكتمل --------- 11

 DN ----- Denile محروم --------- 12

 NP ----- No-grade pass دون درجةناجح  كثرأو  60 13

 NF ----- No-grade fail دون درجةراسب  60أقل من  14

 W ----- Withdrawn منسحب بعذر --------- 15
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 التخرج في التخصص أسبوعي ا في التخصصات الواردة مشروع الرابع المستوىيدرس طقب  (:31) مادة
ويعد هذا المشروع مادة رسوب، ويضاف للمجموع الكلي للدرجات بسط ا  في الخطة الدراسية،

 يوافقومقام ا بواقع ما ة درجة، ويكون لكل مشروع لجنة تحكيم تشكل طبق ا لما يقترحه القسم و 
 عليه مجلس الكلية.

ي فلمجلس الكلية بناء  على طلب مجلس القسم المختص أن يحرم الطالب التقدم لقمتحان  (:32مادة )
ل مقرر أو أكثر إذا كانت مواظبته في حضور المحاضرات أو المناقشات أو الدروس العلمية تق

ت لة يعد الطالب راسب ا في المقرر أو المقرراامن الوقت المقرر لها، وفي هذه الح %75عن 
 ذرا بعالتي حرم من دخول امتحاناتها إال إذا قدم الطالب عذر ا يقبله مجلس الكلية، ويعد غا ب  

، ما مقبول في هذا المقرر، على أن يقدم العذر قبل االنتهاء من االمتحانات التي يعتذر عنها
 .م اشر يو ، ويعقد للطالب امتحان ا بعد الموافقة بخمسة علم يكن عذر ا قهري ا يقبله مجلس الكلية

 تقييم المقرر:  ـ اثامنً 
 : يتم تقييم المقررات الدراسية على النحو اآلتي (:33مادة )

على يتم تقييم الطقب وفق ا لق حة الدراسية المعتمدة من لجان القطاع والمجلس األ :1بند
 هذا الصدد. يللجامعات وقرراته ف

% من إجمالي درجات النجاح للطالب في كل مقرر من مقررات  30تحديد نسبة  :2 بند
 ي:اآلتالبرنامج المهني مقسمة ك

 5   مقرر اإللكترونيدخول الطالب لجميع عناصر التعلم بال%، 
 5   المشاركة في المناقشات المتزامنة وغير المتزامنة%، 
 10   حل جميع االختبارات بالمقرر اإللكتروني%، 
 10  التكليفات المطلوبة بكل وحدة تعليمية ناإلجابة ع%. 

 % على األقل منهم كشرط لدخول االختبار النهائي للمقرر.15بشرط حصول الطالب على 
 % على اختبار نهاية العام.40حديد نسبة ت :3بند
 % على نسبة حضور المحاضرات وجه ا لوجه.5تحديد نسبة  :4بند
 % على االختبار التطبيقي.10تحديد نسبة  :5بند
 .% على مشروع أو تكليف نهاية العام أو مجموع تكليفات العام كامق  15تحديد نسبة  :6بند
سبة راسة المقرر ودخول االمتحان النها ي إذا قلت نيحرم الطالب من االستمرار في د :7بند

في  اراسب   د% في نمطي التعلم )وجها لوجه أو تعلم إلكتروني( ويع50حضوره عن 
 هذا المقرر.
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 :ومواعيد التقدم األوراق المطلوبة ـ اتاسعً 
 يتقدم الطالب لمركز التعلم المدمج بالجامعة باألوراق اآلتية:  (:34مادة ) 

 حاق.طلب االلت 
 أصل المؤهل الدراسي 
 هادة الميقد أو مستخرج رسمي منها.ش 
  عام ا. 30الموقف من التجنيد للطلبة الذكور المصرين الذين يقل سنهم عن 
  ن عززنمززوذج تأجيززل التجنيززد للطلبززة الراسززبون حززديث ا فززي الكليززات أو المعاهززد العليززا والملتحقززين

 طريق مكتب التنسيق.
  ثة.صور فوتوغرافية حدي 6عدد 
 .المصروفات الدراسية يتم تحديدها والتصديق عليها بقرار من مجلس الجامعة 

س الكلية لقلتحاق بالبرنامج بناء  على المواعيد التي يقرها مجليكون موعد تقديم الطلبات  (:35)مادة 
 .ويوافق عليها مجلس الجامعة

ي شأنها نص في هذه الق حة رد فلم ي التييعرض على مجلس الكلية كافة الموضوعات  (:36) ةماد
وعرضه على  مر لمجلس الجامعة للتصديق عليهب، وقد يتطلب رفع األتخاذ القرار المناسإل

 .لجنة التعلم المدمج بالمجلس األعلى للجامعات
 

 المقررات الدراسية لألقسام: ـ اعاشرً 
ا بها المو  "األسرةوعلوم  المنزلي اإلقتصاد"لبرنامج  فيما يلي المقررات الدراسية  ،دينظام الكو ضح 

 وتوزيع الدرجات لكل مقرر، وزمن االمتحان: ،وعدد الساعات التدريسية
 

 ومدلوالتها ةالئحلالرموز الوارده با
 

 الكود الداللة الكود الداللة
 CURR مناهج وطرق تدريس

SPEC 
 HE المنزلي اإلقتصاد

 ED أصول التربيه UN متطلب جامعة

 PSY  النفسعلم  PSY الصحة النفسية

  .يتبع لها المقرر التيالدراسية  المستوى: تدل خانة الم ات على ةاألرقام الكودي
 : HE111مثال 
  اإلقتصادمبادئ يدل على مقرر  11رقم. 
  ىاألول المستوىيتبع لها المقرر وهى  يالت الدراسي المستوىيدل على  1رقم. 
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  برنامجلل ررات الدراسيةـــــــــالمق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ـ 16ـ 
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 كلية التربية النوعية     
 المنزلي اإلقتصادقسم     
 
 

 جدول مواصفات الساعات المعتمدة ونسبها المئوية للبرنامج
 

 النسبة المئوية الساعات المعتمدة النسبة المئوية المقررات الدراسية
 5.71% 8 7%ـــــ     3% متطلب الجامعة

 20% 28 25%ـــــ     15% مهنية التربويةال
 6.43% 9 7%ـــــ     5% التدريب والمشروع
 67.86% 95 75%ـــــ     63% التخصصية

 100% 140 المجموع الكلي

 
 جدول الساعات النظرية والعملية والمعتمدة للمستويات والفصول الدراسية للبرنامج 

 

 الفصل الدراسي المستوى
 عدد الساعات

 المعتمدة العملية النظرية

 األول
 18 20 8 األول
 18 24 6 الثاني

 الثاني
 17 18 8 األول
 18 22 7 الثاني

 الثالث
 17 16 9 األول
 19 26 6 الثاني

 الرابع
 15 18 6 األول
 18 24 6 الثاني

 140 168 56 مجموع الساعات
 100% (60%) 84=  2/168 40% المئويةالنسبة 
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 كلية التربية النوعية     
 المنزلي اإلقتصادقسم     

 متطلبات الجامعة
 ساعات معتمدة( 8)

 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 القائم بالتدريس المعتمدة

UN01-114 كلية اآلداب 2 اللغة اإلنجليزية 
UN02-214 كلية الحقوق 2 حقوق اإلنسان 
UN03-314 كلية العلوم 2 الثقافة البيئية 
SPEC 415 ية التربية النوعيةكل 2 ريادة األعمال 

 

 متطلبات الكلية
 (ةمعتمد ةساع 28)

 

 اسم المقــــرر كود المقرر
 عـدد الساعـات

 المعتمدة تدريب عملي/ نظرى
ED 115 2 ـــــــ 2 والتعليم التربية مبادئ 

CURR SPEC  116 3 4 1 مهارات التعليم/ التعلم 

CURR SPEC  125 4 4 2 المناهج التعليمية وتخطيطها 

CURR SPEC 215 3 4 1 االتجاهات الحديثة في استراتيجيات التعليم 

PSY 225 4 4 2 )نظريات وقدرات( علم نفس تعليمي 

PSY 316 رشاد نفسي  3 2 2 صحة نفسية وا 

ED 317 2 2 1 الرقمنة في اإلدارة التعليمية 

PSY 421 2 2 1 رعاية الفئات الخاصة 

ED 325  3 4 1 التعليمالجودة وتطبيقاتها في 

ED 415 2 2 1 مهنةالخالقيات أ 

 28 28 14 مجموع الساعات
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 كلية التربية النوعية  
 المنزلي اإلقتصادقسم  

 المستوى األول  
 الفصل الدراسي األول

 

متطلبات  المقرر الدراسي كود المقرر
 المقرر

 الدرجات عدد الساعات

زمن  المجموع
لساعات ا عملي نظري االمتحان

 المعتمدة
 /عملي تحريري

 تطبيقي

السنة  أعمال
)تفعيل 
المقرر 
 اإللكتروني(

HE111 2 100 30 30 40 3 4 1 ــــــــــ ترشيد االستهالك االسرى 

HE112 2 100 30 30 40 4 6 1 ــــــــــ أسس الغذاء والتغذية 

HE113 2 100 30 30 40 4 6 1 ــــــــــ أدوات وتقنيات الخياطة 

 متطلبات الجامعة
UN01-114  2 100 30 ـــ 70 2 ـــ 2 ــــــــــ نجليزيةإلغة 

 متطلبات الكلية
ED 115 2 100 30 ـــ 70 2 ـــ 2 ــــــــــ مبادئ التربية والتعليم 

CURR  

SPE 116 
 2 100 30 30 40 3 4 1 ـــــــــ مهارات التعليم/ التعلم 

      18 20 8 إجمالي الساعات المعتمدة

 
 الفصل الدراسي الثاني

 

كود 
متطلبات  يالمقرر الدراس المقرر

 المقرر

 الدرجات عدد الساعات

زمن  المجموع
الساعات  عملي نظري االمتحان

 /عملي تحريري المعتمدة
 تطبيقي

السنة  أعمال
)تفعيل المقرر 
 اإللكتروني(

HE121 2 100 30 30 40 4 6 1 ــــــــــ اقتصاديات الغذاء والتغذية 

HE122  2 100 30 30 40 3 4 1 ــــــــــ شئون االسرةإدارة 

HE123 تلوث الغذاء وفسادة HE112 1 6 4 40 30 30 100 2 

HE124 2 100 30 30 40 3 4 1 ــــــــــ تاريخ االزياء 

 الكليةمتطلبات 

CURR  

SPE 

125 

 2 100 30 30 40 4 4 2 ــــــــــ وتخطيطها المناهج التعليمية

      18 24 6 إجمالي الساعات المعتمدة
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 كلية التربية النوعية  
 المنزليقسم االقتصاد  

   الثانيالمستوى 
 الفصل الدراسي األول

 

متطلبات  المقرر الدراسي كود المقرر
 المقرر

 الدرجات عدد الساعات

زمن  المجموع
الساعات  عملي نظري االمتحان

 المعتمدة
 /عملي تحريري

 تطبيقي

السنة  أعمال
)تفعيل 
المقرر 
 اإللكتروني(

HE 211 2 100 30 30 40 4 4 2 ــــــــــ السرية ادارة الموارد ا 

HE 212 واعدادها األطعمة علوم HE112 2 6 5 40 30 30 100 2 

HE 213  2 100 30 30 40 3 4 1 ــــــــــ المنزلياالرشاد واالقتصاد 

 الجامعةمتطلبات 
UN02-214 2 100 30 ـــ 70 2 ـــ 2 ــــــــــ حقوق اإلنسان 

 متطلبات الكلية
CURR  

SPEC 215 
االتجاهات الحديثة في 

 استراتيجيات التعليم 
 2 100 30 30 40 3 4 1 ــــــــــ

      17 18 8 إجمالي الساعات المعتمدة

 
 الفصل الدراسي الثاني

 

كود 
متطلبات  ياسالمقرر الدر  المقرر

 المقرر

 الدرجات عدد الساعات

زمن  المجموع
الساعات  عملي نظري االمتحان

 المعتمدة
 /عملي تحريري

 تطبيقي

السنة  أعمال
)تفعيل المقرر 
 اإللكتروني(

HE 221  2 100 30 30 40 3 4 1 ــــــــــ رعاية االم والطفل 

HE 222 صناعات غذائية منزلية HE212 1 6 4 40 30 30 100 2 

HE 223 نماذج وتنفيذ مالبس الطفل HE113 2 6 5 40 30 30 100 2 

HE 224  2 100 30 30 40 2 2 1 ــــــــــ اجهزه وأدوات منزلية 

 الكليةمتطلبات 

PSY 

225 

  علم نفس تعليمي

 وقدرات(   ) تظريات
 2 100 30 30 40 4 4 2 ــــــــــ

      18 22 7 إجمالي الساعات المعتمدة
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 كلية التربية النوعية

 المنزليقسم االقتصاد 
 الثالثالمستوى 

 الفصل الدراسي األول
 

متطلبات  المقرر الدراسي كود المقرر
 المقرر

 الدرجات عدد الساعات
زمن  المجموع

الساعات  عملي نظري االمتحان
 المعتمدة

 /عملي تحريري
 تطبيقي

السنة  أعمال
)تفعيل 
المقرر 

 لكتروني(اإل 
HE 311 

قراءات باللغة اإلنجليزية 

 (1في التخصص )

UN02 

114 
1 2 2 40 30 30 100 2 

HE 312 
التخطيط والتنمية 

 واالجتماعية االقتصادية
 2 100 30 30 40 4 4 2 ـــــــــ

HE 313 2 100 30 30 40 3 4 1 ـــــــــ مضافات األغذية 

HE 314 100 ـــ 100 ـــ 1 2 ـــ ـــــــــ تدريب ميدانى  

 متطلبات الجامعة
UN03-315 2 100 30 ـــ 70 2 ـــ 2 ــــــــــ الثقافة البيئية 

 متطلبات الكلية
PSY 316 2 100 30 30 40 3 2 2 ــــــــــ صحة نفسية وإرشاد نفسي 

ED 317 
الرقمنة في اإلدارة 

 التعليمية
 2 100 30 30 40 2 2 1 ــــــــــ

      17 16 9 لساعات المعتمدةإجمالي ا
 

 الفصل الدراسي الثاني
 

كود 
متطلبات  يالمقرر الدراس المقرر

 المقرر

 الدرجات عدد الساعات

زمن  المجموع
الساعات  عملي نظري االمتحان

 /عملي تحريري المعتمدة
 تطبيقي

السنة  أعمال
)تفعيل المقرر 
 اإللكتروني(

HE 321  ـــــــــ مفروشات منزليه  1 4 3 40 30 30 100 2 

HE 322 تدعيم األغذية HE112 1 4 3 40 30 30 100 2 

HE 323  تغذية الفئات الحساسة HE212 1 6 4 40 30 30 100 2 

HE 324  المالبس المنزلية HE223 2 6 5 40 30 30 100 2 

HE 325  100 ـــ 100 ـــ 1 2 ـــ ـــــــــ تدريب ميدانى  

 الكليةمتطلبات 

ED 326  2 100 30 30 40 3 4 1 ـــــــــ الجودة وتطبقاتها في التعليم 

      19 26 6 إجمالي الساعات المعتمدة
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 كلية التربية النوعية 
 المنزليقسم االقتصاد  

 الرابع المستوى 
 الفصل الدراسى األول

 

 المقرر الدراسي كود المقرر
متطلبات 
 المقرر

 الدرجات عدد الساعات

 المجموع
زمن 
 عملي نظري االمتحان

الساعات 
 تحريري المعتمدة

 /عملي
 تطبيقي

السنة  أعمال
)تفعيل 
المقرر 
 اإللكتروني(

HE 411 
 إدارة المشروعات المنزلية 

 وتدريب بالميدان 
 2 100 30 30 40 4 6 1 ـــــــــ

HE 412 
قراءات باللغة االنجليزية 

  ) 2فى التخصص )
HE221 1 2 2 40 30 30 100 2 

HE 413  مالبس خارجية HE324 1 6 4 40 30 30 100 2 

HE 414 100 ـــ 100 ـــ 1 2 ـــ ـــــــــ تدريب ميدانى  

 متطلبات الجامعة
SPEC 415 2 100 30 30 40 2 ـــ 2 ــــــــــ ريادة األعمال 

 متطلبات الكلية
ED 416 2 100 30 30 40 2 2 1 ــــــــــ أخالقيات المهنة 

      15 18 6 إجمالي الساعات المعتمدة

 
 الفصل الدراسي الثاني

 

كود 
متطلبات  يالمقرر الدراس المقرر

 المقرر

 الدرجات عدد الساعات

زمن  المجموع
الساعات  عملي نظري االمتحان

 /عملي تحريري المعتمدة
 تطبيقي

السنة  أعمال
)تفعيل المقرر 
 اإللكتروني(

PSY421 2 100 30 30 40 2 2 1 ـــــــــ ية الفئات الخاصة رعا 

HE 422  2 100 30 30 40 5 6 2 ــــــــــ التغذية العالجية 

HE 423  2 100 30 30 40 5 6 2 ــــــــــ أشغال التريكو اليدوى 

HE 424  2 100 30 30 40 4 6 1 ــــــــــ والكروشيه  فنون التطريز 

HE 425 100 ـــ 100 ـــ 1 2 ـــ ـــــــــ تدريب ميدانى  

HE 426 100 ـــ 100 ـــ 1 2 ـــ ــــــــــ مشروع التخرج  

      18 24 6 إجمالي الساعات المعتمدة
 
 

  اعة معتمدةس 9  :تدريب ومشروع متطلبات ة     ساعات معتمد 8 متطلبات الجامعة:    ساعة معتمدة   95 التخصص: متطلبات

     ساعة معتمدة   28 وتربوى :مهنى  متطلبات
 

 ساعة معتمدة 140 االجمالى =
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 توصيف مقررات الخطة الدراسيةمختصر 
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 توصيف مقررات

 

 المستوى األول
 الفصل الدراسي األول 

 

HE 111 األسري: ترشيد االستهالك  
تهالك في يد االسإكساب الطالب المعارف والمفاهيم المتعلقة بأنماط االستهالك العائلي وترش المقرر:أواًل ـ هدف 
 .المستهلك حماية واإللمام بدوافع الشراء وأسس اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك واإللمام بقوانين وانظمة األسرة

 راعاتها فيواجب مالعوامل ال ،اف ترشيد االستهالكهدأ ،تعريف ترشيد االستهالك ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
ة الدال ،العوامل التي يعتمد عليها الميل إلى االستهالك ،لى االستهالكإالميل  ،عملية ترشيد االستهالك

ماية ح، تدخل الدولة في تحديد األسعار ،خصائص المستهلك الرشيد ،الميل الحدي لالستهالك ،االستهالكية
 . ما يستجد من موضوعات. ،التوازن بين العرض والطلب ،لمنتجينحماية ا ،المستهلك

بالنسبة  ستهالكترشيد اال ،ترشيد االستهالك بالنسبة للسكن ،السلوك االستهالكي لألسرة المحتوى العملى للمقرر:
خطوات  ،ةميزانياألسس العامة لل ،تحديد الميزانية المثلى للمستهلك ،ترشيد االستهالك بالنسبة للملبس ،للغذاء

 .تدريبات على الدالة االستهالكية ،صورة تخطيط الميزانية ،وضع الميزانية للدخل المالي
 

112  HE أسس الغذاء والتغذية:                     
يث مكوناتها حمن  تزويد الطالب بالمعلومات الكافية عن العناصر الغذائية االساسيه للجسم أواًل ـ هدف المقرر:

 .فيه هضمها وامتصاصها داخل الجسم  وكذلك تأثير الغذاء على الصحة العامةوأنواعها وكي
زمة للجسم ال لا ةاألساسيالعناصر الغذائية  ـ تأثير الغذاء على الصحة العامة :ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر

 تمثيل ـا وظائفعه ـسيمها تقلكربوهيدرات )ا ،(يالتمثيل غذائ ـالوظائف  ـمينية حماض األاأل ـالبروتينات )التقسيم 
، (هميةأ)وظائف و  الماء ،(يتمثيل غذائ ـحماض الدهنية األ ـهمية )الوظائف واأل المواد الدهنية ،(يغذائ

 جد منما يست ،هميتها للجسم(أالعناصر المعدنية )تقسيمها و  ،نسان(الفيتامينات )تقسيمها واهميتها لل 
 موضوعات.

وشروط  فة عليهاصناف مختلأتطبيق  ـالمختلفة  يقواعد طرق الطه ـييل والموازين المكا المحتوى التطبيقي للمقرر:
 .نجاحها وتجميلهاطهيها و 

 

 113  HE :أدوات وتقنيات الخياطة 
تزويد الطالب بأدوات وماكينات الحياكة ودراسة التطور التاريخي لماكينات الحياكة والتعرف على  أواًل ـ هدف المقرر:
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 ومعرفة األعطال الشائعة في ماكينات الحياكة وكيفية إصالحها.ماكينات الحياكة 
 التقنيات ،لتشطيباألدوات والمعدات المستخدمة في عملية التفصيل والحياكة وا ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

يب كتر  ،بسماكينات الحياكة المستخدمة في صناعة المال، للحياكة ودورها في تجميع أجزاء المالبس األساسية
ما  ،ياكةة الحصيانة ماكين ،كيفية إصالح األعطال الشائعة بماكينة الحياكة ،ماكينة الحياكة المنزلية المسطحة

 يستجد من موضوعات.
خطوط ال)لحياكة ينة اماك ،العروة( ـ اللفقة بأنواعها ـ الغرز اليدوية )السراجة بأنواعها المحتوى التطبيقي للمقرر:

 ـ والجاهز يه اليدويالبي ـ السوستة ـ االنفورمات والمردات بأنواعها ـ الثنيات بأنواعها ـ واعهاالوصالت بأن ـ بأنواعها
 الجيوب بأنواعها(.

 

UN01 -114  نجليزيةإلغة: 
 التحدث في األساسية المهارات اكتسابو  الجيد الفهم مع نجليزيةاإل  باللغة القراءة مهارات تنمية أواًل ـ هدف المقرر:

 .نجليزيةاإل  للغةبا والكتابة
 الخطاب اصفاتمو ، المنزلي اإلقتصاد مجال في المستخدمة الفنية المصطلحاتانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر: ث

 وكيفية اللغوية بوالتراكي المختلفة زمنةاأل  ،نجليزيةباللغة اإل  الجمهور ومخاطبة التقديم ومهارات وخصائص العام
، الصحيحة زيةنجليالكتابة اإل  وقواعد المالئم سلوباأل واختيار الربط واتأد استخدام على التدريب ،استعمالها

 يف اللغوية واالختصارات المصطلحات بعض ترجمة، التخصص مجال في الصحيحة الترجمة وقواعد وأصول أسس
  .المنزلي اإلقتصادمجال 

 

ED 115 :مبادئ التربية والتعليم 
م تها بالعلو ا، وصلالتعريف بمفهوم التربية وفلسفتها وأهدافها، وضرورته يهدف هذا المقرر إلى أواًل ـ هدف المقرر:

التعليم، و لتربية ي، الفارق بين ااإلقتصاداألخرى مع إبراز دور التربية في التغير الثقافي واالجتماعي والتطور 
وضوع مرة في المعاصوتنمية االتجاهات السليمة نحو مهنة التدريس مع تقديم فكرة عامة عن االتجاهات التربوية 

ملية ورات عإعداد وتدريب المعلم والمعلمة، وتحديد قسمات واقع التربية في العالم العربي من أجل تقديم تص
 لمواجهة التحديات المتجددة.

وظائف  ة التربية،ف عمليدراسة ماهية التربية، ماهية التعليم، أهمية التربية، أهدا ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
بوية في ات التر العلماء حول عملية التربية، نماذج لعملية التربية في بعض الدول، المؤسس آراءلية التربية، عم

 عات.المجتمع، التسهيالت الداعمة للبيئة التربوية، السياسات التربوية العالمية، ما يستجد من موضو 
 

CURR SPEC 116 التعليم والتعلم مهارات: 

هارات في ق تلك الم، وتطبيالمتعلمينالتعليم والتعلم لدى  مهاراتتنمية ف هذا المقرر إلى يهد أواًل ـ هدف المقرر:
 .حياتهم الجامعية والعملية

الفرق و  التعليم والتعلم،مهارات ، هماالفرق بينو التعلم،  يةاهم ،ماهية التعليم ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
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ما  : التنافسي، التعاوني، التشاركي، ...،لتعلمنواع ا، أكيف يتعلم المتعلم ،النشطم عللتاالتعلم الفعال و  ،اهمبين
 يستجد من موضوعات.

 مهاراتا، تها ونماذجهالتعليم والتعلم ومواصفاتها وتصنيفا مهاراتمعايير اختيار  العملي للمقرر:المحتوى ـ  ثالثًا
ستخدام مهارة ا ،اتلمثير امهارة تنويع ، مهارة التهيئة الذهنيةدريب على مهارات التعليم: الت ؛التعليم والتعلم والتقويم

؛ لطالباسئلة م ألهارات األسئلة واستقبال المعلم، مهارات التعـزيز، ثارة الدافعية للتعلمم، مهارة التعل مصادر
ة مهار ، لنقديامهارة التفكير ، مهارة البحث، مهارة التخطيط، مهارة إدارة الوقتمهارات التعلم: التدريب على 

   لخ.إ ... ،التقييم
 

 المستوى األول
 الفصل الدراسي الثانى 

 

121 HE اقتصاديات الغذاء والتغذية: 
ضر وأنواع والح ريفإكساب الطالب المعارف والمفاهيم المتعلقة بالنمط الغذائي لألسرة في ال أواًل ـ هدف المقرر:

 ية. اإلقتصاداألغذية المستهلكة لألسرة وتكاليفها والتعرف على الغذاء من الناحية الصحية و 
 ،ئي في مصرالغذا نمط االستهالك ،أهداف السياسة الغذائية ،السياسة الغذائية ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

فاق مط االنن ،التطور الكمي لنصيب الفرد في مصر ،رئيسةفي مصر من السلع الغذائية التطور االستهالك الكلي 
ة الطلب زياد ،ةمشكلة الغذاء في الدول النامي  ،جمة عن تزايد االستهالك الغذائياألثار النا ،الغذائي في مصر

ة ئيالغذا عالسل ،مشكلة الغذاء في الدول العربية ،زيادة متوسط دخل الفرد ،ارتفاع معدل نمو السكان ،على الغذاء
 ما يستجد من موضوعات.  ،التغذية السليمة ،المنبهات ،الحبوب الغذائية ،الرئيسية واقتصاديتها

لسليمة اة لتغذيمقارنة بين ا ،لب على الغذاء في الدول الناميةتدريبات على زيادة الط المحتوى العملى للمقرر:
ن ماليومية  ياجاتاالحت ،طرق تقييم البروتينات ،مة الحيوية للبروتينات النباتيةرفع القي ،والتغذية غير السليمة

لجسم  ت والدهونوتينالبر فوائد الكربوهيدرات وا ،لفيتاميناتالكربوهيدرات والبروتينات والدهون واألمالح المعدنية وا
 .اإلنسانوظائف االمالح المعدنية لجسم  ،اإلنسان

 

122  HE األسرةشئون  إدارة:  
ذلك كيفية دارية، وكحل اإللطالب كيفية االعتياد على التفكير اإلداري السليم والمرور بالمرا: تعليم اأواًل ـ هدف المقرر

 اتخاذ القرار في الكثير من مجاالت الحياة.
دارية لعملية اإلا ،هامجاالت ،المنزل ومراحل تطورها إدارةنشأة  ،تعريفها دارة: اإلثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر

القيم  ـ خاذ القرارمراحل ات ـ القرارات )أنواعها ،التقييم( ـالتنفيذ والمراقبة  ـالتنظيم  ـالتخطيط  ـاألهداف  ـ)مراحلها 
 ،يةاألسر ات تعريف العالق ،ومراحلها األسرةتطور  ،رية على مراحل العملية اإلداريةوالمستويات( تطبيقات نظ
 ات.ن موضوعمما يستجد  ،التفكك األسري ،ألسريةاالتنشئة االجتماعية والعالقات  ،االختيار والتوافق الزواجي
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 ـالفوط  ـالفضيات ترتيب المائدة ) ،محدودة الدخل( ـإعداد مائدة لعائلة )متوسطة الدخل  المحتوى العملى للمقرر:
 تقديم الهدايا. ،آداب الدعوة واالستقبال ،آداب المائدة وتناول الطعام ،تزيين المائدة(

123 HE تلوث الغذاء وفساده:   
 لفساد.من ا ةاألغذي ةحماي ةوكيفي ةغذينواع فساد األأسبابه و أتعريف الطالبات بالتلوث و  أواًل ـ هدف المقرر:

ية لغذائواد اسيم المتق ،مصادر تلوث الغذاء ،األغذيةتعريف فساد األغذية وتلوث  ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
د من ما يستج ،(البكتيرى ـالبيولوجي  ـالحيوي  ـالكيماوي  ـ أنواع الفساد )الطبيعي ،من حيث قابليتها للفساد

 موضوعات.
 التزنخ الذي ،ماويالفساد الكي ،تلوث وفساد المنتجات الحيوانية ،ساد الطبيعيأنواع الف المحتوى التطبيقي للمقرر:
 الفساد البكتيرى. ،يحدث للزيوت والدهون

 

124 HE تاريخ األزياء: 
 فة.تعريف الطالب بمفهوم النسيج واألزياء ودراسة تاريخهما عبر العصور المختل هدف المقرر: ـأواًل 
 ،مختلفةلعصور الأنواع المنسوجات المستخدمة عبر ا ،مقدمة عامة عن األزياء المحتوى النظرى للمقرر: ـنًيا ثا

سالمية ر اإلوالعصو  ،والقبطي ،ي والرومانيواليونان ،دراسة األنواع المختلفة من األزياء من العصر الفرعوني
 ما يستجد من موضوعات. ،واألزياء األوروبية حتى اآلن

ستوحاة ماء ابتكار أزي  -رسم الخطوط الملبسية التي تميز كل عصر من العصور المختلفة المحتوى العملى للمقرر:
 خطوطها من العصور المختلفة وتنفيذ بعضها.

 

CURR SPEC 125 لتعليمية وتخطيطها:المناهج ا 
لمرتبطة ساسية االمفاهيم المصطلحات األتزويد المتعلمين بالمعارف والمهارات الوظيفية عن  ـ هدف المقرر: أواًل 

 لمشكالتاقتراح الحلول ل، و مناهجالالتطورات واالتجاهات الحديثة في مجال ، و وطرق تخطيطه بمنظومة منهج
 . المتعلقة بالمناهج

بررات م معنى،و  مفهومتخطيط المنهج كطرق وأساليب تخطيطه، مفهوم المنهج و  ر:ـ المحتوى النظري للمقر  ثانًيا
ى إلدعت لتي اوامل عه، الالنقد الموجه لو  المفهوم التقليدي للمنهج) رهتطو ، والعائد التربوي من ذلك تخطيط المنهج

مة ات منظو مكون، (مفاهيم أساسية مرتبطة بالمنهج، الالمفهوم الحديث للمنهج، تطوير مفهوم المنهج التقليدي
نظومة مكونات م ،التدريسو  التعليمو التربية  أهمية المنهج في منظومات، فهوم المنهج كمنظومة)م المنهج
نظريات و أسس  (، جطبيعة العالقة بين مكونات المنه، التقويمو أنشطة التعليم والتعلم و المحتوى و األهداف  :المنهج
 وضوعات.مما يستجد من  ، تنظيمات المناهج، تقويم المنهج، تطوير المنهج؛بناء المنهج ونماذج

وناتها، ا لتعرف مكتحليل بعض المناهج ونقده ،المناهجعملية في بناء تطبيقات ـ المحتوى العملي للمقرر:  ثالثًا
هج انموذج شامل للمنوضع تصور ل، ومقارنة بين نظريات المناهج المختلفة ونماذجهاخطوات تخطيط المناهج، 

 .وعناصرها، وأسسها
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  المستوى الثانى
 الفصل الدراسي األول 

 

211 HE األسريةالموارد  إدارة: 
ر في ل التي تؤثالعوامو تزويد الطالب بالمعلومات الكافية عن ماهية الموارد االقتصادية وأنواعها  أواًل ـ هدف المقرر:

 استعمال موارد األسرة.
مل لبشرية وتشوارد ادراسة مفهوم الموارد األسرية، تقسيم الموارد األسرية، الم ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

سهيالت كات وتالتجاهات، والموارد غير البشرية وتتضمن المال والممتلالطاقات والميول والقدرات والمهارات وا
 ابه تمر يالت راطو ألادخل األسرة، عدد أفراد األسرة،  :المجتمع والوقت، العوامل المؤثرة على استخدام موارد األسرة

ادى القتصاعى واتوى االجتماألسرة، مكان سكن األسرة، مستوى معيشة األسرة، عمل الزوجة خارج األسرة، المس
 ،لميزانيةللعامة س اس، األ، الميزانيةخل المعنوي، الدي، الدخل العينيالدخل النقد ي،دارة الدخل المالإسرة، لأل

 ما يستجد من موضوعات. ، يع الميزانية للدخل المالخطوات وض
مؤثرة لعوامل الفت ، اإدارة الو  صور تخطيط الميزانية ألسرة ما ، تنفيذ ومتابعة الميزانية ، المحتوى العملى للمقرر:

لوقت ، حطة ل فى استعمال الوقت ، أسباب اختالف الوفت الالزم الداه األعمال المنزلية من أسرة االخرى ، وضع
ألداء  لالزمةاأنواع خطط الوقت ، خطوات وضع الخطة ، تنفيذ ومراقبة الخطة ، أدارة الطاقة البشرية ، الطاقة 

 عب واالجهاد ، أنواع التعب ، عالج التعب االعمال المنزلية ، الت
 

212  HE  هاإعداد األطعمةعلوم: 
يور الط ،حومالل ،الفاكهة والخضرواتالمواد الغذائية "خصائص و   على قيمة يتعرف الطالب أواًل ـ هدف المقرر:

 ة.في عمل وجبات متكاملة شهي ، ... الخ، واستخدامهااللبن ،واالسماك
 اللبن، سماكر واأللطيو ا ،اللحوم ،الفاكهة والخضروات ،المحاليل ،الماء واستعماالتهظري للمقرر:ثانًيا ـ المحتوى الن

الطبيعية  هصخوا ـ هتركيب ـ هالبيض )مكونات ،(همنتجات ـنواعه أ ـالخواص الطبيعية والكيميائية  ـ ه)مكونات
ما  ،منتجاتهاو حبوب ال ،الجلوتين ،فع العجائنطرق ر  ،المواد الداخلة في عمل العجائن ،ثير التخزين(أت ـ والكميائية

 يستجد من موضوعات.
طرق رفع  ،المواد الداخلة في عمل العجائن، المستحلب(ة ـ الرغو ـ  الغرويات )المعلق المحتوى التطبيقي للمقرر:

مقاطع  ،هاتجارب الخضر بأنواع ،تجارب توضح تأثير المواد الذائبة على رفع درجه الغليان مع التطبيق ،العجائن
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 .يالكيك االسفنج ،الكعك الدسم ،لفطائر، االلحم وطرق طهيها
 

213  HE  المنزلي اإلقتصاداالرشاد و: 
ج ناء البرامكيفية بو المنزلي،  اإلقتصادإكساب الطالب المعارف والمفاهيم المتعلقة باإلرشاد في  أواًل ـ هدف المقرر:

 رشادية.اإل 
 ،ليي المنز تصاداإلقد ال في اإلرشاعملية االتص ،ي المنزلياإلقتصاداإلرشاد  ةهيام ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

اد ر اإلرشدو  ،ي المنزلياإلقتصادالمعينات التعليمية في اإلرشاد  ،ي المنزلياإلقتصادطرق ووسائل اإلرشاد 
 .ما يستجد من موضوعات ،ي المنزلي في التنمية البشريةاإلقتصاد

 .ذا المجالهييم في التق ،التدريب في هذا المجال ،ي المنزلياإلقتصادبناء برامج اإلرشاد  :المحتوى العملى  للمقرر
 

  UN02-214 اإلنسانحقوق  
 .اناإلنسق وحقوق الشعوب وآليات حماية حقو اإلنسانتزويد الطالب بالمعلومات عن حقوق  أواًل ـ هدف المقرر:

ة دراسة حقوق ، أهمياإلنسانماهية حقوق  :اإلنسانحول حقوق  مفاهيم أساسية ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
مصدر ال :المصادر ،التطور والنشأة: اإلنساننشأة ومصادر حقوق ، وحقوق الشعوب اإلنسان، حقوق اإلنسان
ة والسياسية، الحقوق المدني :الحقوق، ترد عليها يوالقيود الت اإلنسانأنواع حقوق  ،المصدر الدولي ي ـالوطن
 يالقيود ف :ودالقي ،الشرائع األخرى يالشريعة اإلسالمية وف يف اإلنسانية واإلجتماعية، حقوق اإلقتصادق الحقو

نظيمية األليات الت :اإلنسانآليات حماية حقوق  ،ظل الظروف اإلستثنائية يظل الظروف العادية، القيود ف
لتشريعية على اآلليات اـ  ة، آليات قضائيةآليات قانونيي ـ اآلليات التشريعية على المستوى الوطن ـ المؤسسية

لمجال ا ي، فيالمجال الهندس ي، فيالمجال الطب يف ن:اإلنسا، الجوانب التطبيقية لحقوق يالمستوى الدول
 .اوليً ا وديً داخل اإلنسانمجال البحوث والعلم، دراسة حاالت لحقوق  ي، فيوالتربو  يالمجال الفكر  ي، فيالزراع

 

CURR SPEC-215 ليم:جاهات الحديثة في استراتيجيات التعاالت 
المقرر المصطلحات المتعلقة ب بالمعلومات عن المتعلمتزويد يهدف هذا المقرر إلى  أواًل ـ هدف المقرر:

النفسية لفلسفية و األسس ا، الناجحة وسبل تطويرها التعليممواصفات إستراتيجية ، المدخل( ،األسلوب، اإلستراتيجية)
 ار المعلمأدو و  رهاوعناصالفعالة  التعليمتحديد استراتيجيات ، طلق منها االستراتيجيات المختلفةوالمعرفية التي تن

  .التعليمدور التكنولوجيا في تفعيل استراتيجيات ها، الجديدة في والمتعلم
راتيجيات است ةهميأ، المدخلو األسلوب و  اإلستراتيجيةمفاهيم أساسية حول ماهية  ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

ة ط المعرفي، الخرائطالتعلم النشاستراتيجيات  ، نماذج منمواصفات اإلستراتيجية التعليمية الجيدة، المختلفة التعليم
 لك مزاياو  .. إلخ.التعلم التشاركي،  ،العميق، التعلم السريع، العصف الذهني، التعلم التعلم بالمشروعوأنواعها، 

  ما يستجد من موضوعات.. ،ستراتيجياتذه االهدور التكنولوجيا في تفعيل منها، 
ة، تحليل نماذج استراتيجيكل يجابيات وسلبيات لتحديد إ نقد االستراتيجيات التعليمية :ثالثًا ـ المحتوى العملي للمقرر

ستراتيجيات تعليم ومقارنتها باالستراتيجيات التقليدية،  لمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا ااستخدام وا 
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، استراتيجيات ما وراء المعرفة، استراتيجيات التعلم النشط: تطبيقات ونماذج من، نترنتالمعلومات أو شبكة اإل 
 موضوعلتصميم وبناء  ، استخدام المنصات التعليميةاستراتيجيات التعلم االلكترونيإستراتيجية التعلم الذاتي، 

 .ن بعدمدراسي يصلح للتعلم 
 
 

 المستوى الثانى
 راسي الثانىالفصل الد

 

221  HE م والطفلرعاية األ:  
اية ي جوانب رعبيقية فدراسة المعارف والمفاهيم المرتبطة باألمومة والطفولة، إكتساب مهارات تط أواًل ـ هدف المقرر:

 األم والطفل.
 ،جتمعمفي ال تهاوظيف ،هاأهداف ،تعريف األسرة ،ورعايته مدخل لنمو الطفلثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر: 

 ،الميالد لة ما قبلمرح ،لعناية باألم بعد الوالدةا ،النفاسو الوالدة و رعاية األم أثناء الحمل ، الطفولة ،األمومة
ي مرحلة فلطفل ارعاية  ،العوامل التي تؤثر على نمو الجنينن نصائح وتوجيهات للوالدين في مرحلة ما قبل الميالد

ية مسئول ،الطفل في مرحلة الرضاعة الرضيع من أسبوعين إلى عامين رعاية ،سبوعينأالوليد من الميالد وحتى 
لمهارات، ا، تعلم اب عليهالتحكم فيها، العادات السيئة وكيفية التغل، االنفعاالت و )تعلم الكالم األسرة عن تربية الطفل

 ات.موضوع تجد منما يسا، تنمية ذكاء الطفل، إستقرار الوسط العائلي(، الحوادث التي قد تحدث للطفل أنواعه
 ،الوالدة األم بعدبللعناية  ،النفاسو الوالدة و  رعاية األم أثناء الحمل تطبيقات عملية في المحتوى العملى للمقرر:

تطبيقات  لرضيع،، العناية بأسنان ا(النوم والنظافة يرعاية الطفل حديث الوالدة )الرعاية الملبسية والرعاية ف
ا قبل طفل م مة المتعلقة بذلك، جدول التطعيمات والتحصينات. رعايةهمومات الإرشادية في تطعيم الطفل والمعل

رشادية إ، سلوكيات النوم، سلوكيات النظافة الشخصية( تطبيقات سنوات )رعاية ملبسية 6لى إ 2المدرسة من 
بيقات ، تطلاهيه للتخفيف من إنفعاالت األطف، تطبيقات إرشادية وتوجيطفالوتوجيهيه على تعلم الكالم عند اإل

ين ت للوالدالشروط الواجب توافرها في لعب األطفال، توجيها ،عالج العادات السيئة عند األطفالإرشادية فى 
 .جهاوعال الحوادث التي قد تحدث للطفل الوقاية منها تطبيقات في ،لمربين لتنمية ذكاء الطفل باللعبوا

 

222  HE صناعات غذائية منزلية:  
ها في عدادإ والتي يمكن ذات القيمة الغذائية لطالب على بعض الصناعات الغذائيةيتعرف ا أواًل ـ هدف المقرر:

 .عدادهاإاكسابهم مهارات المنزل و 
ان ناعات األلبص ـطحينة الـ ة الصناعات الغذائية المنزلية وتشمل: الحالوة الطحيني ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

بدائل  ،..(.لالالمونزاري ـ)البيضاء  ةصناعة الجبن بأنواعه المختلف ،لمبخر(اللبن ا ـالمحلي  ـاللبن المكثف )
بات المر  ،ز(المايوني ـالكاتشاب الصلصات ) ،صوص الصويا( ـ خلطات اللحوم ـالتوفو األطعمه مثل فول الصويا )

 ما يستجد من موضوعات. ،جائن باستخدام بدائل لدقيق القمحالع ،والمخلالت
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ا نجاحه تطبيق اصناف مختلفة علي الصناعات الغذائية المنزليه وشروط طهيها و ي للمقرر:المحتوى التطبيق
 وتجميلها وتعبئتها وتخزينها بطريقة صحية.

 

223  HE نماذج وتنفيذ مالبس الطفل:         
مراحل بالبس لماتزويد الطالب بمراحل النمو المختلفة حتى الطفولة المتأخرة ودراسة عالقة  هدف المقرر: ـأواًل 

كساب ومهارات تنفيذ بعض  البس ماذج منالطفولة ومعرفة المتطلبات الملبسية للطفل في مراحل عمره المختلفة وا 
 .األطفال

 بسية للطفلات الملالمتطلب ،مراحل نمو األطفال ،مقدمة عامة عن مالبس األطفال المحتوى النظري للمقرر: ـثانيًا 
ط الشرو  ،فلمو الطاختيار التصميم المالئم لمراحل ن ،ة المناسبة لمالبس األطفالاألقمش ،في مراحل عمره المختلفة

 ما يستجد من موضوعات. ،إنتاج صناعة مالبس األطفال، الواجب توافرها في مالبس األطفال
اسات ذ المقطريقة أخ ،جدول التوحيد القياسي ،األدوات المستخدمة في رسم الباترون المحتوى التطبيقي لمقرر:

طلون سي لبنالنموذج األسا ،كوال والمردات لفستان طفلةاأل  ،النموذج األساسي لفستان طفلة ،لمالبس األطفال
 طفل. 

 

224  HE أجهزة وأدوات منزلية: 
مرها ل من عيجهزة المنزلية بصورة تحافظ عليها وتطبكيفية التعامل مع األ تعليم الطالب أواًل ـ هدف المقرر:

 .االقتصادى واالفتراضي
 ،الحديد ،اسالنح ،ملمونيو )األ جهزة المنزلية واأل دواتاألالخامات المصنع منها  ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

 (،الضغط حلة ،رالتوست ،الخالطات ،ية )المكواةائية وغير الكهربائالصغيرة الكهرب ةجهز األ (،البالستيك ،الزجاج
 ما يستجد من ،..الخ(، .جهزة التكييفأ ،الصحون الةغس ،المالبس الةغس ،ية الكبيرة )الثالجةائجهزة الكهرباأل

 موضوعات.
دوات رف على األ، التعدوات المنزليةالعناية بالخامات المصنع منها األجهزة واألطرق  للمقرر:التطبيقي المحتوى 

 ية.ئاغير كهربو ية ائبة كهر جهزة المنزلية الصغيرة والكبير طرق العناية باألكيفية تشغيل واستعمال و ، وكيفية اختيارها
 

PSY 225 ي )نظريات وقدرات(:علم نفس تعليم 
مناهج و جاالته تعريف المتعلمين بماهية علم النفس التعليمي، من حيث: تعريفه وأهميته وم ـ هدف المقرر: أواًل 

لتي لمفاهيم اات واومالبحث فيه والنظريات النفسية السلوكية واالرتباطية والمعرفية وأسس بنائها. وتزويدهم بالمعل
 . دتساعدهم على مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ، وتنمية قدرتهم على تطبيق شروط التعلم الجي

ات النظري؛ يهلبحث فومناهج ا ،ومجاالته ،هميتهوأ ،علم النفس التعليمى: تعريفه ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
 ؛رية هل، نظنظرية الجشطالت؛ يات االرتباطية: واطسون، وتولمانالنظر ؛ السلوكية: بافلوف، ثورنديك، سكنر
 ما يستجد من موضوعات.؛ بعض التطبيقات على نظريات التعلم

كيفية معالجة واكتساب المعلومات واالحتفاظ بها أثناء عملية التعّلم، العوامل  للمقرر: العمليـ المحتوى  ثالثًا
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واالنفعالية، والبيئية(، التطبيقات التربوية للنظريات: السلوكية، المعرفية، المؤثرة في عمليات التعّلم )المعرفية، 
في  ، والنظريات العصبيةالنظريات ذات االتجاه المشترك بين النظريات السلوكية والمعرفية )التعلم بالمالحظة(

   .ميادين علم النفس المختلفة بشكل عام، وفي مجال التعلم بشكل خاص
 
 

 المستوى الثالث
 الفصل الدراسي األول  

 

311  HE (1) قراءات باللغة اإلنجليزية في التخصص: 
 أواًل ـ هدف المقرر: 

 Providing the students with information that help  him  to  understand the  topics 

in  field of specialization and in office searches from various scientific sources in the 

English language. 

 للمقرر:  والتطبيقىثانًيا ـ المحتوى النظري 
- Study the family resources management. 

- Study the various scientific terms in the field of clothing and textiles.  

- Study the  Healthy food, The Food Pyramid (Vegetables and fruit group, Fats- 

Proteins), Antioxidant. 

- Vitamins, Phenolic compounds - .  
 

312 HE  االقتصادية واالجتماعية:التخطيط والتنمية 
ية إلقتصاداعديد من المشكالت مفاهيم عن التخطيط ودوره في حل إكساب الطالب معلومات و  أواًل ـ هدف المقرر:

 المجتمع. تحقيق النمو فيالتخطيط في وأهمية االجتماعية و 
 أهداف ،عيةالجتمااهية التنمية ما ،مفهوم التنمية االجتماعية ،تعريف التخطيط ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

 ،ميادينهو غراضه علم االجتماع أ ،مقومات التنمية من الناحية االجتماعية ،مراحل تنمية المجتمع ،تنمية المجتمع
 تخطيط ،يةقتصادالتنمية اال ،أهداف التنمية االجتماعية ،غير االجتماعيأنواع الت ،أهم عوامل التغير االجتماعي

ائد من والع االستثمارات ،تخطيط الدخل القومي ومصادره ،تخطيط االستثمارات االقتصادية ،الموارد االقتصادية
ي الدول تغير فاالتجاهات الحديثة لمواجهة مشكلة ال ،تخطيط مصادر التمويل األجنبية ،تمويل التنمية ،التنمية
اجهة طط مو خ ،الدورات االقتصادية ،التضخم انواعه واساليب الحد منه ،الفقر واالستبعاد االجتماعي ،النامية

 .، ما يستجد من موضوعاتالبطالة وأثارها على التنمية
ت الستثماراا ،فقرة الثارها على مواجهآو التنمية االجتماعية واالقتصادية ، مراحل التخطيط للمقرر: التطبيقيالمحتوى 

 التخطيط واالستبعاد االجتماعي. ،والعائد للتنمية
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313 HE مضافات األغذية:  
 اطر الصحيةواألهمية االقتصادية والمخ الغذائية استخدام المضافاتتعريف الطالبات الغرض من  أواًل ـ هدف المقرر:

   .المرتبطة بسوء استهالكها
، غذائيةضافات الالخواص الطبيعية والكيماوية للم، المضافات الغذائية ريفتع ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

، وح بهاالحدود المسمو  الغرض من استخدام المضافات الغذائية، األغذية يف المضافة المواد استخدام أسباب
ام خدالمخاطر الناجمة عن سوء است، لمضافات الغذائيةاالشتراطات الصحية ل، المضافات الغذائيةتصنيف 

 ما يستجد من موضوعات، على جودة الغذاء المضافات الغذائيةاستخدام  أثر، المضادات الغذائية
 ،رات النكهةمظه ،مكسبات النكهة، "الغذائي للمنتج الحسية الخصائص لتحسين إضافات المحتوى التطبيقي للمقرر:

، لظاتمغ ،ثبتاتم ،للمستحلبات ،واألرزيق لتبييض الدق"، إضافات ألغراض تكنولوجية، "المواد الملونة ،المحليــات
  .الخ، ... ضد التكتل ،مضادات لألكسدة ،المواد الحافظة

 

314 HE :التدريب الميداني 
دارًيايهدف هذا المقرر إلى إعداد الخرجين للقيام بوظائف مهنة التعليم فنًيا و  أواًل ـ هدف المقرر: تاحة اا  لفرصة ، وا 

ارسة ئولية وممل المسالمدرسية(، وتحم دارةب قبل التخرج، والتعامل مع بيئة العمل )اإللكسب الخبرة العملية والتدري
 العملية التعليمية الفعلية.

فق ي للدروس و ير كتابأهداف عملية التدريب وأهداف المادة التعليمية. إعداد تحض ثانًيا ـ المحتوى العملى للمقرر:
أوراق تعلم و تطبيق الخطة التعليمية الفردية. تصميم مصادر ال النموذج الخاص بذلك. تحضير الدروس بناًء على

تقارير ات والالعمل المصاحبة لألنشطة الصفية التي يشارك فيها خالل فترة التدريب. إعداد التكليفات والواجب
لتي ا لنتائجاالمطلوبة. المواظبة على مواعيد العمل، والمبادرة والقدرة على إتقانه. كتابة تقرير نهائي عن 

 استخلصها المتعلم خالل فترة التدريب في المؤسسة التعليمية.
 

 UN03-315الثقافة البيئية:  
 .ة والمعنويةافة البيئية و وااللمام بمشكالت التلوث البيئي الماديتعريف الطالب بمفهوم الثق هدف المقرر: -أواًل 
ختلف صور مالتلوث البيئي المادية والمعنوية،  التتعريف الثقافة البيئية، مشك  للمقرر: النظريالمحتوى  - اثانيً 

نى لمى والتققدم العوالبيئة، مشكالت الت اإلنسانالتلوث البيئي، التقدم والتكنولوجيا صديقة البيئة، العالقة بين 
نعكاساتها على البيئة.  وا 

 

PSY 316  رشادصحة نفسية و  نفسي: ا 
ناول ئته كما يته وبية النفسية، وأساليب التوافق بين الفرد ومجتمعتعريف المتعلمين بمعني الصح أواًل ـ هدف المقرر:
وسيكولوجية  ي، ومفهوم الجماعة ودينامياتها، واالتجاهات النفسية واالجتماعية،النفس اإلرشادالمقرر مفهوم 

 القيادة، والتفاعل االجتماعي، واألدوار. 
النفسية للفرد والمجتمع، وعالقتها بالعلوم التربوية،  دواعي االهتمام بالصحة ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
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 المؤسسي؛والتفاعل بين الصحة النفسية والصحة الجسمية، ومعايير الصحة النفسية ومؤشراتها بالنسبة للعمل 
ي، وتعريفاته المختلفة، وأهميته في المجال التربوي، ونشأته وتاريخ تطوره، وعالقته النفس اإلرشادماهية علم 

التنشئة االجتماعية وأثرها في تكوين الشخصية، واالتجاهات االجتماعية، من حيث: الطبيعة  ؛لوم األخرىبالع
 ما يستجد من موضوعات. ؛والوظائف والقياس، والمعايير االجتماعية من حيث التكوين والعوامل المؤثرة فيها

واإلرشاد  ،ل السلوكلمتمركز حول الشخص، وتعدي: اإلرشاد انيات اإلرشاد النفسىف للمقرر:العملي المحتوى  ثالثًا ـ
مظاهره  جتماعى :لتوافق الشخصي واال، المدرسة يوبرامج اإلرشاد ف ي،، واإلرشاد األسر واإلرشاد المهنيي، المعرف

 خ.،... إلأثير بعض المؤسسات االجتماعية على الصحة النفسية : األسرة ، والمدرسة، والعوامل المؤثرة فيه
 

ED 317  التعليمية: دارةقمنة في اإلالر 

مدرسية عليمية والالت ةدار تزويد المتعلمين بمهارات دمج تقنيات الحاسب في العمليات المرتبطة باإل أواًل ـ هدف المقرر:
تخدم في لتي تساإللكترونية من بعد، واألسس والمعايير والتطبيقات ا دارة.. إلخ، وتعرف أساسيات اإل.والصفية،

 .دارةج اإلي برامفنات تخدم األغراض والعمليات اإلدارية، وتطبيق مجاالت االتصاالت اإللكترونية إنتاج قواعد بيا
الصفية، نشأتها وتطورها؛ أهمية  دارةالمدرسية، اإل دارةالتعليمية، اإل دارةمفهوم: اإل ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

اإللكترونية، وأتمتة العمليات  دارةالمدرسية واإل دارةبين مهام اإلالتعليم اإللكتروني في تطور المدرسة تقنًيا؛ العالقة 
التعليمية نظم المعلومات  دارة؛ االتجاهات الحديثة الستخدام الحاسب في اإل(E-Management)اإلدارية 
-Word, Acsses, Excel, Power Point, Out Look, E؛ أسس ومعايير برمجيات: (MIS)اإلدارية 

mail داول المدرسية؛ تقويم المتعلم، وأعمال الكنترول، وتصحيح االمتحانات إلكترونًيا؛ قواعد في عمل الج
العملية التعليمية والمدرسية  إدارةالبيانات والمستخدمة في النظم اإلدارية التعليمية، وتوظيف برمجيات الحاسب في 

 والصفية؛ ما يستجد من موضوعات.
 

 المستوى الثالث
 نى الفصل الدراسي الثا 

 

321  HE مفروشات منزلية:  
ام عوالتقسيم ال المفروشات وأنواعها واألقمشة المستخدمة في تنفيذها،الطالب بمفهوم تعريف  أواًل ـ هدف المقرر:

 .للمفروشات المنزلية
دمة في مفهوم المفروشات المنزلية وأنواعها واألقمشة المستخدراسة  ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

 ،نواعهاأالطرق المختلفة للعناية بالمفروشات بمختلف  ،صهاالتقسيم العام للمفروشات المنزلية وخصائ ،اتنفيذه
نهاء وزخرفة المفروشات المنزلية  .كذلك دراسة األساليب العلمية والفنية في تنفيذ وا 

متعلقة لحات الالمصط ،تحديد الخامات المناسبة للمفروشات المنزلية المختلفة للمقرر: التطبيقيالمحتوى 
تقان مجموعة مختلفة من المفروشات المنزلية. ،بالمفروشات المنزلية  تنفيذ وا 
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322  HE  األغذيةتدعيم:  
 .لعامةاة الصحة حمايو القيمة الغذائية للطعام بدور تدعيم األغذية في رفع تعريف الطالبات  أواًل ـ هدف المقرر:

ات الواجب االعتبار ، ةتدعيم األطعملى إسباب التى تدعو األاألغذية، يم تدعتعريف  ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
 لتدعيمامواد ع أنـــوا، التدعيمقواعد اساسية لعملية  ،مراعاتها عند إجراء تدعيم أو تعزيز للمنتجات الغذائية

 ما يستجد من موضوعات.، الغذائيأهم المشاكل المتعلقة بمجال التدعيم ، الغذائيـــة
، الذرة ،رزأل ا، الخبزالدقيق و " ،لتدعيمغذية القابلة لاأل، بعــض المنتجـــات المدعمــة التطبيقي للمقرر: المحتوى

 ، ... الخ.ملح الطعام ،بدائل الدهون، المارجرين ،والبطاطس السريعة  ، العصائر،تقوية اللبن
 

HE 323 تغذية الفئات الحساسة: 
 ةساسة ودراسوالح ةصللفئات الخا ةحتياجات الغذائيواال ةالسليم ةدئ التغذييتعرف الطالب بمبا أواًل ـ هدف المقرر:

 .لديهم ةبعض الحاالت المرضي يالتغذيه ف
تغذية الطفل ونموه  ،(سنوات 4-2من )تغذية الطفل  ،التغذية التكميلية للرضيع :ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر

 تغذية ،المسنين تغذية ،الحمل والرضاعة مرحلة يف التغذية ،( سنوات12-6)( و6-4سن ) يف يالجسم
 .ما يستجد من موضوعات ،الخاصة االحتياجاتذوي  ،الرياضيين تغذية ،المراهقين

ن المرض علفئات الحساسة في حاالت الصحة و من اتصميم وجبات يوم كامل لكل فئة  المحتوى التطبيقي للمقرر:
طاقة زيع التو ، طاقة الحآلة الفسيولوجية ،قة المجهود الجسميطا ،طريق )حساب طاقة التمثيل الغذائي القاعدي

 باستخدام الوحدات التبادلية(. ةترجمة العناصر الغذائية إلى أطعم ،كلها على العناصر الغذائية
 

HE 324 المالبس المنزلية:   
رحلة العامة لم لقواعدميته واتزويد الطالب بمفاهيم وأنواع المالبس المنزلية ووظائف الملبس وأه أواًل ـ هدف المقرر:

 إنتاجها مع التطبيق العملي لتلك النماذج. 
جب الشروط الوا -بس المنزليةأنواع المال -المفاهيم الخاصة بمالبس السيداتثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

ميمات المفضلة لتصا -لخامات النسجية المستخدمة في المالبس المنزليةا -توافرها في تصميم المالبس المنزلية
 ا يستجد من موضوعات.م -القواعد العامة في إنتاج المالبس المنزليةو  -للمالبس المنزلية

تصريفات  -النقصان( –الباترون )الزيادة  دراسة حاالت -شرح باترون أساسي وتنفيذه المحتوى التطبيقي للمقرر:
 لييجاما(.ا -قميص النهارتنفيذ ) -ت بأنواعهاالمردا -نواع االكوالأ -نواع الكمأ -البنس

 

 HE 325:التدريب الميداني 
دارًيايهدف هذا المقرر إلى إعداد الخرجين للقيام بوظائف مهنة التعليم فنًيا و  أواًل ـ هدف المقرر: تاحة اا  لفرصة ، وا 

ارسة ولية وممئل المسالمدرسية(، وتحم دارةلكسب الخبرة العملية والتدريب قبل التخرج، والتعامل مع بيئة العمل )اإل
 العملية التعليمية الفعلية.
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فق ي للدروس و ير كتابأهداف عملية التدريب وأهداف المادة التعليمية. إعداد تحض ثانًيا ـ المحتوى العملى للمقرر:
أوراق تعلم و النموذج الخاص بذلك. تحضير الدروس بناًء على تطبيق الخطة التعليمية الفردية. تصميم مصادر ال

تقارير ات والاحبة لألنشطة الصفية التي يشارك فيها خالل فترة التدريب. إعداد التكليفات والواجبالعمل المص
التي  لنتائجاالمطلوبة. المواظبة على مواعيد العمل، والمبادرة والقدرة على إتقانه. كتابة تقرير نهائي عن 

 استخلصها المتعلم خالل فترة التدريب في المؤسسة التعليمية.
ED 426 الجودة وتطبيقاتها في التعليم: 

 .تحقيق النتائج المرجوةالتعليم ل ةد نظام الجودة في إصالح منظوماعتما أواًل ـ هدف المقرر:
ومها، تعليم، مفهفي ال الجودةبمفهوم الجودة وأهميتها ومعاييرها، تعريف المتعلمين  ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

تحقيق  آليات، يمي التعلمبررات تطبيق معايير الجودة فيم جودة التعليم، جودة التعليم، ، معايير تقيآلياتها معاييرها،
 ات.ما يستجد من موضوع ؛في مجال تحقيق الجودة في التعليم ، تجارب عالميةالجودة في إصالح التعليم

عايير مروزبي، يير كتطبيق بعض معايير ضبط الجودة في  التعليم، منها: معا للمقرر: العمليـ المحتوى  ثالثًا
 بلدرج، معايير التقويم الشامل، معايير الهيئة القومية لضمان الجودة والعتماد في مصر.
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  المستوى الرابع
 الفصل الدراسي األول

 

HE 411 المشروعات المنزلية إدارة 
  ة الصغيرة لمنزلياالمشروعات  إدارةبة مهارات تعريف الطالب باهمية المشروعات المنزلية واكسا أواًل ـ هدف المقرر:

)مهارة   المشروعات المنزلية الصغيرة إدارةهارات م –تعريف المشروعات المنزلية الصغيرة  ثانيا المحتوى النظري:
دراسة الجدوى  مهارة اعداد -المشروع  مهارة تخطيط -أهداف المشروع  مهارة تحديد -تحديد فكرة المشروع 

مهارة اعداد دراسة الجدوى  –مهارة اعداد دراسة الجدوى الفنية  –هارة اعداد دراسة الجدوى المالية م –التسويقية 
مهارة تقويم المشروع الصغير (  –مهارة التوجيه والرقابة  –مهارة تنظيم وجدولة أعمال المشروع  –القانونية 

 د من موضوعات. ا يستجم -السمات والمهارات الشخصية الالزمة ألصحاب المشروعات 
 تطبيقات على تحديد األهداف –تطبيقات على تحديد أفكار للمشروعات المنزلية الصغيرة  المحتوى التطبيقى:

ية تطبيقات على إعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والفن –والتخطيط للمشروعات المنزلية الصغيرة 
 جدولة أعمال المشروعات المنزلية الصغيرة.طبيقات على تنظيم و ت -للمشروعات المنزلية الصغيرة

 

412  HE (2قراءات باللغة اإلنجليزية في التخصص): 
 أواًل ـ هدف المقرر:

Helping students in study methods of research in the various scientific sources in 

the English language exploring new knowledge and research fields in the field of 

specialization. 

 ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
- Study the management processes ( decision making - money,  time and energy 

management), Work simplification. 

- Study the new in the field of clothing and textiles. 

- Study the malnutrition diseases(Alzheimer's disease- Heart disease –Diabetes- 

obesity- Cancer), Food poisoning- Microorganisms. 

 

HE 413    :مالبس خارجية 
يب على التدر المناسبات و  تزويد الطالب بأهم الخامات التي تصلح لعمل الجونالت في مختلف أواًل ـ هدف المقرر:

 ت.عديد من الموديالت للجونالتنفيذ 
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ة دمة في صناعبيعية والصناعية المستخاألقمشة الط -دراسة أهمية المالبس للفرد ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
األسس  -نات المختلفة التي تصلح للجونلةأقمشة البطا -ية المستخدمة في إنهاء الجونلةخامات التقو  -الجونلة

 ما يستجد من -مالبس الخارجيةالعناية بال -الجسم التي يجب مراعاتها عند اختيار التصميم لتالفي عيوب
 موضوعات.

 تذ بعض الموديالت من الجونالإعداد وتنفي -الباترون أساسي لجونلة وتنفيذه المحتوى التطبيقي للمقرر:
 قصات( -جوديهات -كلوش -اوفسيه -الونيهك -كسرات)

 

414 HE :التدريب الميداني 
تاحة ادارًيارر إلى إعداد الخرجين للقيام بوظائف مهنة التعليم فنًيا وا  يهدف هذا المق أواًل ـ هدف المقرر: لفرصة ، وا 

ارسة ئولية وممل المسالمدرسية(، وتحم دارةلكسب الخبرة العملية والتدريب قبل التخرج، والتعامل مع بيئة العمل )اإل
 العملية التعليمية الفعلية.

س ابي للدرو حضير كتية التدريب وأهداف المادة التعليمية. إعداد تأهداف عمل ثانًيا ـ المحتوى التطبيقي للمقرر:
لم ر التعوفق النموذج الخاص بذلك. تحضير الدروس بناًء على تطبيق الخطة التعليمية الفردية. تصميم مصاد

رير والتقاات الواجبو وأوراق العمل المصاحبة لألنشطة الصفية التي يشارك فيها خالل فترة التدريب. إعداد التكليفات 
التي  لنتائجاالمطلوبة. المواظبة على مواعيد العمل، والمبادرة والقدرة على إتقانه. كتابة تقرير نهائي عن 

 استخلصها المتعلم خالل فترة التدريب في المؤسسة التعليمية.
 

415 SPEC :ريادة األعمال 
داري، والبرايسعى المقرر إلى تنمية فكر ريادة األعمال كمف أواًل ـ هدف المقرر: ي دريبية التمج التهوم اقتصادي وا 

 تؤهل لسوق العمل، والتدريب على المشروعات اإلنتاجية الصغيرة.
عمال، ريادة األ ساسياتمفهوم ريادة األعمال، التسلسل التاريخي لريادة األعمال، أ ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

قافة ث زأساليب تحفي المهارات الريادية، مهارات القيادة الريادية، التوجه نحو ريادة األعمال، سمات رائد األعمال،
دارةريادة األعمال، التمييز بين ريادة األعمال و  لتأثير، اوض واالمشروعات المتوسطة والصغيرة، مهارات التف ا 

فوائد ال، العمالظهور لرواد األعمال، التطور والنمو في ريادة األعمال، مؤشر كفاءة منظومة ريادة األ  عوامل
التشغيل، و سويق والت دارةوالتحديات في ريادة األعمال، خطوات إنشاء مشروع ريادي وتحديد آلية تمويلها، خطة اإل

 عات.أهم الجهات المسؤولة عن نشر ثقافة ريادة األعمال في المجتمع ودور كل منها، ما يستجد من موضو 
 

ED 416  :أخالقيات المهنة 
الفرد  ا علىعرف مفهوم المهنة ومفهوم األخالق وأهميتهما، ومفهوم أخالق المهنة وأثره: تأواًل ـ هدف المقرر

التحلي  لتي يجبألخالقيات المهنة، وفهم األخالقيات المحمودة ا األساسيةوالمجتمع وعلى العمل نفسه، والمبادئ 
ق فيها النسياي عمله ومخاطر ابها في العمل، والصفات السيئة واألخالق غير المحمودة التي يجب عليه تجنبها ف
 من أجل تجنبها، ويتمثل حقوقه الوظيفية وواجباته نحو العمل والزمالء والرؤساء.
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العمــل، و لمهنة امفهـوم المهنة، الفرق بين مفهوم الـمهنة والوظيفة، مكانة  ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
، ات المهنةأخالقيلمهنة، والفــــرق بيــن مفهوم األخالق و وتعريف األخالق ووسائل اكتسابها، مفاهيم أخالقيات ا

لسلوك، احـــددات مهن، مالمرجعيات التي تقـــــــــوم عليها أخالقـيات المهـنة، القيم األخالقية التي ترتبط ببعض ال
، ةار دأخالقيات اإل والزمن اإلنتاجى بيـن التقـنين والواقع، وااللتزام بقواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات المهنة،

 وأخالقيات الوظيفة العامة، واألخالقيات غير المحمودة، ما يستجد من موضوعات.
 مل والتنبؤيط العتدريب المتعلم على تحليل الظواهر األخالقية المحدثة في مح ثالثًا ـ المحتوى العملي للمقرر:

ة قيم للمهنرؤية و و القيات المهنة، تصميم رسالة بآثارها وتحديد موقفه منها، تحديد المرجعيات التي تقوم عليها أخ
التسويق و فكرية التي يفضل االلتحاق بها في المستقبل، تنفيذ مهارات التطبيق العملي لتطبيقات حقوق الملكية ال

 .يلكتروناإللكتروني، تقييم عقود النشر اإللكتروني، يحلل أساليب حماية المؤلفين والناشرين والعمل اإل 
 

 رابعالمستوى ال
 الفصل الدراسي الثانى 

 

  HE 421 :رعاية الفئات الخاصة 
 ة.اكساب الطالب المفاهيم النظرية والتطبيقية المتعلقة برعاية الفئات الخاص أواًل ـ هدف المقرر:

لعوامل ا ،سانيةمكونات الشخصية اإلن ،تعريف الفئات الخاصة، تعريف الرعاية ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
ي فساسية أمفاهيم ، ، االتجاهات، الدوافع(مكونات الشخصية )الصفات الفطرية يسية التي تشارك في تركيبالرئ

ات الفئ تصنيف ،مجال رعاية الفئات الخاصة )الحاجات االنسانية، المشكالت االجتماعية، التكيف، التوافق(
ؤسسات مال ،(ية ذوي االحتياجات الخاصةرعا ،رعاية المسنين ،رعاية الفئات الخاصة )رعاية المراهقين ،الخاصة

 ما يستجد من موضوعات.  التي تخدم الفئات الخاصة،
نين، اية المستطبيقات عملية في مجال رعاية المراهقين، تطبيقات عملية في مجال رع للمقرر: التطبيقيالمحتوى 

 تطبيقات عملية فى مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة، ما يستجد من موضوعات.
 

HE 422 التغذية العالجية: 
 لمختلفة.مراض او تخفيف حدة األأعالج  يسس التغذية العالجية ودور الغذاء فأدراسة مبادئ و  أواًل ـ هدف المقرر:

لتغذية اط برامج الشروط الواجب توافرها عند تخطي، تعريف التغذية العالجية ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
 يلتغذية فسس اأ ،المستشفيات المتخصصة يف ينظام التقييم الغذائ، تغذية العالجيةال يخصائأدور ، العالجية

 سس، أميلبعض أمراض الجهاز الهض يالغذاء العالج، الكلى والكبد يسس التغذية ف، أمراض السكر والسرطانأ
 ما يستجد من موضوعات، حاالت العمليات والحروق يالتغذية ف

اض السكر مر ، أد قوائم باألطعمة الممنوعة والمسموحة للحاالت المرضية المختلفةعداإ المحتوى التطبيقي للمقرر:
حاالت  يالتغذية ف، مراض القولون، أاع الحامضعسر الهضم وارتج، لمعدةقرحة ا، والسرطان والكلى والكبد
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 .العمليات والحروق
 

HE 423 :أشغال التريكو يدوي  
ستخدمة في امات المالتريكو وتاريخ تطور التريكو اليدوي واألدوات والختزويد الطالب بمفهوم  أواًل ـ هدف المقرر:

 والتزويد والتنقيص والحردات بأنواعها. األساسيةتنفيذ التريكو اليدوي وطريقة عمل الغرز 
اعها لشغل جب إتبدراسة األدوات والخيوط المستخدمة في التريكو والشروط الوا ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

ما يستجد  -قطع المنفذة من التريكو اليدويالعناية بال -المستحدثات في أشغال التريكو اليدوي ،ريكو اليدويالت
 من موضوعات.

بعض الغرز  -نواعه(البليسيه بأ -الجيرسيه -المقلوب -العدل-)البداية األساسيةالغرز  المحتوى التطبيقي للمقرر:
 التريكو اليدوي في تنفيذ قطعة ملبسية. استخدام غرز -اعهاالحردات بأنو  -التنقيصو التزويد  -الزخرفية

 

HE 424 فنون وأساليب التطريز والكروشيه: 
إسالمي( واستخدامها  –قبطي  –تزويد الطالب بالتصميمات الزخرفية للعصور المختلفة )فرعوني  أواًل ـ هدف المقرر:

ه شيو الكر وتاريخ تطور  غرز التطريز اليدوي أنواعو  -في وضع تصميمات تصلح لتطريز القطع الفنية المختلفة
 ه.وأنواع وأدواته وخاماته

ت( التصميما ،دواتاأل ،)الخامات ،دراسة التطريز في العصور التاريخية المختلفة ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
 ،ختلفةز الملتطريأساليب ا ،القواعد المستخدمة في إنتاج التصميمات الخاصة بالتطريز ،المستخدمة في التطريز

 طورتتاريخ  ،مفهوم الكروشيه ،مستعملة وزخرفتها بأساليب التطريز المختلفةالطرق االستفادة من المالبس غير 
 ستجد منما ي ،شيه المختلفةو أنواع غرز الكر  ،األدوات والخامات المستخدمة في تنفيذ الكروشيه ،شيهرو الك

 موضوعات.
 ،لبطانيةا ،مسةالتر  ،الفستون ،ضلع السمكة ،الظل ،رجل الغراب ،السلسلة ،فرعال :غرز المحتوى التطبيقي للمقرر:

، ناإليتامي أشغال ،أشغال الترتر ،أشغال الخرز ،البوان ستان ،الطائر ،السراجة ،الحشو ،العقدة ،البذرة ،المرجريت
 .اريع مختلفةأعمال ومش تنفيذ ،تنفيذ الحردات بأنواعها ،أنواع غرز الكروشيه المختلفة، األبليك

 

 HE 425 :التدريب الميداني 
تاحة ادارًيايهدف هذا المقرر إلى إعداد الخرجين للقيام بوظائف مهنة التعليم فنًيا وا   أواًل ـ هدف المقرر: لفرصة ، وا 

سة ار ئولية وممل المسالمدرسية(، وتحم دارةلكسب الخبرة العملية والتدريب قبل التخرج، والتعامل مع بيئة العمل )اإل
 العملية التعليمية الفعلية.

أهداف عملية التدريب وأهداف المادة التعليمية. إعداد تحضير كتابي للدروس  ثانًيا ـ المحتوى التطبيقي للمقرر:
وفق النموذج الخاص بذلك. تحضير الدروس بناًء على تطبيق الخطة التعليمية الفردية. تصميم مصادر التعلم 

نشطة الصفية التي يشارك فيها خالل فترة التدريب. إعداد التكليفات والواجبات والتقارير وأوراق العمل المصاحبة لأل 
المطلوبة. المواظبة على مواعيد العمل، والمبادرة والقدرة على إتقانه. كتابة تقرير نهائي عن النتائج التي 
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 استخلصها المتعلم خالل فترة التدريب في المؤسسة التعليمية.
 

 رج:مشروع التخ426 
شروعات فيذ م: توظيف معارف ومهارات المتعلمين التي اكتسبوها خالل دراستهم في تصميم وتنأواًل ـ هدف المقرر

 تخدم القسم بالدرجة األولى، والكلية والجامعة والمؤسسات التعليمية.
نية. طرح مل تعاو عتحديد استراتيجية العمل وتقسيم المتعلمين إلى مجموعات  ثانًيا ـ المحتوى التطبيقي للمقرر:

ن قبل المشروعات. مناقشة المشروعات. تحديد مشروع كل مجموعة. تنفيذ المشروعات وفق الخطة الموضوعة م
 فريق العمل. متابعة ما تم تنفيذه بشكل دوري

 


