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قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة

رسالة قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة
بكلٌة االقتصاد المنزلً  -جامعة المنوفٌة
ٌيتم اللسم ببعداد معلم االقتصاد المنزلً إعداداًا مينٌا ًا
وتربوٌا وثلافٌا من خالل مجموعة من
الفرص التعلٌمٌة الملصودة المنتظمة ذات الصلة بالمناهج وطرق التدرٌس و إدارة األسرة ،والتغذٌة
وعلوم األطعمة ،والمالبس والنسٌج ،والعلوم التربوٌة والنفسٌة  ،والثلافٌة ،والتدرٌب المٌدانً،
بحٌث ٌكتسب الميارات التً تؤهله للتدرٌس ،والمشاركة المجتمعٌة ،واإلبداع فً مجاله ،والمنافسة
فً سوق العمل  ،باإلضافة إلى إعطاء الطالب الفرص لتطوٌر المعرفة والميارات واالتجاهات لدٌيم
فً مجاالت التغذٌة وعلوم األطعمة  ،المالبس والنسٌج  ،تأثٌث المسكن وتطبٌليا فً حٌاتيم
الشخصٌة ،واألسرٌة ،والعملٌة ،والمجتمعٌة .
ومن ثم فبن رسالة اللسم تسعى إلى تحلٌق التمٌز والجودة فً مجال إعداد معلم االقتصاد المنزلً ،
فضالًا عن الم ساهم ة فً إحداث التنمٌة البشرٌة و المجتمعٌة فً مجال البحث العلمً على المستوٌٌن
المحلى والعالمً فً إطار من التعاون مع المؤسسات التعلٌمٌة والجامعات اللومٌة والدولٌة وانطالقا ًا
من منظومة اللٌم الثلافٌة واألخالقٌة التً تحكم المجتمع.
للمساهمة فً االرتلاء بمستوى معلم االقتصاد المنزلً إلى المواصفات التالٌة -:
 - 1ملم بالمعرفة والميارات الالزمة لتعلٌم االقتصاد المنزلً.
 - 2قادر على التواصل الفعال مع اآلخرٌن .
 - 3مستخدم جٌد لتكنولوجٌا التعلٌم ووسائل االتصال الحدٌثة .
 - 4قادر على التعلم الذاتً واالستمرار فً تطوٌر أدائة المينً .
 - 5ملتزم بأخالقٌات المينة .
 - 6قادر على العمل فً فرٌق .
 - 11مشارك فً تطوٌر المدرسة .
 - 7قادر على حل المشكالت بأسلوب علمً .
 -12قادر على المشاركة المجتمعٌة .
 - 8قادر على التفكٌر الناقد .
 -13قادر على المنافسة فً سوق العمل .
 - 9قادر على اإلبداع واكتشاف الموهوبًن .
 -14لدٌه اتجاهات إٌجابٌة نحو المينة .
 - 10ملم باللوانٌن واللوائح المنظمة للعمل .

مجاالت عمل الخرٌجٌن :
ٌتم استيداف تعٌٌن خرٌجً اللسم بالتخصصات األتٌة:
 .1معلمً اقتصاد منزلً
 .2مصممً (أشغال فنٌة  -دٌكور المنزل – منتجات ملبسٌة )
الوظائف الفعلٌة:
 - 1معلم اقتصاد منزلً (بالمدارس اإلعدادٌة والثانوٌة والفنٌة )
 -2أقامة مشروعات صغٌرة خاصة مثل:
(مشروعات خاصة بالمالبس – التغذٌة وعلوم األطعمة

كلٍح االلتصاد الوٌضلً
حىصُف انبزَايح
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(أوال) معلومات أساسٌة
 -1عُىاٌ انبزَايح :االلخصاد انًُزنٍ وانخزبُت
هتعذد
َ -2ىع انبزَايح  :يفزد -يزدوج – يخعذد
 -3القسم/األقسام  :االقتصاد المنزلي والتربية
 -4يُسك انبزَايح :أ.د .فاطًت انزهزاء أيٍُ انشزَف –عوٍذ كلٍح االلتصاد الوٌضلً وسئٍظ لغن االلخصاد
انًُزنٍ وانخزبُت –جاهعح الوٌوفٍح
يساعذ يُسك انبزَايح  :د .احًذ بهاء طهبه انحدار  -هذسط تمغن االلتصاد الوٌضلً والتشتٍح –كلٍح االلتصاد
الوٌضلً –جاهعح الوٌوفٍح.
د .سهاو احًذ رفعج انشافعً  -هذسط تمغن االلتصاد الوٌضلً والتشتٍح –كلٍح
االلتصاد الوٌضلً –جاهعح الوٌوفٍح.
د .خُهاٌ عهٍ انسُذ سىَذ  -هذسط تمغن االلتصاد الوٌضلً والتشتٍح –كلٍح االلتصاد
الوٌضلً –جاهعح الوٌوفٍح.
األطعوح  -عوٍذ كلٍح
–أعتار هتفشغ التغزٌح وعلوم
 -5انًحكى انخارخٍ :أ.د.عطُاث يحًذ انبهٍ
االلتصاد الوٌضلً تجاهعتً حلواى والوٌوفًج عاتما وسئٍظ لطاع االلتصاد الوٌضلً
تالوجلظ األعلى للجاهعاخ
أ.و.د َادَه رشذٌ هحشوط أعتار علن الٌفظ الوغاعذ  -كلٍح التشتٍح  -تجاهعه
حلواى.
 -6تاريخ اعتماد التوصيف ( 2008/6/5 :مجمس القسم)
( 2008/6/8مجمس الكمية)

(ثانٌا) معلومات مينٌة
 -1أهداف البرنامج العامة :

 - 1حخزَح يعهًىٌ الخصاد يُزنٍ َخًخعىٌ بًسخىي يشزف ويكخسبٍُ نًعزفت
عهًُت ويهاراث حذرَسُت كافُت وَكى ٌ نذَهى انمذرة عم ي األداء انًًُز وانمذرة
عهً انخعهى وانبحث.
 - 2إعذاد خزَدٍُ عهً يسخىي َخىافك يع انًعاَُز األكادًَُت انًعخزف بها عانًُا
.
 - 3إيذاد انًدخًع بخزَدٍُ لادرٍَ عهً حهبُت احخُاخاث انًدخًع انًهُُت وانبحثُت
.
 - 4إيذاد انًدخًع بخزَدٍُ لادرٍَ عهً انًساهًت انفعانت فٍ حطىَز وحطبُك
انسُاساث انمىيُت انًُشىدة.
 - 5رفع يهاراث انخزَدٍُ وحعزَز لذراحهى انخُافسُت فٍ سىق انعًم .
 - 6إعذاد كىادر حدُذ انخذرَس بإحماٌ نخهبُت احخُاخاث سىق انعًم بكفاءة وحزوَذ
انطالب بكُفُت انخفاعم اندُذ يع انخاليُذ فٍ انفصىل انذراسُت.

 .1إعداد كوادر قادرة على التطوٌر والتحدٌث المستمر فى مجال البحث العلمً والمجال
التعلٌمً والمجاالت المتعللة بالتخصص .
 -8إعداد خرٌجٌن قادرٌن على تخطٌط وإعداد المشروعات الصغٌرة المرتبطة بمجاالت االقتصاد
المنزلً العدٌدة الستخداميا فً تنمٌة الفرد و المجتمع
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 -9إعداد خرٌجٌن على وعى بالموارد المادٌة و البشرٌة المتاحة بالمؤسسات التعلٌمٌة وكٌفٌة
تفعٌليا بأسس علمٌة سلٌمة لخدمة المجتمع
بالمؤسسات التعلٌمٌة التً تخدم
 . 10تلدٌم االستشارات الفنٌة والتثلٌفٌة
واألسروالمجتمع ككل والمتعللة بمجال التخصص .

الطالب

 .11اإللمام بالتلنٌات الحدٌثة التً ٌمكن استخداميا فى المؤسسات التعلٌمٌة وكٌفٌة توظٌفيا
لخدمة العملٌة التعلٌمٌة

 )1مخرجات التعلم الم ستيدفة

) : (ILOs

أ  -معرفة و الفيم:
2أ 1-يمم الطالب بمعمومات حول مضمون عمم االقتصاد المنزلي وأىدافو

2أ 2-إثراء المعمومات حول التخصصات المختمفة بعمم االقتصاد المنزلي .
الكيميائي
ة
2أ 3-يمم الطالب بالقوانين والظواىر

2أ 4-معرفة المبادئ العامة في االقتصاد وخاصة االدخار واالستيالك واالستثمار وغيرها
2أ 5-فيم أسس عمم الفسيولوجي  ،والتعرف عمى األجيزة المختمفة فى جسم الحيوان والنبات
2أ 6-التعرف عمي مفيوم عمم النفس وعالقتو بغيرة من العموم األخرى

2أ 7-اإللمام بمبادىء وأسس الرياضة ذات الحاجة الممحة واليامة في مجال المحاسبة واالقتصاد المنزلي
2أ 8-التعرف عمى فروع الكيمياء العضوية

2أ 9-اإللمام بالمصطمحات العممية األجنبية المتعمقة بمجال التخصص.
2أ 10-التعرف عمى عناصر العمل الفني وأسس التصميم.

2أ 11-التعرف عمى المشاكل التي تؤثر عمى صحة اإلنسان
2أ 12-اإللمام بمبادئ التربية لخدمة الطالب المعمم .

2أ 13-التعرف عمى العوامل التي تحدد طبيعة أسموب التدريس

2أ .14-فيم أسس عمم الكيمياء الحيوية واإللمام بالعناصر الغذائية والتعرف عمى خواصيا
2أ 15-تحديد األصول العممية لمتفصيل وحياكة المالبس بمختمف أنواعيا.
2أ 16-دراسة العناصر الغذائية كالبروتينات و الميبدات و السكريات
2أ 17-معرفة مبادئ الكيمياء الحيوية و تطبيقاتيا العممية.
2أ 18-اإللمام بحقائق نمو الطفل واحتياجات الطفولة

2أ 19-اإللمام بموضوعات أسس التغذية وطرق تخطيط الوجبات الغذائية.
2أ 20-معرفة العوامل الفمسفية واالقتصادية واالجتماعية التي أثرت في تاريخ التعميم.
2أ 21-التعرف عمى المبادئ النفسية والعوامل المؤثرة في النمو.

2أ 22-التعرف عمى العوامل المختمفة المؤثرة عمى القيمة الغذائية لألطعمة
2أ 23-اإللمام بالفنون والحضارات القديمة عمى مر العصور.

2أ 24-تحديد األسس واالعتبارات الواجب اتخاذىا لمعناية باألنسجة والمالبس
2أ 25-فيم الموارد األسرية وخطوات العممية اإلدارية

2أ 26-اإللمام بأساسيات عمم البكتريولوجى وكيفية االستفادة منيا في مجال التخصص
2أ 27-تعميق النظرة التربوية لتاريخ التربية في مصر

2أ 28-التعرف عمى اإلنجازات التربوية في الحضارات القديمة
2أ 29-اإللمام بمصادر االتجاىات الفنية الحديثة والمعاصرة
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2أ 30-التعرف عمى طرق التدريس المتنوعة

ست
2أ 31-اإللمام بأسس التعميم وأشكال التعمم وأىمية د ار ة
2أ 32-التعرف عمى الطرق المختمفة لتحميل األطعمة وتحميميا

2أ 33-اإللمام بأسس التصميم الداخمي لممسكن  ،وتأثيثو وديكوره
2أ 34-معرفة أصول ومبادئ استخدام الحاسب االلى

2أ 35-معرفة أصول التربية وعالقتيا باألصول الفمسفية األخرى

2أ 36-التعرف عمى أىم المصطمحات المرتبطة بالوسائل التعميمية
2أ 37-اإللمام بالمشكالت االجتماعية ودور التربية في مواجيتيا
2أ 38-تحديد أىم معايير االختيار االمثل لممالبس

2أ 39-التعرف عمى تركيبات وتصميمات األدوات واألجيزة المنزلية  ،واألسس السميمة الستخداميا
2أ40-التعرف عمى أنواع الخامات النسيجية المستخدمة في التطريز
2أ 41-اإللمام بالميا ارت والعمميات الفنية الالزمة لمتدريس
2أ 42-معرفة وسائل القياس والتقويم لمعممية التعميمية

2أ 43-فيم نشأة الصحة النفسية ومظاىرىا والتوافق وأىميتو لممعممة
2أ 44-االلمام بحقائق التربية ومقوماتيا االجتماعية والفمسفية واالقتصادية
2أ45-تحديد أىم أسس ومعايير التقنين الغذائي و أعداد وجبات متوازنة
2أ46-التعرف عمى أىم مبادئ تصميم األزياء

2أ 47-فيم قواعد التربية الصحية والغذائية السميمة

2أ 48-إدراك المفاىيم المتعددة لمتربية المقارنة وأىدافيا ومجاالت تحقيقيا
2أ 49-فيم الفروق الفردية وجوانبيا والعوامل المؤثرة عمييا وأىم خصائصيا
2أ 50-اإللمام بالمصطمحات العممية الحديثة في مجال التخصص
2أ 51-معرفة قوانين عمم الرياضيات وأساليب حل المشكالت
2أ 52-اإللمام بمبادئ اإلحصاء واالستفادة منيا
2أ 53-اإللمام بأصول وقواعد المغة العربية

2أ 54-التعرف عمى أىم المصطمحات المرتبطة بالتربية العممية

ب -الميارات الذهنٌة:
2ب 1-القدرة عمي استنباط العالقة بين الكيمياء ومجاالت االقتصاد المنزلي

 2ب 2-استنتاج أىمية قوانين االقتصاد لكل فروع االقتصاد المنزلي

 2ب 3-تحميل المكونات الغذائية األساسية وفقا لعمم فسيولوجي النبات
 2ب 4-التمييز بين مجاالت عمم النفس المختمفة.

 2ب 5-القدرة عمي تحميل القيم األسرية و ربطيا بتنمية المجتمع.

 2ب 6-استنتاج أسس وعناصر الوحدات الفنية المالئمة لكل تصميم.

 2ب 7-تحميل المشاكل التي تؤثر عمى صحة اإلنسان والتوصل لكيفية حميا.

 2ب 8-توضيح العالقة اإلرتباطية بين منيج الدراسة ومحتواه ومستوى النضج العقمي لمتالميذ
 2ب 9-استنتاج القواعد األساسية لمبادئ التدريس الجيد

2ب 10-تحميل بعض الوجبات الغذائية إلى عناصرىا األساسية

2ب 11-استنتاج الخطوط السميمة المتبعة عند القص والحياكة
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2ب 12 -تصنيف مراحل نمو الطفل وتحديد االحتياجات الغذائية المناسبة لكل مرحمة
2ب 13-التمييز بين الفئات العمرية المختمفة فى االحتياجات الغذائية الخاصة

2ب 14-استنتاج عوامل الثبات والتغير فى سمات النظام التعميمي من فترة ألخرى
2ب 15-تحديد المشكالت النفسية لمرحمة المراىقة

2ب 16-توظيف أسس إعداد وتصميم الوجبات الغذائية بكفاءة

2ب 17-تقسيم مراحل تطور الفنون اإلسالمية ومميزات كل مرحمة

2ب 18-التمييز بين الطرق المختمفة لغسيل وكي و تخزين المالبس
2ب19-تقسيم العوامل التي تؤثر عمى نمو ونشاط الكائنات الدقيقة
2ب 20-تحميل التحويالت الغذائية

2ب21-تقييم أساليب البحث فى تاريخ التربية

2ب 22-استنتاج طرق التدريس المالئمة لمموقف التعميمي
2ب 23-التمييز بين نظريات التعمم المختمفة

2ب 24-تقييم العوامل المؤثرة عمى القيمة الغذائية لألطعمة

2ب 25-استنباط أساليب جديدة لالستفادة من مكمالت تأثيث المسكن
2ب 26-القدرة عمى اكتساب ميارات النقد الفمسفي وتشكيل نظرة فمسفية خاصة
2ب 27-تحديد أىم أسس اختيار الوسائل التعميمية
2ب 28-إيجاد العالقة بين التربية والمجتمع

2ب 29-استنتاج أنماط السموك الممبسي المناسب لكل مرحمة عمرية ولكل مناسبة.
2ب  30-استنباط أسس اختيار األدوات واألجيزة الحديثة

2ب 31-التمييز بين أنواع الخيوط المستخدمة في التطريز والمالئمة لكل تصميم
2ب 32-القدرة عمى إيجاد العالقة بين الصحة النفسية واالقتصاد المنزلي
ثقافت وطموحاتو المستقبمية
ة
2ب 33-استنتاج ان لكل مجتمع تربية وفق

2ب 34-تخطيط وجبات متوازنة لكل مرحمة عمرية وفقا ألسس التقنين الغذائي

2ب 35-التمييز بين التصميمات المختمفة لممعاطف وفقا لشكل الجسم والمرحمة العمرية
2ب 36-التفريق بين طرق البحث في التربية المقارنة

2ب 37-أعداد اختبار تحصيمي يتفق مع الشروط العامة ليا
2ب 38-التمييز بين أنواع الخطط وخصائص كل منيا

2ب 39-استنتاج طرق التدريس المالئمة لكل موقف تعميمي

2ب 40-ابتكار تصميمات جديدة لألشغال الفنية من خامات البيئة

ج -الميارات المينٌة و العملٌة:
2ج 1-قادر عمي أن يطبق أىمية االقتصاد المنزلي في مجاالت الحياة المختمفة .
2ج 2-تطبيق قوانين االدخار واالستثمار في المواقف الحياتية اليومية لألسر.
2ج 3-قادر عمي.توظيف أىمية عمم النفس في مجاالت الحياة المختمفة
2ج 4-قادر عمي القراءة والتحدث بالمغة اإلنجميزية.

2ج 5-توظيف فروع الكيمياء العضوية فى مجاالت االقتصاد المنزلي .
2ج 6-تنمية القدرات الفنية والحسية وتنشيط العممية اإلبداعية .

2ج .7-تطبيق مفاىيم الصحة العامة عمى مستوى الفرد واألسرة والمجتمع ككل
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2ج 8-تطبيق مبادئ التدريس الجيد فى العممية التعميمية
2ج 9-القدرة عمى تنفيذ المالبس وحياكتيا بكفائو

2ج 10-إدارة األزمات األسرية االقتصادية منيا و االجتماعية .

2ج 11-القدرة عمى التعامل بكفاءة مع التالميذ من منطمق مبادئ عمم نفس النمو.
2ج 12-ابتكار تصميمات فنية جديدة تتالءم والغرض الوظيفي والعصر الحديث
2ج 13-إعداد بعض التطبيقات الغذائية من المحوم والعجائن.

2ج 14-تطبيق القواعد العممية العامة إل زالة البقع من المالبس
2ج 15-القدرة عمى إعادة تدوير بعض القطع الممبسية بصورة مبتكرة

2ج 16-تطبيق مبادئ وخطوات العممية اإلدارية عمى المستوى األسرى
2ج 17-تذوق جماليات الفن الحديث وأسسو التشكيمية والتعبيرية

2ج 18-إيجاد بناء تشكيمي قائم عمى المساحات اليندسية باستخدام عنصر طبيعي
2ج 19-تطبيق أسس وفنيات التدريس داخل حجرات الدراسة بكفاءة
2ج 20-يستخدم أسس التعميم والتعمم داخل حجرات الدراسة
2ج 21-التداول الصحي لألغذية المختمفة

2ج 22-االختيار بين الطرز المختمفة لتأثيث المسكن
2ج 23-تطبيق أصول التربية في المجال التدريسى

2ج 24-القدرة عمى التنوع في استخدام الوسائل التعميمية لالرتقاء بالعممية التعميمية
2ج 25-القدرة عمى مواجية أىم المشكالت االجتماعية داخل حجرات الدراسة
2ج 26-استخدام األجيزة واألدوات المنزلية بطريقة عممية سميمة

2ج 27-القدرة عمى إعداد تصميمات وأنماط تطريز مناسبة لألقمشة المختمفة
2ج 28-تنفيذ الخطة التدريسية بما يتفق وأىم طرق التدريس

2ج 29-تطبيق أسس عمم النفس االجتماعي وأىميتو ووكاالت التنشئة االجتماعية داخل حجرات الدراسة
2ج 30-االستفادة من معايير التقنين الغذائي عمى المستوى الشخصي واألسرى

2ج 31-تطبيق األصول العممية في تنفيذ المعاطف بما يتفق مع كل ما ىو مالئم من خطوط الموضة
2ج 32-القدرة عمى االبتكار في تصميم األزياء بما يتفق وروح العصر والقيم المجتمعية

2ج 33-تطبيق قواعد التربية الصحية والغذائية عمى كافة المستويات لالرتقاء بصحة األسرة والمجتمع
2ج 34-إقامة مشروعات صغيرة في مجال األشغال الفنية بتصميمات مبتكرة
2ج 35-تطبيق أىم أسس التربية العممية الناجحة

2ج 36-تطبيق قوانين ومبادئ اإلحصاء في مجاالت االقتصاد المنزلي
2ج 37-التمكن من المغة العربية والقدرة عمى التحدث بمباقة

2ج38-يطبق الطالب المعمم مبادئ التربية داخل حجرات الدراسة
2ج 39-اكتساب ميارات في مجاالت (الكروشية والتريكو)
2ج 40-القدرة عمى استخدام الحاسب االلى بكفاءة

2ج 41-تطبيق أسس اختيار المالبس عمى مستوى الفرد واألسرة
د -الميارات العامة واللابلة للنلل :
2د 1-التعامل مع الحاسب االلى واالستفادة منو فى مجال التخصص
2د 2-اتخاذ الق اررات السميمة لحل المشكالت التى يواجييا .
نموذج توصيف البرنامج الصفحة

7

2د 3-التعاون في العمل الجماعي والتحمي بروح الفريق .

2د 4-االتصال الفعال مع األخرين من خالل المعارف المتعمقة بمحددات الشخصية.
2د 5-تطبيق مبادئ عمم االجتماع عمى المستوى األسرى واالجتماعي بنجاح
2د 6-استخدام الميارات العممية السميمة فى نمو الطفل ورعايتو .

2د 7-معرفة كيفية االستفادة من حفظ األغذية الذي يمكن ممارستو بواسطة فرد أو مجموعة من األفراد بغرض
تحقيق دخل نقدي

2د 8-التفكير بطريقة منظمة تواكب التقدم العممي في مجال التخصص .
2د 9-تنمية الميارات المغوية األساسية في التحدث و اإلستماع و الكتابة بالمغة اإلنجميزية
2د 10-نشر الوعي والثقافة العامة المتعمقة بأسس العناية باألنسجة والمالبس.
2د 11-تنمية الميارات التدريسة ونشرىا واالستفادة منيا بكفاءة

2د 12 -يييئ فرص تعمم جيدة وفقا ألسس عمم النفس التعميمي

2د 13-تشجيع التالميذ عمى االىتمام بمكمالت تأثيث المسكن لتنمية الذوق الفني لدييم
2د 14-استخدام ميارات الحاسب االلى مجال العمل التربوي

التعميمي المتنوعة
ة
2د 15-يييئ بيئة تعميمية مثمرة باستخدام الوسائل
2د16 -نشر الوعي بالمشكالت االجتماعية وكيفية مواجيتيا

2د 17-تنمية ميارات اختيار الخامات المكونة لألدوات واألجيزة المنزلية

2د 18-االرتقاء بالمستوى االكاديمى والميارى في العالقات االجتماعية لمطالبة المعممة
2د 19-نشر الوعي بمبادئ تخطيط الوجبات لمفئات الحساسة

2د 20-نشر الوعي والثقافة العامة المتعمقة بأسس التربية الصحية والغذائية
2د 21-تنمية ميارات أعداد األطعمة المختمفة بكفاءة ونشرىا
2د 22-تنمية ميارات شرح الدروس بطريقة متميزة
2د 23-نشر الوعي باالختيار االمثل لممالبس

2د 24-ابتكار تصميمات جديدة لممعاطف ونشرىا بما يتفق مع قيم المجتمع

 -3المعاٌٌر األكادٌمٌة:
 -3المراجع الخارجٌة للمعاٌٌر (العالمات المرجعٌة)

(  ( Aوفلا ًا للمعاٌٌر األكادٌمٌة اللومٌة المرجعٌة لبرنامج معلم االقتصاد المنزلً()2008
بجميورٌة مصر العربٌة

أ)

المعرفة و

الفيم:

3أ 1-يمم بالمعارف والميارات الخاصة بالتغذية وعموم األطعمة و يحدد االحتياجات الغذائية
لمفئات العمرية المختمفة في حالتي الصحة والمرض
3أ2-اإللمام بالمعارف والميارات الخاصة بالمالبس والنسيج ويتعرف عمى خصائص األقمشة
واستخداماتيا والعناية بيا
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3أ 3-اإللمام بالمعارف والميارات الخاصة بإدارة شئون األسرة والمسكن و يعرف المفاىيم
األساسية ذات الصمة بالعالقات األسرية و العالقة بين مواد التخصص والعموم األخرى .
3أ4-يعرف الخصائص النفسية لمتالميذ في المراحل التعميمية المختمفة
 3أ 5-يوضح لمطالب قواعد األداء والعمل داخل الفصل التعميمي
3أ 6-اإللمام بالمفاىيم والميارات األساسية في التقييم والتقويم
3أ 7-يعرف النظام اإلداري داخل المؤسسة التعميمية
3أ 8-يعرف االحتياجات المادية والبشرية التى تسيم فى تطوير المدرسة
3أ 9-يعرف االحتياجات المادية والبشرية التى تسيم فى تطوير المدرسة
ب)

الميارات الذهنٌة

:

3ب1-يخطط الوجبات الغذائية لمفئات العمرية المختمفة في حالتي الصحة والمرض
3ب 2-اإللمام بالعموم األخرى المرتبطة بالتخصص ويق أر بالمغة العربية واإلنجميزية في مجال
التخصص
3ب 3-التخطيط لمتدريس وفقاً لخصائص المتعممين

3ب 4-يحمل محتوى الدرس والموقف التعميمي و يضع أىدافاً تعميمية تنمى المستويات العميا
لمتفكير الناقد والقدرة عمى حل المشكالت

3ب 5-يميز بين الحقوق والواجبات المينية المتعمقة بمجال عممو و الوعي بالموائح والقوانين
المنظمة لمعمل
3ب 6-يعد دراسات جدوى لمشروعات ( صغيرة) احتياجات منتجة في ضوء السوق و يخطط
لتسويق منتجات المشروعات
ج) الميارات المينٌة و العملٌة:
3ج 1-يطبق الطرق الصحية في حفظ واعداد وطيي األطعمة وتقديميا و يطبق شروط جودة
الغذاء وسالمتو .
3ج 2-يختار المالبس المناسبة لمفئات العمرية والحاالت الخاصة ،ويستخدم الخامات واألدوات
والماكينات الالزمة لتنفيذ المالبس والمفروشات
3ج 3-يطبق الميارات المختمفة لتأثيث وتنسيق المسكن .
3ج 4-يطبق أسس وقواعد اقتصاديات األسرة وترشيد االستيالك
3ج 5-يستخدم األدوات واألجيزة المنزلية بطريقة سميمة
3ج 6-يعد خطة الوحدة والدرس في ضوء خصائص المتعممين وطبيعة المادة
3ج 7-ينوع في استراتيجيات التدريس المستخدمة في ضوء األىداف التعميمية يوظف أساليب
التعزيز المناسبة 3ج 8-استخدام استراتيجيات تعميمية  /تعممية متنوعة ويعد وسائل تعميمية
مناسبة ألىداف الدرس .وينوع في استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة
3ج 9-إعداد وتنظيم بيئة تعمم إيجابية نشطة فعالة و توظيفيا
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3ج 10-استخدام أساليب وأدوات متنوعة لمعالجة وتقييم نتائج التعميم والتعمم
3ج 11-يرتقى بمستواه الميني عن طريق الممارسة المستمرة
 3ج 12-المشاركة في خدمة المجتمع وتنميتو
3ج 13-يستخدم الخامات البيئية وبقايا األقمشة واألغذية لعمل منتجات مفيدة
3ج14-ينظم معارض داخل المؤسسة التعميمية وخارجيا
3ج 15-المشاركة في المشروعات المنتجة داخل المؤسسة التعميمية و خارجيا.
3ج 16-المشاركة الفعالة في تنفيذ خطط تطوير المدرسة و متابعتيا

د) الميارات العامة و اللابلة للنلل:
3د 1-يييئ فرص تعمم مناسبة لممتعممين
3د 2-يييئ بيئة تعميمية تساعد الطالب عمى التعمم الفعال ويوظف امكانات وموارد البيئة
المحيطة فى عممية التعمم
3د 3-يييىء فرص تعميمية تحفز المتعمم عمى اإلبداع والتعمم المستمر ويشجع الطالب عمى
تقييم أنفسيم وبعضيم البعض
3د 4-يقدم نموذجاً يحتذي بو في المظير و يحترم أراء اآلخرين بغض النظر عن اختالف الرأي

3د 5-التنمية المينية المستمرة والمشاركة فى المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ذات الصمة
بالتخصص
3د 6-يشارك بإيجابية فى حل المشكالت التعميمية بالمدرسة و فى متابعة تنفيذ الخطط المعدة
لمتطوير .
3دُ 7-يدعم وحدات التطوير والجودة فى المدرسة .
3د 8-المشاركة الفعالة فى إعداد خطط لتطوير المدرسة
3د 9-يشارك في تحديد أولويات تطوير المدرسة ويشارك في إعداد نظام فعال لتقويم األداء

(  ( Bالمعاٌٌر الخارجٌة العالمٌة
____________________________

3ب -ملارنة المحتوٌات الحالٌة بالمعاٌٌر الخارجٌة العالمٌة
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Subject Matter Requirements for Prospective Teachers of Home
Economics
(1.) Introduction
Subject matter requirements represent the body of knowledge, skills and
abilities. expected of teachers of home economics in the public schools.
The subject matter. requirements form the basis for both program
standards and examination specifications. for home economics.
(2.) Content Domains for Subject Matter Knowledge and Skills in Home
Economics
Domain 1. Personal, Family, and Child Development
Candidates demonstrate an understanding of personal, interpersonal, and
family. relationships; parenting; and child development and education.
Candidates must have abroad and deep understanding of the types of
relationships people have, as well as the. factors that can affect
relationships. They recognize major theories about human and
family development and understand methods, strategies, and approaches
that can be used, to foster physical, cognitive, emotional, and social
development. They are also familiar, with knowledge and skills
transferable to a variety of careers related to family services,
child development, and education.
1.1 Personal, Interpersonal, and Family Relationships
a. Demonstrate an understanding of the characteristics that affect
personal, interpersonal, and family relationships, such as values, goals,
morals, self concept, and philosophy of life.
b. Demonstrate an understanding of the reasons for personal
relationships; the, factors that affect the selection of friends, partners, and
spouses; and the issues that can arise in personal relationships.
c. Describe how relationship skills, responsible behavior, and stress
management, techniques can help individuals promote and obtain positive
personal, interpersonal, family, and workplace relationships.
d. Demonstrate an understanding of the meaning of family, the different
types of families and family structures, the roles and responsibilities
within a family, the function of families within society, and the
significance of families to
14
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individuals and society.
e. Analyze the family life cycle and its effect on the health and well-being
of, individuals and families (e.g., major life changes, conflicts, crises) and
identify resources, such as local, state, and federal systems, that can offer
support to individuals and families.
1.2 Parenting
a. Analyze various factors that affect decisions about becoming a parent
(e.g., life choices, health, cultural and socioeconomic considerations).
b. Demonstrate knowledge about family planning and ways in which
individuals, can prepare for the responsibilities of parenthood.
c. Demonstrate knowledge about the stages and characteristics of
pregnancy and
Home Economics Teacher Preparation in California: Standards of Quality and Effectiveness for
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the factors that affect prenatal, and postnatal health (e.g., parental
nutrition and health, medical care, environment).
d. Recognize theories on parenting; how parenting affects parents,
children, and families; and techniques, methods, and strategies that can be
used to guide a child's development in areas such as self-worth, social
skills, appropriate, behavior, and self-discipline.
e. Demonstrate an understanding of common childhood illnesses,
children's, healthcare needs (e.g., immunizations, nutrition, exercise), and
hygienic care for children.
f. Identify potential hazards to children's safety, precautions and practices
to prevent childhood accidents, basic first-aid procedures, and ways to
plan for children's safety in emergency situations (e.g., fire, earthquake,
parental illness).
g. Demonstrate an understanding of the factors that contribute to child
abuse and neglect, signs of child abuse and neglect, and legal
responsibilities related to ensuring a child's safety and well-being.
1.3 Child Development and Education
a. Demonstrate knowledge of the stages and characteristics of child
development, from infancy through adolescence, and the various
hereditary and environmental factors that can affect child development.
b. Demonstrate knowledge of the study of children, including major child
developmental theories (e.g., Piaget's theory of cognitive development,
Erikson's theory of psychosocial development, Kohlberg's theory of
moral development), research methods, and observation techniques.
c. Identify developmentally appropriate activities for children of various
ages and stages, such as learning, playing, and other recreational
activities that can be used to promote cognitive, physical, emotional, and
social development.
15
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d. Demonstrate knowledge of career paths, transferable knowledge and
skills, aptitudes, and responsibilities related to careers in child
development and education. (Challenge Standards for Student Success:
Home Economics Careers and
Technology [20] : Family Living and Parenting Education Content Area
Standards 1–9; Individual and Family Health Content Area
Standards 3 and 5;
Child Development and Guidance Content Area Standards 1–12; Child
Development and Education Career Pathway Standards 1–17.)
Domain 2. Nutrition, Foods, and Hospitality
Candidates demonstrate an understanding of food science, nutritional
science, food preparation, and hospitality. Candidates understand the
scope of food and nutritional science, including physiological and
biochemical processes involved in the preparation and consumption of
food and nutrients. They understand the components of and the
various factors that affect health and well-being and have knowledge
about various illnesses and diseases related to food and nutrition. They
are knowledgeable about
Home Economics Teacher Preparation in California: Standards of Quality and Effectiveness for
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current research and new technologies in nutrition and food industries.
They also understand procedures and techniques related to food
preparation and meal management. Candidates have knowledge of
various kitchen designs, equipment, appliances, safety and
sanitation standards, and emergency procedures. They are also familiar
with knowledge and skills transferable to a variety of careers related to
food, nutrition, and hospitality industries
. 2.1 Food and Nutritional Science
a. Demonstrate knowledge of the principles of food and nutritional
science, such as the chemical and physical reactions that occur in food;
characteristics and functions of nutrients; the digestion, absorption, and
metabolism of nutrients; and the factors that affect the nutritional value of
foods and beverages.
b. Demonstrate an understanding of the components of a balanced diet,
including current government-approved dietary guidelines; dietary needs
throughout the life cycle; and the relationship between nutrition and
health.
c. Apply terminology used in food and nutritional science to interpret
label information and evaluate current dietary programs.
d. Demonstrate an understanding of current research and its impact on
new technologies relating to the quality, safety, availability, and
affordability of food and to the environment.
16
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e. Demonstrate knowledge of food-related diseases and disorders of the
diet.
f. Analyze cultural, environmental, and socioeconomic factors that affect
diet, nutrition, and health.
2.2 Food Preparation and Hospitality
a. Demonstrate knowledge of the principles of food safety and sanitation,
including food-borne illnesses, their causes, and prevention.
b. Demonstrate an understanding of efficient kitchen designs and layouts.
c. Demonstrate an understanding of how to select, care for, and safely use
food preparation equipment.
d. Identify kitchen safety hazards, safety precautions, and emergency
procedures.
e. Demonstrate knowledge about food safety regulations and inspections,
as well as the role of state and federal agencies (e.g., California
Department of Health Services, U.S. Food and Drug Administration, U.S.
Department of Agriculture) in regulating food product safety.
f. Demonstrate an understanding of the factors that affect meal
management (e.g., time, energy, resources), as well as the methods and
skills necessary to effectively manage meal planning, preparation, and
presentation.
g. Demonstrate an understanding of the principles, techniques, and
terminology of food preparation (e.g., measuring and substituting
ingredients; following, interpreting, converting, and modifying
recipes/formulas).
h. Recognize the variety of differences in food preparation, dining
etiquette, table settings, and meal service styles within the United States,
as well as those of other cultures and geographical regions of the world.
i. Demonstrate knowledge of career paths, transferable knowledge and
skills,
Home Economics Teacher Preparation in California: Standards of Quality and Effectiveness for
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aptitudes, and responsibilities related to careers in nutrition, foods, and
hospitality industries. (Challenge Standards for Student Success: Home
Economics Careers and Technology [20]: Food and Nutrition Content
Area Standards 1–10; Food Science, Dietetics, and Nutrition Career
Pathway
Standards 1–18; Food Service and Hospitality Career Pathway Standards
1–20.)
Domain 3. Fashion and Textiles Candidates demonstrate an
understanding of fashion, textiles, and apparel design and construction.
Candidates must have a substantial understanding of the history of
fashion and current trends in fashion; wardrobe management; fibers,
fabrics, and finishes; and apparel equipment and materials, as well as
17
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maintenance and construction procedures used in various activities
related to apparel and textile items. They are familiar with knowledge and
skills transferable to a variety of careers related to the fashion and textile
industries.
3.1 Fashion Influences and Wardrobe Management
a. Demonstrate knowledge of the history of fashion (e.g., the historical
development of textiles, cultural influences on design, technological
advancements in apparel design and manufacturing) and current trends in
the fashion industry.
b. Demonstrate knowledge of elements and principles of design and color
theory as related to the fashion industry.
c. Demonstrate an understanding of the factors influencing wardrobe
planning and selection (e.g., budget; needs; personal preferences based on
culture, lifestyle and career; fashion trends).
d. Demonstrate knowledge of career paths, transferable knowledge and
skills, aptitudes, and responsibilities related to careers in the fashion and
textile industries.
3.2 Fibers, Fabrics, and Finishes
a. Identify sources of various natural and manufactured fabrics, their
characteristics, and the terminology used to classify and describe them.
b. Explain how to select appropriate fibers , fabrics, and finishes for a
variety of purposes.
c. Demonstrate an understanding of the care of clothing and household
textile items (e.g., care symbols, laundering, stain removal, storage).
3.3 Apparel Construction
a. Demonstrate an understanding of the various functions, use, and care of
apparel construction equipment and materials.
b. Demonstrate an understanding of the techniques and terminology for
constructing, altering, and repairing apparel and household textile items.
c. Demonstrate an understanding of how to evaluate the quality of apparel
Home Economics Teacher Preparation in California: Standards of Quality and
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construction. d. Compare cost, time, and energy factors involved in
purchasing, constructing, remodeling, or recycling materials, apparel, and
household textile items. (Challenge Standards for Student Success: Home
Economics Careers and
Technology [20]: Fashion, Textiles, a nd Apparel Content Area Standards
1–12; Fashion Design, Manufacturing, and Merchandising Career
Pathway
Standards 1–23.) Domain 4. Housing and Interior Design
Candidates demonstrate an understanding of interior design and housing.
Candidates
18
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must understand the elements and principles of design; historical and
contemporary interiors, architectural styles, and furniture designs; and the
materials, methods, tools, and technology used in design of living and
working environments. They also understand consumer aspects of
interiors and housing, such as the role of the government and other
organizations in housing and related matters; the criteria considered in
selecting housing; and the laws, regulations, and responsibilities
associated with housing. They are familiar with knowledge and skills
transferable to a variety of careers related to the interior design
and housing industries.
4.1 Housing
a. Demonstrate an understanding of criteria considered in the selection of
housing (e.g., construction, safety, location) and interiors (e.g., needs,
affordability, personal preferences).
b. Demonstrate an understanding of the basic factors (e.g., costs,
maintenance, environmental considerations) involved in the selection of
materials used in design and construction.
c. Recognize the effect of historical architectural design and culture on
contemporary design.
d. Demonstrate an understanding of the laws, regulations, and programs
related to housing (e.g., low-income housing, assistance programs,
building codes).
4.2 Interior Design
a. Demonstrate knowledge of the elements and principles of design and
their use in planning and evaluating the aesthetics of living and working
environments, as well as in selecting furnishings and equipment.
b. Analyze color theory and its application to living and working
environments, including the evaluation of color schemes in a variety of
situations.
c. Demonstrate an understanding of the role of design in meeting
individual, family, and group needs throughout the life cycle (e.g., use of
floor plans, elevations, materials).
d. Demonstrate knowledge of career paths, transferable knowledge and
skills, aptitudes, and responsibilities related to the interior design and
housing industries. Furnishings
a. Demonstrate knowledge of historical and contemporary styles of
furnishings.
b. Demonstrate an understanding of criteria considered in the selection of
furnishings and equipment (e.g., quality, construction, care, needs,
affordability, personal preferences).
c. Demonstrate an understanding of furnishing materials (e.g., wall and
floor coverings, textiles, window treatments, lighting fixtures, kitchen and
bath fixtures, accessories).
19

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

(Challenge Standards for Student Success: Home Economics Careers and
Technology [2000]:
Housing and Furnishings Content Area Standards 1–9;
Interior Design, Furnishings, and Main tenancy Career Pathway
Standards 1–18.)
Domain 5. Consumer Education
Candidates demonstrate an understanding of personal and family
resources, consumer , rights and responsibilities, economic systems, and
personal finances. Candidates must have a substantial understanding of
consumer economics, decisions, purchases, and the resources and factors
that inform, influence, and shape personal and family resource
management. They understand how the U.S. economy functions and the
factors that affect it, as well as its effects on U.S. consumers. They have
an understanding of the global market and the global economy and how
they affect the U.S. economic system.
They are also familiar with knowledge and skills transferable to a variety
of careers related to the consumer service industry.
5.1 Personal and Family Resources
a. Demonstrate an understanding of how needs, wants, goals, and values
shape personal and family resource management.
b. Analyze factors that influence personal and family consumer decisions
(e.g., advertising, product costs, socioeconomic factors, financial
resources, culture, local and national economies).
c. Describe how goods and services can be researched, identified,
compared, and evaluated to make good consumer decisions and
purchases.
d. Demonstrate an understanding of consumer fraud and deception and
the organizations, resources, and services available to assist consumers in
researching, reporting, and taking legal action against perpetrators of
fraud and deception.
e. Demonstrate an understanding of management in balancing home,
work, and life.
5.2 Consumer Rights and Responsibilities
a. Demonstrate knowledge of state and federal laws pertaining to
consumer protection and responsibilities and how they relate to
consumerism in areas such as advertising, credit contracts, safety
standards, and guarantees/ warranties.
Home Economics Teacher Preparation in California: Standards of Quality and Effectiveness for
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b. Demonstrate an understanding of how to utilize communication skills
in negotiating and solving problems related to the purchasing of goods
and services.
20
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c. Identify local, state, federal, and private agencies that advocate for and
protect the consumer, as well as the services that they provide (e.g.,
consumer redress, mediation and arbitration services, investigations).
d. Demonstrate an understanding of environmental stewardship in
relation to responsible resource consumption and conservation practices.
5.3 Economic Systems
a. Demonstrate knowledge of the basic principles, components, and
features of the U.S. economic system, as well as the role of the
government in the U.S. economy.
b. Recognize factors that affect and are affected by local, state, regional,
national, and international economies (e.g., economic growth and decline,
employment, inflation).
c. Analyze the various factors (e.g., supply and demand, productivity)
that affect relationships in economic systems. Personal Finances
a. Demonstrate knowledge about financial management (e.g., financial
terms, budgeting, investment plans, banking, credit, credit cards, loans,
taxes, insurance).
b. Analyze factors that affect financial management (e.g., career choices,
goals, resources, cultural and socioeconomic factors).
c. Demonstrate knowledge of the various factors in determining major
purchases (e.g., transportation, clothing, appliances, cell phones,
entertainment systems).
d. Demonstrate knowledge of the various factors involved in searching
for and securing suitable housing (e.g., cost-of-living estimations, rental
and sales contracts, insurance, interest rates) and resources available to
help consumers search for and secure suitable housing.
e. Demonstrate knowledge of career paths, transferable knowledge and
skills, aptitudes, and responsibilities related to consumer services.
(Challenge Standards for Student Success: Home Economics Careers and
Technology [2000]: Consumer Education Content Area Standards 1–11;
Consumer Services Career Pathway Standards 1–16.)
Home Economics Teacher Preparation in California: Standards of Quality and Effectiveness for
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(3.) Subject Matter Abilities Applicable to the Content Domains in Home
Economics
Candidates understand the life skills needed to function effectively in
families, in the workforce, and within society. They apply knowledge in
the areas of personal, family, and child development; nutrition, foods, and
hospitality; fashion and textiles; interior design and housing; and
consumer education to analyze issues and make informed
decisions. They apply science, technology, economics, life management,
and employability skills to propose solutions to a variety of real-life
situations. In addition, candidates demonstrate an understanding of the
21
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leadership skills needed to implement solutions and to help students
become positive and productive members of the global community.
Candidates apply organizational, leadership, and communication skills to
work effectively with advisory committees, industry representatives, and
community organizations. They understand their role and responsibilities
as advisors to the student leadership organization FHA-HERO.
Candidates are able to effectively represent the home economics program
in individual and group settings in the school, community, and industry.
Candidates are able to understand and respond to issues related to
diversity and equity in the home economics program, families, the
community, and the workforce.
Candidates understand the philosophy of home economics as a discipline
of study. They understand the history of home economics, including its
major historical events and leaders. Candidates understand current
research and recent developments in the field of home economics. They
are familiar with social, economic, legal, and ethical issues in the
field. They apply strategies (e.g., accessing Internet resources, joining
professional organizations) for staying abreast of current issues and
developments in home economics.
They are able to identify industry trends, career and entrepreneurship
opportunities, employers' expectations, and the personal characteristic
(e.g., appropriate work habits, social and communication skills) necessary
for successful careers in the workplace. They use their home economics
knowledge and skills to develop strategies for managing family and work
life responsibilities in a rapidly changing global environment.
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3ب -ملارنة المحتوٌات الحالٌة بالمعاٌٌر الخارجٌة اللومٌةِ()A

الفرقة الدراسية األولى

الفصل الدراسي األول
عدد الساعات في

الرقم الكودي

عنوان المقرر

المعايير األكاديمية القومية

األسبوع

عدد الوحدات

( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

4

4

-

(3أ) 1-

2-1

الكيمياء الطبيعية

3

2

2

----

3-1

اقتصاد

3

3

-

(3أ) 3-

4-1

عمم األحياء الفسيولوجي

5

3

4

----

5-1

الرياضة واإلحصاء

3

2

2

_____

6-1

مبادئ عمم النفس

2

2

-

(3أ3( ، ) 4-د) 1-

7-1

لغة إنجميزية

2

1

2

(3ب) 2-

2

2

-

-

1-1

المدخل في عمم االقتصاد
المنزلي

عمم االحياء
العام(رياضو)

الفرقة الدراسيةاألولى

الفصل الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقم الكودي

عنوان المقرر

األسبوع

عدد الوحدات

المعايير األكاديمية القومية
( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

4

2

4

______

9-1

اجتماع

3

2

-

(3د 3( ،) 6-أ) 5-

10-1

الفن والتصميم

4

2

4

(3ج3( ، ) 13-ج) 14 -

11-1

صحة عامة وتمريض

3

2

2

______

12-1

لغة عربية

2

2

-

(3ب) 2-

13-1

مبادئ تربية

2

2

-

(3أ3( ، ) 7 -ب) 5-

7-1

لغة إنجميزية

2

1

2

(3ب) 2-

14-1

حقوق اإلنسان

2

2

-

(3ب)5-

8-1

الكيمياء العضوية
العامة
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الفرقة الدراسية الثانية

الفصل الدراسي األول
عدد الساعات في

الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية القومية
(الرمز الرقمي)

نظري

عممي

14-1

مبادئ تدريس

2

2

-

15-1

كيمياء حيوية

3

2

2

(3أ) 1-

16-1

تفصيل وحياكة

3

1

4

(3أ) 2-

17-1

نمو الطفل ورعايتة

3

2

2

(3أ) 3-

18-1

أسس تغذية

3

2

2

(3أ3( ، ) 1-ب3( ، ) 1-ج) 1-

19-1

تاريخ التعميم

2

2

-

(3ج3( ، ) 16-أ3( ، ) 8-ب) 5-

20-1

لغة إنجميزية

2

1

2

(3ب) 2-

الفرقة الدراسية الثانية

(3أ3( ، ) 6-أ3( ، ) 5-ب) 3-
(3ج3( ، ) 7-د) 1-

الفصل الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية القومية
(الرمز الرقمي)

نظري

عممي

21-1

عمم نفس النمو

4

4

-

(3أ) 4-

22-1

إعداد أطعمة

4

1

6

(3ج3( ، ) 1-ب3( ، ) 1-ج) 15-

23-1

فنون قديمة

3

1

4

24-1

النسيج والعناية بو

2

2

-

(3أ) 2-

25-1

إدارة منزل

3

2

2

(3أ3( ،) 7-أ3(،) 8-ج) 4-

26-1

بكتريولوجى

3

2

2

__________

20-1

لغة إنجميزية

2

1

2

(3ب) 2-

27-1

تدريب صيفي

-

-

-
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(3ج3( ، ) 14-ج3(، ) 15-د) 3-
(3ج) 13-

(3د3(، ) 8-د3( ،) 5-د، ) 3-
(3ج3( ، ) 15-ج، ) 11-
(3ج) 12-
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الفصل الدراسي األول

الفرقة الدراسية الثالثة

عدد الساعات في
الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية القومية
( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

38-1

وسائل تعميمية

3

2

2

29-1

فن حديث

3

1

4

30—1

طرق تدريس

4

4

-

41-1

أجيزة وأدوات منزلية

4

2

4

(3ج) 5-

42-1

تصميم وتطريز

3

-

6

(3د3(، ) 7-ب) 6-

33-1

تأثيث منزل

4

2

4

(3أ3( ، ) 3-ج) 3-

34-1

تربية عممي

2

-

4

35-1

كمبيوتر

2

1

2

(3د) 5-

36-1

لغة إنجميزية

2

1

2

(3ب) 2-

الفرقة الدراسيةالثالثة

(3ج3( ، ) 8-ج، ) 9-
(3ج) 11-

(3ج3( ،) 13-ب3( ،) 6-د) 3-
(3ج3( ،) 6-ب3( ، ) 3-ب) 4-
(3ج) 11-

(3ج3( ، ) 7-ج) 8-

(3ج3( ،) 10-ج) 14-
(3د3( ،) 2-د) 3-

الفصل الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية القومية
( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

37-1

أصول تربية

3

2

2

(3د) 9-

28-1

تاريخ تربية

2

2

-

(3ب3( ، ) 5 -ج) 16-

39-1

تربية ومشكالت

2

2

-

40-1

اختيار مالبس

2

1

2

(3د3(، ) 4-ج) 2-

31-1

عمم نفس تعميمي

3

2

2

(3د3( ،) 2-د) 3-

32-1

عموم األطعمة وتحميميا

4

2

4

34-1

تربية عممي

2

-

4

(3ج3( ،) 10-ج) 14-

36-1

لغة إنجميزية

2

1

2

(3ب) 2-
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(3ج3(، ) 16-د) 1-

(3د3( ، ) 6-ج) 13-

(3ج3( ، ) 1-ج3(، ) 13-أ-

)1

(3ج3( ، ) 7-ج) 8-
(3د3( ،) 2-د) 3-
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الفرقة الدراسية الرابعة

الفصل الدراسي األول
عدد الساعات في

الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية القومية
( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

54-1

الفروق الفردية والتقويم

3

2

2

(3د3(، ) 3-د) 9-

43-1

مناىج

4

4

-

(3ب3( ، ) 3-ج3(،) 9-ج) 6-

4

4

-

(3د3(، ) 8 -د3(، ) 1-د) 2-

56-1

أشغال فنية

2

-

4

(3ج3(، ) 15-ج )14-

46-1

تقنين غذائي

3

2

2

(3ج) 1-

47-1

المعاطف(أ)

3

1

4

(3د3(،) 4-ب) 6-

48-1

تصميم أزياء

4

2

4

(3د3( ، )3-ج) 15-

49-1

تربية عممية

2

-

4

(3ج3( ،) 10-ج) 14-

50-1

كمبيوتر

2

1

2

(3د) 5-

مشروع بحثى

2

-

4

3ج3(6-ب3،3-ب3،3-ج)11-

44-1

صحة نفسية وعمم نفس
أجتماعى

الفرقة الدراسية الرابعة

(3ج3( ، ) 7-ج) 8-
(3د3( ،) 2-د) 3-

الفصل الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية القومية
( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

51-1

تربية صحية وغذائية

3

3

-

52-1

طرق تدريس

4

4

-

53-1

تربية مقارنة

4

4

-

(3ب) 5-

45-1

أصول تربية

3

2

2

(3ج3( ، ) 12-د) 8-

55-1

المعاطف(ب)

4

2

4

(3د3(،) 4-ب3( ،) 6-ج) 11-

49-1

تربية عممية

2

-

4

(3ج3( ،) 10-ج) 14-

50-1

كمبيوتر

2

1

2

(3د) 5-

مشروع بحثى

2

-

4

3ج3(6-ب3،3-ب3،3-ج)11-

(3ج) 1-
(3ج3( ،) 6-ب3( ، ) 3-ب) 4-
(3ج) 11-

(3ج3( ، ) 7-ج) 8-
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(3د3( ،) 2-د) 3-
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3ب -ملارنة المحتوٌات الحالٌة بالمعاٌٌر الخارجٌة العالمٌة()B

الفصل الدراسي األول

الفرقة الدراسية األولى

عدد الساعات في
الرقم الكودي

عنوان المقرر

المعايير األكاديمية العالمية

األسبوع

عدد الوحدات

(الرمز الرقمي)

نظري

عممي

4

4

-

)(1-1a,b,c,d

2-1

الكيمياء الطبيعية

3

2

2

_____________

3-1

اقتصاد

3

3

-

()5-3b,a,d ( , (5-1a,b,c,d

5

3

4

________________

5-1

الرياضة واإلحصاء

3

2

2

_________________

6-1

مبادئ عمم النفس

2

2

-

)(1-2a,b,c( ، ) 1-1a

7-1

لغة إنجميزية

2

1

2

()6( ,)5-3c,e

2

2

-

-

1-1

4-1

المدخل في عموم
االقتصاد المنزلي

عمم األحياء
الفسيولوجي

عمم االحياء
العام(رياضو)

الفصل الدراسي الثاني

الفرقة الدراسيةاألولى

عدد الساعات في
الرقم الكودي

عنوان المقرر

األسبوع

عدد الوحدات

المعايير األكاديمية العالمية
(الرمز الرقمي)

نظري

عممي

4

2

4

____________

9-1

اجتماع

3

2

-

()1-1a,b,c,d

10-1

الفن والتصميم

4

2

4

________________

11-1

صحة عامة وتمريض

3

2

2

()1-1e,d

12-1

لغة عربية

2

2

-

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

13-1

مبادئ تربية

2

2

-

()1-3d,c

7-1

لغة إنجميزية

2

1

2

()6( ,)5-3c,e

حقوق اإلنسان

2

2

-

(3ب)5-

8-1

الكيمياء العضوية
العامة

الفرقة الدراسية الثانية
نموذج توصيف البرنامج الصفحة

الفصل الدراسي األول
27

عدد الساعات في
الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

المعايير األكاديمية العالمية

األسبوع

(الرمز الرقمي)

نظري

عممي

14-1

مبادئ تدريس

2

2

-

()3(,)5

15-1

كيمياء حيوية

3

2

2

---------

16-1

تفصيل وحياكة

3

1

4

()3-3a,b,c

17-1

نمو الطفل ورعايتة

3

2

2

() 1-2a,b,c( ، ) 1-3a,b,c

18-1

أسس تغذية

3

2

2

()2-2a,b,c

19-1

تاريخ التعميم

2

2

-

()7

20-1

لغة إنجميزية

2

1

2

()6( ,)5-3c,e

الفرقة الدراسية الثانية

الفصل الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية العالمية
(الرمز الرقمي)

نظري

عممي

21-1

عمم نفس النمو

4

4

-

()1-2a,b,c,d

22-1

إعداد أطعمة

4

1

6

()2-1a,b,c,d

23-1

فنون قديمة

3

1

4

----------

24-1

النسيج والعناية بو

2

2

-

()3-1a,c,d

25-1

إدارة منزل

3

2

2

()4-2a,b,c) , )4-1a,b,c,d

26-1

بكتريولوجى

3

2

2

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

20-1

لغة إنجميزية

2

1

2

()6( ,)5-3c,e

27-1

تدريب صيفي

-

-

-

()1-3a,b,c,d

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

28

الفصل الدراسي األول

الفرقة الدراسية الثالثة

عدد الساعات في
الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية العالمية
(الرمز الرقمي)

نظري

عممي

38-1

وسائل تعميمية

3

2

2

)) 1-3a,b,c,d

29-1

فن حديث

3

1

4

__________

30—1

طرق تدريس

4

4

-

()5( ,) 3

41-1

أجيزة وأدوات منزلية

4

2

4

( )1-3a,b,c

42-1

تصميم وتطريز

3

-

6

()2-2a,b,c

33-1

تأثيث منزل

4

2

4

))17) , ) 16

34-1

تربية عممي

2

-

4

()1-3a,b,c,d

35-1

كمبيوتر

2

1

2

()20

36-1

لغة إنجميزية

2

1

2

()6( ,)5-3c,e

الفرقة الدراسيةالثالثة

الفصل الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

المعايير األكاديمية العالمية
(الرمز الرقمي)

نظري

عممي

37-1

أصول تربية

3

2

2

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

28-1

تاريخ تربية

2

2

-

() 3( ,) 6(, ) 5

39-1

تربية ومشكالت

2

2

-

( )8( ,)1

40-1

اختيار مالبس

2

1

2

()16

31-1

عمم نفس تعميمي

3

2

2

()17

32-1

عموم األطعمة وتحميميا

4

2

4

-------

34-1

تربية عممي

2

-

4

()1-3a,b,c,d

36-1

لغة إنجميزية

2

1

2

()6( ,)5-3c,e

الفرقة الدراسية الرابعة
نموذج توصيف البرنامج الصفحة

الفصل الدراسي األول
29

عدد الساعات في
الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

المعايير األكاديمية العالمية

األسبوع

(الرمز الرقمي)

نظري

عممي

54-1

الفروق الفردية والتقويم

3

2

2

()5( ,) 3

43-1

مناىج

4

4

-

()1-1(, )12(,)11

4

4

-

(( 1-3

56-1

أشغال فنية

2

-

4

(3ج) 1-

46-1

تقنين غذائي

3

2

2

()1-12( ,) 16

47-1

المعاطف(أ)

3

1

4

()1-12( ,) 16

48-1

تصميم أزياء

4

2

4

()1-3a,b,c,d

49-1

تربية عممية

2

-

4

()20

50-1

كمبيوتر

2

1

2

3ج3(6-ب3،3-ب3،3-ج)11-

مشروع بحثى

2

-

4

3ج3(6-ب3،3-ب3،3-ج)11-

44-1

صحة نفسية وعمم نفس
أجتماعى

الفرقة الدراسية الرابعة

الفصل الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

المعايير األكاديمية العالمية

األسبوع

(الرمز الرقمي)

نظري

عممي

51-1

تربية صحية وغذائية

3

3

-

))2-1a,b( , )1-9,1-12,1-17

52-1

طرق تدريس

4

4

-

()5( ,) 3

53-1

تربية مقارنة

4

4

-

()7

45-1

أصول تربية

3

2

2

()15( , )14

55-1

المعاطف(ب)

4

2

4

) )19( ,)13

49-1

تربية عممية

2

-

4

) )16

56-1

أشغال فنية

2

-

4

( )20

49-1

تربية عممية

2

-

4

()1-3a,b,c,d

50-1

كمبيوتر

2

1

2

()20

مشروع بحثى

2

-

4

3ج3(6-ب3،3-ب3،3-ج)11-

 -5ملررات الفرق الدراسًة (مخرجات التعلم المستيدفة :( ILOs

( )1-5الفرقة الدراسية األولى

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

الفصل الدراسي األول

30

عدد الساعات في
الرقم الكودي

عنوان المقرر

األسبوع

عدد الوحدات
نظري

عممي

4

4

-

2-1

الكيمياء الطبيعية

3

2

2

3-1

اقتصاد

3

3

-

4-1

عمم األحياء الفسيولوجي

5

3

4

5-1

الرياضة واإلحصاء

3

2

2

6-1

مبادئ عمم النفس

2

2

-

7-1

لغة إنجميزية

2

1

2

2

2

-

1-1

المدخل في عموم االقتصاد
المنزلي

عمم االحياء
العام(رياضو)

الفرقة الدراسيةاألولى

مخرجات التعمم المستيدفة من
البرنامج( الرمز الرقمي)

(2أ2(،)1-أ2( ،)2 -ج،) 1-
(2د) 3-

(2أ2( ،) 3-ب)1-
(2أ2(،)4-ب2( ،)2 -ج،) 2-
(2د)2-

(2أ2(،)5-ب2( ،)3 -د،) 3-
(2أ2(،)51-أ2( ،)52-ج،) 36-
(2د2(،) 2-أ) 7-

(2أ2(،)6-ب2( ،)4 -ج،) 3-
(2أ2(،)9-ج2( ،)4 -د،) 4-
(2د) 9-
-

الفصل الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

مخرجات التعمم المستيدفة من
البرنامج( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

8-1

الكيمياء العضوية العامة

4

2

4

(2أ2( ،)8-ج،) 5-

9-1

اجتماع

3

2

-

(2ب2( ،)8-ب2( ،) 5-د) 5-

10-1

الفن والتصميم

4

2

4

(2أ2(،)10-ب2( ،)6 -ج،) 6-

11-1

صحة عامة وتمريض

3

2

2

(2أ2(،)11-ب2( ،)7 -ج،) 7-

12-1

لغة عربية

2

2

-

(2أ2( ، )53-ج،) 37-

13-1

مبادئ تربية

2

2

-

(2أ2(،)12-ب2( ،)8 -ج) 38-

7-1

لغة إنجميزية

2

1

2

حقوق اإلنسان

2

2

-

( )2-5الفرقة الدراسية الثانية
نموذج توصيف البرنامج الصفحة

(2أ2(،)9-ج2( ،)4 -د،) 4-
(2د) 9-

(3ب)5-

الفصل الدراسي األول
31

عدد الساعات في
الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

مخرجات التعمم المستيدفة من
البرنامج( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

14-1

مبادئ تدريس

2

2

-

(2أ2( ،)13-ب2( ،) 9-ج) 8-

15-1

كيمياء حيوية

3

2

2

(2أ2( ،)14-أ2(،) 17-ب،) 10-

16-1

تفصيل وحياكة

3

1

4

(2أ2( ،)15-ب2( ،) 11-ج)9-

17-1

نمو الطفل ورعايتة

3

2

2

18-1

أسس تغذية

3

2

2

19-1

تاريخ التعميم

2

2

-

20-1

لغة إنجميزية

2

1

2

الفرقة الدراسية الثانية

(2أ2( ،)18-ب2(،) 12-ج)10-
(2د) 6-

(2أ2( ،)16-ب2( ،) 13-د) 7-
2(،أ) 19-

(2أ2( ،)20-ب2( ،) 14-د) 8-
(2أ2(،)9-ج2( ،)4 -د،) 4-
(2د) 9-

الفصل الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

مخرجات التعمم المستيدفة من
البرنامج( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

21-1

عمم نفس النمو

4

4

-

22-1

إعداد أطعمة

4

1

6

23-1

فنون قديمة

3

1

4

24-1

النسيج والعناية بو

2

2

-

25-1

إدارة منزل

3

2

2

(2أ2(،)25-ب2(،)37 -ج) 16 -

26-1

بكتريولوجى

3

2

2

(2أ2(،)26-ب2(،)19 -ب) 20-

20-1

لغة إنجميزية

2

1

2

27-1

تدريب صيفي

-

-

-

( )3-5الفرقة الدراسية الثالثة
الرقم الكودي

عدد الوحدات

األسبوع

نظري

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

(2أ2(،)22-ب2(،)16 -ج)13-
(2د) 11-

(2أ2(،)23-ب)17 -
(2أ2(،)24-ب2(،)18 -ج،)14-

(  2د) 10-

(2أ2(،)9-ج2( ،)4 -د،) 4-
(2د) 9-

(2د2(، )11-ج2(،) 34-ج) 39-

الفصل الدراسي األول
عدد الساعات في

عنوان المقرر

(2أ2(،)21-ب2(،)15 -ج) 11-

عممي

مخرجات التعمم المستيدفة من
البرنامج( الرمز الرقمي)

32

38-1

وسائل تعميمية

3

2

2

(2أ2(،)27-أ2(،)28 -ب)21-

29-1

فن حديث

3

1

4

(2أ2(،)29-ج2(،)17 -ج) 18-

30—1

طرق تدريس

4

4

-

41-1

أجيزة وأدوات منزلية

4

2

4

42-1

تصميم وتطريز

3

-

6

33-1

تأثيث منزل

4

2

4

34-1

تربية عممي

2

-

4

35-1

كمبيوتر

2

1

2

36-1

لغة إنجميزية

2

1

2

الفرقة الدراسيةالثالثة

عدد الساعات في األسبوع

الرقم الكودي

عنوان المقرر

37-1

أصول تربية

3

2

28-1

تاريخ تربية

2

2

-

39-1

تربية ومشكالت

2

2

-

40-1

اختيار مالبس

2

1

2

31-1

عمم نفس تعميمي

3

2

2

32-1

عموم األطعمة وتحميميا

4

2

4

34-1

تربية عممي

2

-

4

36-1

لغة إنجميزية

2

1

2

( )4-5الفرقة الدراسية الرابعة

نظري

عممي

2

عدد الوحدات

األسبوع
نظري

نموذج توصيف البرنامج الصفحة

(2أ2(،)31-ب2(،)23 -ج) 20-
(2د) 12-
(2أ2(،)32-ب2(،)24 -ج) 21-
(2أ2(،)33-ب2(،)25 -ج) 22-
(2د) 13-

(2أ2(،)54-ب2(،)39 -ج) 24-
(2د2( ،) 22-ج) 35-

(2أ2(،)34-د2(،)1 -ج،) 40-
(2د) 14-

(2أ2(،)9-ج2( ،)4 -د ،) 4-
(2د) 9-

مخرجات التعمم المستيدفة من
البرنامج( الرمز الرقمي)

(2أ2(،)35-ب2(،)26 -ج) 23-
(2أ2(،)36-ب2(،)27 -ج) 24-
(2د) 15-
(2أ2(،)37-ب2(،)28 -ج) 25-
(2د) 16-

(2أ2(،)38-ب2(،)29 -ج)41-
(2د) 23-

(2أ2(،)39-ب2(،)30 -ج) 26-
(2د) 17-
(2أ2(،)40-ب2(،)31 -ج) 27-
(2أ2(،)54-ب2(،)39 -ج) 24-

(2د2( ،) 22-ج) 35-

(2أ2(،)9-ج2( ،)4 -د،) 4-
(2د) 9-

الفصل الدراسي األول
عدد الساعات في

الرقم الكودي

(2د) 11-

الفصل الدراسي الثاني
عدد الوحدات

عنوان المقرر

(2أ2(،)30-ب2(،)22 -ج) 19-

عممي

مخرجات التعمم المستيدفة من
البرنامج( الرمز الرقمي)

33

54-1

الفروق الفردية والتقويم

3

2

2

43-1

مناىج

4

4

-

4

4

-

(2أ2(،)44-ب) 33-

56-1

أشغال فنية

2

-

4

(3ج) 1-

46-1

تقنين غذائي

3

2

2

(2ب2(،)35-ج) 31-

47-1

المعاطف(أ)

3

1

4

(2أ2(،)46-ج)32-

48-1

تصميم أزياء

4

2

4

49-1

تربية عممية

2

-

4

50-1

كمبيوتر

2

1

2

3ج3(6-ب3،3-ب3،3-ج)11-

مشروع بحثى

2

-

4

3ج3(6-ب3،3-ب3،3-ج)11-

44-1

صحة نفسية وعمم نفس
أجتماعى

الفرقة الدراسية الرابعة

(2أ2(،)41-ج2(، ) 28-أ)42-
(2أ2(،)43-ب2(،)32 -ج) 29-
(2د) 18-

(2أ2(،)54-ب2(،)39 -ج) 24-
(2د2( ،) 22-ج) 35-

(2أ2(،)34-د2(،)1 -ج،) 40-
(2د) 14-

الفصل الدراسي الثاني
عدد الساعات في

الرقم الكودي

عنوان المقرر

عدد الوحدات

األسبوع

مخرجات التعمم المستيدفة من
البرنامج( الرمز الرقمي)

نظري

عممي

51-1

تربية صحية وغذائية

3

3

-

52-1

طرق تدريس

4

4

-

53-1

تربية مقارنة

4

4

-

45-1

أصول تربية

3

2

2

55-1

المعاطف(ب)

4

2

4

(2أ2(،)49-ب2(، ) 37-أ) 50-

49-1

تربية عممية

2

-

4

(2ب2(،)35-ج2(،) 31-د) 24-

50-1

كمبيوتر

2

1

2

(2ب2(،)40-ج) 34-

مشروع بحثى

2

-

4

(2أ2(،)47-د2(، ) 20-ج)33-
(2أ2(،)30-ب2(،)22 -ج) 19-
(2د) 11-
(2أ2(،)48-ب) 36-
(2أ2(،)45-ب2(، ) 34-ج)30-
(2د) 19-

(2أ2(،)54-ب2(،)39 -ج) 24-
(2د2(،) 22-ج) 35-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
 -4هٌكل البرنامج:
4أ -مدة البرنامج 4 :سنوات

نموذج توصيف البرنامج الصفحة
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 -6متطلبات اللبول بالبرنامج

 - 1اجتياز اختبار الثانوية العامة بالمجموع الذي يحدده مكتب التنسيق لاللتحاق بالكلية
 - 2اجتياز اختبار القبول الذي تجريه كلية االقتصاد المنزلي كأحد شروط االلتحاق بقسم
االقتصاد المنزلي والتربية
 – 7متطلبات النجاح واجتٌاز البرنامج

 - 1وفلا لالئحة الكلٌة  :الحصول على  %50من الدرجات بكل مادة على حدة والمجموع
النيائً فً كل سنة من سنوات الدراسة األربع.
ٌ -2لدر نجاح الطالب فً أي من الملررات أو التلدٌر العام بأحد التلدٌرات التالٌة -:
أ -ممتاز

من  %85فأكثر من مجموع الدرجات

ب -جٌد جدا

من  %75إلى أقل من  %85من مجموع الدرجات

ج -جٌد

من  %65إلى أقل من  %75من مجموع الدرجات

د – ملبول

من  %50إلى أقل من  %65من مجموع الدرجات

 -8تلوٌم مخرجات التعلم من وجية نظر األطراف المعنٌة

وسٌلة التلوٌم

العٌنة

الطرف المعنً
طالب الفرقة النهائية

استبيان

طالب الفرقة النهائية

أعضاء هيئة التدريس

تقارير

القائمين بالتدريس

جهات التوظيف

تقارير التربية
العملية

مديري المدارس

المراجعون الخارجيون

استطالع رأي

 )6هتطلثاخ المثول فً الثشًاهج :
أ -الوجووع الزي ٌمشسج هكتة التٌغٍك للمثول تكلٍح االلتصاد الوٌضلً
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ب -اجتٍاص الٌجاح تالفشلح األولى وفما لالئحح الكلٍح
ج -اجتٍاص الٌجاح فً اختثاس الوماتلح الشخصٍح للطالب الشاغثٍي فً االلتحاق تالمغن (اختثاس لذساخ )

ً )7واتج التمذم فً الثشًاهج وإكواله
انسُت األونٍ  /انًسخىٌ /انفصم(:فصم أول 17 :عاعح ًظشي  7 ،تطثمً) ،
فصم ثاٍَ ً 17 :ظشي  13 ،تطثٍمً )
انسُت انثاَُت  /انًسخىٌ  /انفصم ( :فصم أول ً 16 :ظشي  12 ،تطثٍمً ) ( ،
فصم ثاٍَ ً 16 :ظشي  15 ،تطثٍمً ).
انسُت انثانثت  /انًسخىٌ  /انفصم ( :فصم أول ً 14 :ظشي  13 ،تطثٍمً ) ( ،
فصم ثاٍَ ً 16 :ظشي  9 ،تطثٍمً ).
انسُت انزابعت  /انًسخىٌ  /انفصم ( :فصم أول ً 16 :ظشي  12 ،تطثٍمً) ( ،
فصم ثاٍَ ً 14 :ظشي  16 ،تطثٍمً ).
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