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 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية لطالب الفرقة األولى قسم االقتصاد المنزلى

 منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية 
 قتصاد المنزلي اال الفرقة األولى قسملطالب

 نادية الحسينى ، هبة عاصم الدسوقى ، رشا يحيى زكى ، أية صبحى محمود باز

 :ملخص

يه��دف البح��ث الح��الى ال��ى إع��داد م��نهج لم��ادة مب��ادئ الص��ناعات الجلدي��ة للفرق��ة األول��ى قس��م   
لتربية النوعية جامعة عين شمس، وقي�اس فاعليت�ه م�ن حي�ث الجان�ب         االقتصاد المنزلى بكلية ا   

أم��ا عين��ة البح�ث فه��ي ط��الب الفرق��ة  . التحص�يلي والتطبيق��ي ورأي الط��الب ب�المنهج المقت��رح  
وتم إستخدام بطاقة مالحظة لألداء المهاري للطالب، وإختبار   . األولى بقسم االقتصاد المنزلى   

، ومقياس تقدير وإستبيان لمعرف�ة رأي       )بعدى/قبلي  (ي،وإختبار مهار )بعدي/ قبلي  (تحصيلي  
وكانت أهم النتائج هي وجود ف�روق دال�ة إحص�ائيًا ب�ين متوس�طات درج�ات الط�الب           . الطالب

لص�الح األختب�ار البع�دي،      ) القبلي،البع�دي (ف�ي األختب�ار التحص�يلي والتطبيق�ي         ) عينة البحث (
 .اعات الجلدية المقترحكما جاء رأي الطالب إيجابيًا نحو منهج مبادئ الصن

   المنهج ، صناعة الجلود ، المصنوعات الجلدية :الكلمات الدالة 

 

 : ومشكلة البحثمقدمةال

 للتطور المستمر فى العلمية التعليمية بما فيها من طرق اًنظر

هيل الطالب المعلم لسوق العمل أستراتيجيات التعلم والتطلع الى تإوأساليب و

 وبتطوير الخطة الدراسية لكلية التربية النوعية تمت ليواكب التقدم المستمر

مع علمى موثق لى منهج إ ي تحتاجضافة بعض المواد الدراسية الجديدة والتإ

 مهارية، وهداف معرفية،أ(جرائية إهداف أمراعاة عناصر المنهج من 

المنهج من  حيث يتكون  تشتق من فلسفة المجتمع وحاجاته،يوالت) وجدانيةو

ثناء عملية أالمراد من المتعلم ان يلم بها و  متعددةفكارأومات ومعارف ومعل

هداف ختيار طرق التدريس المرتبطة باألإالتعلم خالل فترة زمنية معينة، و

نشطة والوسائل التعليمية التى تساعد ار األيختأ ي تؤثر فيوالمحتوى والت

منتجات هى ال،والصناعات الجلدية  هداف التربويةلى األإالمعلم للوصول 
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و صناعية، وتشمل أطبيعية  جلود التى تصنع من خامة الجلد سواء كانت

 ي،والت المفروشات الجلدية، حذية، المصنوعات الجلديةالمالبس الجلدية األ

لى تعلم بعض التقنيات الخاصة بالصناعات الجلدية ليتمكن الطالب إتحتاج 

 .من تنفيذها

لصناعات الجلدية ومع ازدياد الدراسات واألبحاث فى مجال ا

والمالبس والنسيج والتي أكد معظمها على ضرورة بناء المناهج العلمية على 

 :أسس علمية لزيادة التحصيل الدراسي للطالب ومن هذه الدراسات

 يعال عل( ودراسة ، )م١٩٩٠، معوض عيسى احمدييسر( دراسة -

  ،)م٢٠٠٣، هبه اهللا على عبدالعليم(ودراسة   ،)م٢٠٠٠،علوان عمر

هانم ابراهيم ( ودراسة  ،)م٢٠٠٥، محمد الشاعريمنال فتح( دراسةو

  ،)م٢٠٠٦ ، موسىيمنى عبدالكريم عل( ودراسة ،) م٢٠٠٦، عفيفي

رشا يحى  (دراسةو ،) م٢٠٠٨، عبير مصطفى حسن السيد( ودراسة

 .)م٢٠١٦، بوالنصرأشيماء صابر ي، وزك

لجلدية ومن  تخص الصناعات ايجريت العديد من الدراسات التأكما  - -

سحر (ودراسة  ، )م٢٠٠٨ ،فاطمة مصطفى محمد حميده(بينها دراسة 

سماء فؤاد زكى محمد أ(ودراسة  ، )م٢٠٠٩حربي،  حربي محمد

 ، )م٢٠١٠،بوالنصرأشيماء صابر (ودراسة  ، )م٢٠٠٩ -يمتول

 شيماء عبد(ودراسة  ، )م٢٠١٥، وسام على كمال محمد(ودراسة 

هالة مدحت كامل (ودراسة  ، )م٢٠١٧ ،الفتاح الفتاح ابراهيم عبد

 .)م٢٠١٧د، احم

وباألطالع على الدراسات السابقة وجد العديد من المواد الدراسية 

التي تم تناولها من خالل الدراسات واألبحاث العليمة ولم توجد دراسة تخص 
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 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية لطالب الفرقة األولى قسم االقتصاد المنزلى

افتقار مادة مبادئ الصناعات منهج مبادئ الصناعات الجلدية، ووجد ايضاً 

 تمت اضافتها للفرقة االولى طبقا يالتو( موثق بالكلية يج علممنهلالجلدية 

كانت الضرورة لبناء منهج وفقاً ألسس علمية سليمة ،ومن هنا )لالئحة الجديدة

ساسية المتعلقة بمبادئ ألالمعارف والمفاهيم والمهارات اليشتمل على 

نتاج ألى إ تؤهل الطالب ين يلموا بها والتأ يجب يالصناعات الجلدية والت

 ،المصنوعات الجلدية والتعرف على هذا المجال الواسع بطريقة علميةبعض 

 يمن خالل تقديم منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية ذات محتوى علم

نشطة تعليمية مختلفة أكثر مرونة ووسائل تعليم للتوضيح وأوطرق تدريس 

ت الدراسة ،ومن هنا جاءت تساؤال ووسائل تقويم تتالئم مع محتوى المنهج

 :كالتالي

 :ويمكن صياغة مشكلة البحث في عدة تساؤالت هى

بادئ الصناعات الجلدية لطالب ادة مما التصور لوضع منهج  لم .١

 االقتصاد المنزلي؟

 بعض المعارف والمفاهيم المرتبطة تنميةما فاعلية المنهج المقترح فى  .٢

 بادئ الصناعات الجلدية؟ادة ممب

ادة بعض المهارات المرتبطة بمتنمية فى ما فاعلية المنهج المقترح  .٣

 بادئ الصناعات الجلدية ؟م

 : الى الحالىيهدف البحثو :هداف البحثأ

 .عداد المنهج المقترح لمادة مبادئ الصناعات الجلديةإ .١

بعض المعارف والمفاهيم ى تنمية قياس فاعلية المنهج المقترح ف .٢

 .مبادئ الصناعات الجلديةمادة المرتبطة ب
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مادة بعض المهارات المرتبطة بى تنمية ية المنهج المقترح فقياس فاعل .٣

 .مبادئ الصناعات الجلدية

 :هداف االتيةألهمية البحث فى تحقيق اأتتمثل  و:أهمية البحث

مبادئ الصناعات مادة تنمية بعض المعارف والمفاهيم والمهارات ل .١

 .يولى قسم األقتصاد المنزلالجلدية لطالب الفرقة األ

ساليب ألتجاهات التربوية الحديثة  واألين التطور العلمستفادة ماأل .٢

 .مبادئ الصناعات الجلدية لمادة عداد منهج إ يعداد المناهج فإ

مقرر مبادئ ثراء ستخدام بعض تقنيات المصنوعات الجلدية ألإ .٣

 .الصناعات الجلدية

 :حدود البحث

 .المنهج المقترح لمادة مبادئ الصناعات الجلدية: الحدود الدراسية .١

 بكليـة   قتصاد المنزلـي  ولى قسم األ  طالب الفرقة األ  : الحدود البشرية  .٢

 .التربية النوعية جامعة عين شمس

بكلية التربية النوعية    أتيليهات قسم األقتصاد المنزلي   : الحدود المكانية  .٣

 .جامعة عين شمس

 - ٢٠١٩(جـامعي   عـام ال  لل االول   فصل الدراسي ال: الحدود الزمنية  .٤

٢٠٢٠(. 

 : منهج البحث

تجريبي لقياس المعارف  الشبه  المنهجييتبع البحث الحال

 رأي لقياس ي،والمنهج الوصف والمهارات المتضمنة فى المنهج المقترح

 .الطالب فى المنهج المقترح 
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 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية لطالب الفرقة األولى قسم االقتصاد المنزلى

 :تكونت عينة البحث من و:عينة البحث

ي ولى بقسم األقتصاد المنزل طالب الفرقة األ:ستطالعيةإعينة -أ

 )٢٠١٩ -٢٠١٨ (الجامعي للعام ة جامعة عين شمسبكلية التربية النوعي

 . طالب وطالبة٣٠١وعددهم 

لي ولى بقسم األقتصاد المنز طالب الفرقة األ:ساسيةأعينة  -ب

 )٢٠١٩ -٢٠١٨ (الجامعيللعام بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس 

 . طالب وطالبة٢٤٢وعددهم 

 :أدوات البحث

 لقياس تحصيل الطالب ) يبعد / يقبل (ي معرفيختبار تحصيلأ

بادئ ادة ممعلومات والمعارف والمفاهيم المتضمنة بالمنهج المقترح لملل

 .الصناعات الجلدية

 داء الطالب ألقياس مستوى  )يبعد / يقبل(ي ختبار تطبيقى مهارأ

بادئ الصناعات ادة م يتضمنها المنهج المقترح لميللمهارات الت

 .الجلدية

 ثناء قيامهم بتنفيذ مهارات أ للطالب يداء المهارألبطاقة مالحظة ا

 .وتقنيات مبادئ الصناعات الجلدية

 ختبار  يتضمنها األي للمهارات التيمقياس تقدير لتقييم الناتج النهائ

  .ي المهاريالتطبيق

  أستبيان رأي الطالب نحو المنهج المقترح. 
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 :فروض البحث

لمهارات المنهج المقترح له فعالية في تحصيل وتنمية المعارف وا .١

 . هذا البحثيالمقترحة ف

 يتوجد فروق ذات دالله احصائياً بين متوسط درجات الطالب ف .٢

 .ي لصالح االختبار البعدي والبعدي القبليختبار التحصيلاأل

 يتوجد فروق ذات دالله احصائياً بين متوسط درجات الطالب ف .٣

 .يختبار البعد لصالح األي والبعدي القبليختبار التطبيقاأل

د فروق ذات دالله احصائياً بين متوسط درجات الطالب فى توج .٤

 .يختبار البعد لصالح األي والبعدي القبليالمجموع الكل

 .يجابية نحو المنهج المقترحإ الطالب اراء .٥

 :مصطلحات البحث

نشطة التى تقدمها  هو مجموعة الخبرات واأل:Curriculum المنهج -١

 ،كهم بها وتفاعلهم معهاحتكاإشرافها للتالميذ بقصد إالمدرسة تحت 

و تعديل فى سلوكهم أو التفاعل يحدث تعلم أحتكاك ومن نتائج هذا األ

سمى  هو الهدف األيلى تحقيق النمو الشامل المتكامل التإويؤدى هذا 

 )٢٠٠٥ ،بو السعود محمدأ ،سعيد محمد.(للتربية

تنظيم وتخطيط "نه أ ب)٢٠٠١كوثر حسين كوجك،( وتعرفه

نشطة  بطريقة منظمة مقصودة سواء كانت هذه األنشطة المتعلمينأل

 كانت مرتبطة بجوانب و خارجها وسواءأداخل هذه المؤسسة التعليمية 

 ."و تدريبيةأتعليمية 
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 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية لطالب الفرقة األولى قسم االقتصاد المنزلى

  :Leather Industries الصناعات الجلدية -٢

 جميع المنتجات التى تصنع من خامة الجلد سواء كانت يه

المصنوعات وحذية، األو، و صناعية، وتشمل المالبس الجلديةأطبيعية 

 .)٢٠١٥ خليل،نادية محمود. (المفروشات الجلديةوالجلدية 

 :ي النظراإلطار

 :ويتضمن هذا الجزء محورين أساسين هما

 .يالمنهج التربو:   أوالً

 .الصناعات الجلدية:    ثانيا

 :المنهج التربوي: أوال

  الطريق الواضح، وبالنسبة للغـة هويعتبر المنهج في اللغة

( مشتقة في األصل من الكلمة الالتينية) Curriculum(ة االنجليزيـة فكلم

Cure(  ،ميدان السباق، كما أنها كلمة إغريقية األصل تعني يالتي تعنو 

جها الفرد حتى يصل إلى هدف معين، ويرادف المعنى تهالطريقة التي ين

م محمد حسا.(الشائع لهذه الكلمة الدروس التي تقدمها المدرسة للتالميذ

 )٢٠٠٩مازن،

 المعلومات والحقـائق والمفـاهيم  هو مجموعوالمنهج التقليدى

صطلح علـى أوالتي . واألفكار التي يدرسها التالميذ في صورة مواد دراسية

وبالتالي ينصب المنهج التقليدي في محور  تسـميتها بـالمقررات الدراسية

 لمـتعلم متلقي غير فعالتعليم المادة الدراسية ويكون فيه المعلم ملقن وا

 فيعرف المفهوم الحديث للمنهج، أما )٢٠١٧حلمي أحمد الوكيل وآخرون، (.
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بأنه مجموعة الخبرات التربوية التي تهيؤها المدرسة للتالميذ داخلها أو 

خارجها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل أي النمو فى جميع الجوانب 

نموا يؤدي الى تعديل سلوكهم ...) لنفسية العقلية، والثقافية، واألجتماعية، وا(

 )٢٠٠٩، اللقاني حسين حمدأ.(وتحقيق األهداف التربوية

 :عناصر المنهج التربوي

وهو وصف لنمط السـلوك أو األداء الـذي         :  األهداف التربوية  -١

يتوقع أن يقوم به التلميذ بنجاح نتيجة مروره بخبرة تعليميـة وتفاعلـه مـع              

 .ة جيدةالموقف التدريسي بطريق

  :شروط صياغة الهدف السلوكى

 .أن يصف نواتج التعلم المتوقعة بعد االنتهاء من التدريس -١

 .تركيزه على سلوك التلميذ وليس سلوك المعلم -٢

 .وضوح الهدف بحيث يفهمه الجميع بنفس الفهم المراد صياغته -٣

 .قابليته للقياس والمالحظة -٤

 .تضمنه كيفيه أداء الناتج المراد التوصل إليه -٥

 .تضمنه الحد األدنى لألداء -٦

احتواء الهدف على فعل مضارع يفيد األستمرارية ويسبقه حرف  -٧

 )٢٠٠٨امام مختار حميدة وآخرون،.(أن

 )حسب تصنيف بلوم ورفاقه السبق: (تصنيف األهداف التربوية

تتعلق بالمعرفة والمهارات والقدرات العقلية :  المجال المعرفي-١

 :بسيط إلى األكثر تعقيداً مثلولها ست مسويات تتدرج من ال
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 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية لطالب الفرقة األولى قسم االقتصاد المنزلى

هو أدنى مستويات المعرفة وال يتطلب اكثر من تذكر : التذكر -أ 

المعلومات أو التعرف عليها بنفس الصياغة التى وردت بها أثناء 

 .تدريسها

هو إدراك الطالب معنى المادة العلمية أو النص الذى يدرسه : الفهم -ب 

 ).ستكمالالترجمة، والتفسير، واأل(ويشمل ثالث مستويات 

هو أستخدام الطالب ما تعلمه من مفاهيم أو أجراءات أو : التطبيق -ج 

 .تعميمات فى مواقف جديدة 

هو القدرة على تجزئه المادة الى عناصرها المكونة منها مثل : التحليل -د 

 .تحليل العناصر، والعالقات، والمبادئ التنظيمية: 

 ينتج عنه بنيه تجميع األجزاء والتفاصيل المتفرقة بأسلوب: التركيب -ه 

انتاج محتوى : متماسكة ومتكاملة ومتناسقة لم تكن قائمة من قبل مثل

 .فريد، وإنتاج مجموعة من األجراءات، وإشتقاق عالقات مجردة

هو أصدار أحكام حول قيمة األفكار واألعمال فى ضوء أدلة : التقويم -و 

داخلية مثل الدقة والمنطقية والتسلسل،وكذلك المحكمات الخارجية 

مركز نون للتاليف والترجمة .(كاألهداف أواألساليب أوالمستويات

،٢٠١١(  

 ):المهارية( مجاالت األهداف النفسحركية -٢

 . مثل مشاهدة ومتابعة المعلم أثناء قيامه بالشرح:المالحظة واألستماع -أ 

هو إستعداد المتعلم للقيام بعمل ما ويكون مستعداً عقلياً : التهيؤ -ب 

 .وجسمياً وانفعالياً
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 .بداية أداء المتعلم وذلك بتقليد عمل المعلم وتكراره: المحاكاة -ج 

 بالتخلص من األفعال الخطأ وتكرار األفعال الصحيحة :المعالجة -د 

 .وترسيخها نتيجة تلقى المتعلم التوجيهات والتغذية الراجعة من المعلم

 وصول المتعلم إلى مستوى األلية والدقة والسرعة :األلية واالتقان -ه 

 .تمراره فى تكرار األداءنتيجة أس

 يختص المهارات الدقيقة المركبة والمعقدة المكونة :المهارة المركبة -و 

 .من أكثر من مهارة فرعية

تشمل تعديل وتجويد وتطوير المهارة التي اكتسبها :التكيف واألبداع -ز 

 )٢٠٠٨،مجدى عزيز ابراهيم(.المتعلم للتوافق مع مواقف جديدة

 :ة مجاالت األهداف الوجداني-٣

يعني إستعداد المتعلم لألهتمام بظاهرة معينة ويتضمن ثالث : األستقبال -أ 

 ).الوعي، واألستعداد لألستقال، واألنتباه(مستويات 

( هو القيمة التي تعطي لشئ معين أو ظاهرة معينة ويشتمل : التقدير -ب 

 ).تقبل القيمة، وتفضيل القيمة، واأللتزام

توى األلتزام سيضطر إلى بوصول المتعلم إلى مس: التنظيم القيمي -ج 

الموازنة والبد من تنظيم هذه القيم فى نسق واحد وتحديد العالقات 

 .منها

إلى نتيجة تكون نظام قيمة معين للمتعلم يربط سلوكه : تجمع من القيم -د 

تكوين إسلوب مميز لحياته فيدل على إحتالل القيم مكاناً وترتيباً منسق 

 )٢٠١٠جودت أحمد سعادة،. (ومتكامل



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٦٥  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية لطالب الفرقة األولى قسم االقتصاد المنزلى

 : المحتوى-٢

 : معايير إختيار المحتوى-

 .إختيار المحتوى الذي يحقق األهداف المنشودة من المنهج -١

 .صدق المحتوى باحتوائه على معارف حديثة وصحيحة -٢

 .قيمة المحتوى بالنسبة للمتعلم والمجتمع حتى يفي بحاجات المتعلم -٣

فهم ارتباط المحتوى بالواقع الثقافي الذي يعيشه الطالب ليساعده على  -٤

 .طبيعة الحياة من حوله

مراعاة حاجات وميول وقدرات التالميذ حتى يتعلموا برغبة واهتمام  -٥

 .بدون ضغط

مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ بعدم وضع محتوى موحد لجميع  -٦

 .التالميذ

تحقيق المحتوى التوازن بين الشمول والعمق وذلك بفهم التلميذ ما  -٧

 )٢٠١٨خالد خميس السر، . (تفادة منهيدرسه وإمكانية تطبيقة واألس

 :األساليب المتبعة عند إختيار المحتوى

من األهمية األخذ برأي أكبر عدد من الخبراء فى : أراء الخبراء-١

كل خطوة من خطوات تحديد المحتوى واألخذ برأي األغلبية ألنه أفضل من 

 أفضل أخذ رأي فئه خاصة وذلك ألختالف ثقافاتهم التي تؤدي للوصول إلى

 .النتائج

يؤخذ بأراء المعلمون فيما يتم من أختيار :  إستطالع الرأي-٢

 .المحتوى ألعتبارهم األكثر أحتكاكاً بكل من المادة العلمية والمتعلم
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يتم بمالحظة األفراد األكفاء فى أداء عمل ما، وذلك : التحليل -٣

. يار المحتويلتحديد األجراءات والعمليات وتسلسلها واستخدامها كأساس الخت

 )٢٠٠٩فؤاد محمد موسى،(

 : طرائق التدريس -٣

 :معايير إختيار طرق التدريس

 .أرتباط طرق التدريس باألهداف التعليمية المنشودة  -١

 .مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين  -٢

 .مستوى الصحة النفسية والجسمية واألجتماعية للمتعلمين -٣

 .حسب طبيعة المادة الدراسية  -٤

 .تمام ودافعية المتعلم نحو التعلم بطريقة إيجابيةإثارة أه -٥

 .مالئمة طرق التدريس لوقت الحصة المتاح -٦

توظيف طرق التدريس وربطها بالمادة الدراسية بحياة المتعلم  -٧

 )٢٠٠٩فؤاد محمد موسى ،. (وخبراته

 :انواع طرق التدريس 

المحاضرة، والوصف، والشرح، والقصة، : مثل: الطريقة األلقائية -أ 

 .خبارواال

مثل األستجواب األستكشافي أو التوليدي، : الطريقة األستجوابية -ب 

 .واألختياري

 .الطريقة النقاشية -ج 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٦٧  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية لطالب الفرقة األولى قسم االقتصاد المنزلى

 ).األستقرائية(الطريقة األستنتاجية  -د 

األكتشاف األستقرائي، (مثل ): األكتشاف(طريقة األستقصاء  -ه 

 ).واألستداللي

العصف الذهني الفردي، والجماعي، (طريقة العصف الذهنى يشتمل  -و 

 ).، وشفاهي، وكتابي، ومباشر، ومتدرج)حسي(ماديو

 )٢٠٠٩فؤاد محمد موسى ،. (التعليم التعاوني -ز 

هي األدوات والمواد التى تعتمد على : ةالوسائل التعليميـ -٤

إستخدام الخبرات الحسية المباشرة وغير المباشرة، والتي تضم كل من المادة 

م من خالله عرض هذا والمتعلم والجهاز التى يت) المحتوى(التعليمية 

  )٢٠٠٨امام مختار حميدة واخرون ،. (المحتوى

 :تصنيف الوسائل التعليمية

التى تعتمد على حاسة البصر ،ومنها العينات : الوسائل البصرية -١

 .والنماذج والمعارض والشرائح 

تعتمد على حاسة السمع فقط ،ومنها االذاعة : الوسائل السمعية -٢

 .والتسجيالت الصوتية

تعتمد على حاستى السمع واالبصار معا : ل السمعية البصريةالوسائ -٣

مركز نون . ( ،ومنها الدروس المعدة بواسطة الحاسوب وأفالم الفيديو

 )٢٠١١للتاليف والترجمة ،
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 :أساسيات إستخدام الوسائل التعليمية

تحديد الهدف التعليمى التى تحققه الوسيلة والتي يتطلب صياغة  -١

 .بل للقياساألهداف بشكل دقيق قا

مناسبة الوسيلة المستخدمة مع مستوى المتعلمين العمري والمعرفي  -٢

 .والذكائي

تهيئة المتعلمين ألستقبال محتوى الوسيلة بتحديد مشكلة معينة تساعد  -٣

 .الوسيلة على حلها

تقويم نتائج الوسيلة التي يترتب على أستخدامها مع األهداف التي  -٤

 .أعدت من أجلها 

 الوسيلة بمتابعة أنشطة المتعلم التي يمارسها بعد أستخدام متابعة -٥

امام مختار حميدة . (الوسيلة ألحداث مزيد من التفاعل بين المتعلمين

 )٢٠٠٨واخرون ،

 هو العملية التي تستهدف الوقوف على مدى تحقيق األهداف :التقويم

 وأساليب التربوية ومدى فاعلية البرنامج التربويى بأكمله من تخطيط وتفكير

 .تدريس ووسائل تعليمية وأنشطة

 :أهداف التقويم

التأكد من مراعاة األهداف التعليمية خصائص وطبيعة الفرد المتعلم  -١

 .وفلسفة وحاجات المجتمع وطبيعة أنماط المادة العلمية 

تساعد الوظيفة التشخيصية العالجية للتقويم التربوي على أكتشاف  -٢

 .ر العملية التعليمية نواحى القوة والضعف وتصحيح مسا



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٦٩  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية لطالب الفرقة األولى قسم االقتصاد المنزلى

تحقيق مبدأ الفروق الفردية بين المتعلمين وذلك لمعرفة المعلم  -٣

 .بتالميذه فرداً فرداً

 .زيادة الدافعية نحو التعلم واألكتشاف نتيجة التعزيز واألثابة -٤

يدفع التقويم الذاتي إلى تطوير أساليبه وتحسين طرقه وبالتالي رفع  -٥

 )٢٠١٨خالد خميس السر، . (أدائه

 :معايير التقويم الناجح

هى األداة التى تقيس ما صممت له، وذلك بحساب قدرة : الصدق-١

المعلم على أجراء األختبار التى تم وضعه للتأكد من مدى تحقيق األهداف 

 فى مدى أرائهمبداء وذلك ألالتربوية المنشودة، كما يوجد صدق محكمين 

 .علم من بلوغ األهداف التعليميةاألداة المستخدمة لقياس قدرة المت بنود ةمالئم

 ويدل على ثبات النتائج أذا ما اُعيد إعطاء األختبار : الثبات-٢

لمجموعة متكافئه من المتعلمين فأنه يعطى نفس النتائج تقريبا وهذا ما يدل 

 .على ثبات المقياس

 والمقصود بها عدم تأثر نتائج األختبار بالعوامل : الموضوعية-٣

الحكم بواسطة معايير واضحة ومحددة فى تحليل وتفسير الشخصية للمعلم و

 )٢٠١٨خالد خميس السر، . (النتائج لألختبار

 :مستويات التقويم

الهدف منه التعرف على مستوى ): التصنيفي( التقويم المبدئي -أ

المتعلم من معلومات ومهارات وخبرات وقيم قبل البدء فى عملية التدريس، 

 .تبارات ، المالحظات، التقارير الذاتية وتحديد أداءه، ويشمل األخ
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يتم خالل مرحلة التعلم للتالميذ أثناء الدرس ، :  التقويم البنائي-ب

بهدف تقديم المعالجة واألصالح المبكر،وأمداد المعلم بالمعلومات الخاصة 

بفاعلية طرق وأنشطة ووسائل التعليم المستخدمة، ويشتمل األسئلة الصفية 

ألختبارات القصيرة، والمالحظات، والمناقشات الجماعية، أثناء التدريس، وا

 .واألسئلة

هو تشخيص صعوبات التعلم من خالل : التقويم التشخيصي-ج

التقويم البنائي، ثم تشخيص المشكالت الجسدية أو األجتماعية أو األنفعالية، 

 .ويشمل المالحظات المباشرة وغير مباشرة، األختبارات التشخيصية

 يتم فى نهاية التدريس سواء في نهاية الفصل :النهائي التقويم -د

الدراسي أو العام الدراسي لتحديد مدى تحقق األهداف التعليمية من خالل 

عملية القياس أو المالحظات، وتصنيف مستويات المتعلمين النهائية، والحكم 

على فاعلية عملية التدريس، ويشمل المالحظات، ومقاييس وقوائم التقدير 

مركز نون للتاليف . .( اء العملي، واألختبارات الشفوية، واألبحاثلألد

 )٢٠١١والترجمة ،

 :مبادئ الصناعات الجلدية: ثانيا

وقد تم تقسيم المنهج إلى أربع وحدات تدريسية تحتوى كـل وحـدة             

على ثالث دروس كل درس منها يشتمل على جزء نظـرى يـتم تدريسـة               

باألتيلية بأستخدام أحـدى الوسـائل   بالمحاضرات وجزء تطبيقى يتم تدريسة      

 .التعليمية وطرق التدريس المختلفة 

 : وحدة تدريسية من منهج مبادئ الصناعات الجلدية-

 . العربيةمصري جمهورية نبذة تاريخية عن الصناعات الجلدية ف -١



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٧١  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية لطالب الفرقة األولى قسم االقتصاد المنزلى

 .الجلد الطبيعي -٢

 .مستلزمات االنتاج والخامات المساعدة للصناعات الجلدية -٣

 : الدرس االولى

 ي جمهوريةنبذة تاريخية عن الصناعات الجلدية ف: طار النظرىاأل

 . العربيةمصر

التعرف على انواع الجلد والتمييز بينها ،والتدرب : األطار التطبيقى

 .على أستخدام األدوات المختلفة 

 : يستطيع الطالب أنالدرسفي نهاية هذا 

 :األهداف المعرفية

 .ة مصر العربيةيذكر أهمية الصناعات الجلدية في جمهوري -

يقترح بعض المنتجات التي يمكن الحصول عليها من خالل دراسة  -

 .المادة

 .ختصارأيشرح نشأة الصناعات الجلدية في جمهورية مصر العربية ب -

 .يذكر مراحل تطور الصناعات الجلدية -

 .يعرف مفهوم الصناعات الجلدية -

 : األهداف المهارية

 .دواتستخدام بعض األأيجرب  -

 ).االصلية والتقليد(دوات جيدة الصناعة والرديئة أليفرق بين ا -

 .دوات صناعة الجلودأيتمكن من معرفة  -
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 .نواع الجلد الصناعي من خالل المظهر والملمسأيفرق بين  -

 .دوات الجلودأستخدام يتدرب على الطريقة الصحيحة أل -

 :األهداف الوجدانية

 .نتباهإلى الشرح ب إيصغي -

 .يجابيةإيتجاوب مع الشرح ب -

 .سئلةجابة على األتعاون مع زمالئه فى األي -

 .جابات المقترحةيتقبل التعديل على األ -

 : الدرس الثانى

 .)يالكيميائ نواعه، تركيبهأتعريفه، (الجلد الطبيعي : األطار النظرى

خذ المقاسات ،و شرح طريقة عمل الباترون أطريقة : األطار التطبيقى

 .ساسىاأل

 :طالب أن يستطيع الالدرسفي نهاية هذا 

 : األهداف المعرفية-

 .يعرف مفهوم الجلد الطبيعي -

 .دمةيذكر تعريف األ -

 .يلخص التركيب الكيميائي للجلد الطبيعي -

 .يعدد أنواع الجلود الطبيعية -

 .يشرح أربعة انواع من الجلود الطبيعية -

 .ستخدامات جلود النوت بوكإيذكر  -



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٧٣  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية لطالب الفرقة األولى قسم االقتصاد المنزلى

 : األهداف المهارية-

 .المعلميقوم بأخذ المقاسات كما شاهد  -

 .يرسم الباترون األساسي بتسلسل -

 .يستخدم أدوات الرسم بطريقة صحيحة -

 .ستخدام الكاربون االصفر بطريقة جيدةأينقل الباترون ب -

 .تقانإب) الكاتر(ستخدام أداة القطع أيقص الجلد ب -

 .برة بشكل متقنيلضم األ -

 .يجمع القطع بالخياطة بطريقة صحيحة -

 .ةينهي القطعة بطريقة جيدة وصحيح -

 : األهداف الوجدانية-

 .نتباهإلى الشرح بإيصغى  -

 .يجابيةإيتجاوب مع الشرح ب -

 .يساعد زمالئه فى أداء النشاط التطبيقي -

 .سئلةجابة على األيتعاون مع زمالئة فى األ -

 .جابات المقترحةيتقبل التعديل على األ -

 .نتهاء من العمليساهم فى نظافة الغرفة بعد األ -
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 : الدرس الثالث

المساعدة للصناعات  والخامات نتاجاأل مستلزمات: ار النظرىاألط

 .الجلدية

طرق خياطة أجزاء التصميم وتركيب : األطار التطبيقى

 .األكسسوارات للقطع المنفذه

 :في نهاية هذا الجزء يستطيع الطالب أن

 :هداف المعرفية األ-

 .نتاج الصناعات الجلديةأيعدد مستلزمات  -

 . في الصناعات الجلديةدوات المستخدمةيعدد األ -

 .يقارن بين أنواع الخيوط المستخدمة فى حياكة الجلود -

 .يشرح اثنين من البطانات المستخدمة فى الجلود -

 .الصناعات الجلديةى المستخدمة ف) الدعامات(نواع التقويات أيذكر  -

 :هداف المهاريةاأل -

 .يقص عينة الجلد بالمقاسات المطلوبة -

 .صحيحةبرة بالطريقة اليلضم األ -

 .ينفذ الجدل بطريقة صحيحة -

 .كسسوارات كما شاهد المعلمةماكن األخذ عالمات ألأي -

 .كسسوارات بشكل جيدماكن األأيثقب  -

 .كسسوارات باتقانيركب األ -



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٧٥  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية لطالب الفرقة األولى قسم االقتصاد المنزلى

 .ماكن القفل بطريقة صحيحةياخذ عالمات أل -

 .ماكن تركيب القفل بالذنب والشاكوش التيفلون بشكل جيدأيثقب  -

 .تقانإيركب القفل ب -

 :هداف الوجدانيةاأل -

 .نتباهإلى الشرح بإيصغي  -

 .يجابيةإيتجاوب مع الشرح ب -

 .داء النشاط التطبيقىأيساعد زمالئة فى  -

 .سئلةجابة على األيتعاون مع زمالئه فى األ -

 .جابات المقترحةيتقبل التعديل على األ -

 .نتهاء من العمليساهم فى نظافة الغرفة بعد األ -

 :نتائج البحث ومناقشتها

إحصائياً بالطرق المناسبة ) عينة البحث( معالجة درجات الطالب تم

 :للتحقق من الفروض، في ضوء األطار النظري ونتائج الدراسات السابقة

المنهج المقترح له فعالية في ينص على أن و: الفرض االول*

لمادة مبادئ الصناعات تحصيل وتنمية المعارف والمهارات المقترحة 

 .الجلدية

ن صحة هذا الفرض تم أستخدام معادلة بالك لحساب نسبة          وللتحقق م 

الكسب المعدل بين متوسط درجات الطالب فـى األختبـارات التحصـيلية            

 .والتطبيقية قبل وبعد التعلم
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 )١(الفاعلية جدول رقم 

 الداللة ثابت باالك المتوسط الفاعلية

 ٢٫٣٦ األختبار التطبيقى قبلى
 ٣٥٫٧٨ تطبيقى بعدياألختبار ال

 يوجد فاعلية ١٫٧٢٣

 ٢٫٤ األختبار التحصيلى قبلي
 ٣٦٫٠٧ األختبار التحصيلى بعدي

 يوجد فاعلية ١٫٧٣٧

 ٤٫٧٥ اإلجمالى قبلي
 ٧١٫٨٣ اإلجمالى بعدي

 يوجد فاعلية ١٫٧٣٠

حصائياً بين أد فروق ذات دالله ووجينص على و: الفرض الثاني*

 لصالح ي والبعدي القبلي األختبار التطبيقيمتوسط درجات الطالب ف

 Tقيمة الـ    وللتأكد من صحة الفرض تم أستخدام أختبار .ياألختبار البعد

TEST تطبيق درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات المتوسط  بين

 .يبعدال

 

 

 

 

 

 

 )١(رسم بيانى 

 التطبيقى القبلى والبعدىاألختبار الفرق بين متوسط درجات الطالب فى 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٧٧  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية لطالب الفرقة األولى قسم االقتصاد المنزلى

حصائياً بين أد فروق ذات دالله ووجينص على  و:الفرض الثالث

 لصالح ي والبعدي القبلي األختبار التحصيليمتوسط درجات الطالب ف

 T(قيمة الـ  وللتأكد من صحة الفرض تم أستخدام أختبار .ياألختبار البعد

TEST( درجات التحصيلي القبلي ومتوسط درجات األختبار متوسط  بين

 .يبعدالاألختبار 

  )٢( لبيانى الرسم ا

 التحصيلى القبلى والبعدىاألختبار الفرق بين متوسط درجات الطالب فى 

 

 

 

 

 

 

 

د فروق ذات دالله احصائياً بين ووجينص على و: الفرض الرابع

 لصالح األختبار ي والبعدي القبلي المجموع الكليمتوسط درجات الطالب ف

 )T TEST(مة الـ قيوللتأكد من صحة الفرض تم استخدام اختبار .يالبعد

 لصالح ي والبعدي القبلي المجموع الكليالطالب فدرجات متوسط بين 

 .ياألختبار البعد
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  )٣( الرسم البيانى 

 األختبارمقارنة بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى فى إجمالى 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب ايجابي نحو المنهج وينص بأن رأي: الفرض الخامس

حة هذا الفرض تم تطبيق إستبيان لمعرفة رأي وللتأكد من ص.المقترح

( في المنهج المقترح،وقد تراوحت نسبة األتفاق ما بين) عينة البحث(الطالب 

 .وهي نسبة مرتفعة مما يؤكد صحة الفرض الخامس% )١٠٠%: ٧٨

 : التوصيات

يجب األستفادة من نتائج هذه الدراسة عند تدريس مادة مبادئ  -١

 .األولى أقتصاد منزلي بكلية التربية النوعية الصناعات الجلدية للفرقة 

أعادة النظر إلى المواد المضافة حديثاً لالئحة كلية التربية النوعية  -٢

الجديدة التي تحتاج إلى أعداد مناهج علمية وعمل دراسات وأبحاث 

 .ألعدادها بطريقة علمية



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٧٩  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية لطالب الفرقة األولى قسم االقتصاد المنزلى

األهتمام بالجانب التطبيقي وتوفير األدوات والمستلزمات الالزمة  -٣

خاصة بالصناعات الجلدية للطالب داخل الكلية ألنتاج أكبر كم من ال

 .المنتجات الجلدية

توافر أمكانية أضافة مواد دراسية مكملة لمادة مبادئ الصناعات  -٤

الجلدية على مدار األربع سنوات الدراسية للطالب حتى ال يقتصر 

 .دراسة الصناعات الجلدية في الترم األول للفرقة األولى فقط

عاة نقل مادة مبادئ الصناعات الجلدية الى أي فرقة غير األولى، مرا -٥

وذلك ألتاحة الفرصة للطالب بدراسة المواد الداعمة للصناعات الجلدية 

مثل تقنيات الحياكة والتصميم والتطريز والكروشيه والباترونات 

 .والطباعة

ة مراعاة زيادة ساعات مادة مبادئ الصناعات الجلدية التطبيقية بالخط -٦

الدراسية بقسم األقتصاد المنزلى وذلك لوجود العديد من الكفايات 

 .المطلوب أكسابها للطالب يصعب تنميتها خالل فصل دراسي واحد

األهتمام بأقامة نوافذ عرض وبيع داخل الكلية ألستفادة الطالب من  -٧

 .أمكانياتهم فى أنتاج المصنوعات الجلدية واألستفاده منها مادياً ومعنوياً
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 صور بعض األعمال التى نفذها الطالب بعد دراسة المنهج المقترح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قائمة المراجع 

، ٣، ع�الم الكت�ب،ط  )االسس، المكون�ات، التنظيم�ات  (المنهج  ،   أحمد حسين اللقاني   -١
 .م٢٠٠٩

، ٣مه��ارات الت��دريس ، مكتب��ة زه��راء الش��رق ، ط   ، أم��ام مخت��ار، أحم��د النج��دى  -٢
٢٠٠٨.  

رؤي��ة تش�كيلية جدي�دة للجل��ود الطبيعي�ة الث��راء    " ،  محم�د مت�ولى  أس�ماء ف�ؤاد زك��ى   -٣
رسالة دكتوراة ،األقتصاد المنزلى تخصص مالبس ونس�يج   " مجال مكمالت المالبس    

  .٢٠٠٩كلية التربية النوعية ،جامعة عين شمس ،
ص�ياغة األه�داف التربوي�ة والتعليمي�ة ،دار الش�روق للنش�ر       ،  سعادة جودت أحمد   -٤

  .٢٠٠٧ ،٢والطباعة ،ط
، األسس ، العناصر ، المفهوم (المناهج ، محمد أمين المفتي ، حلمي أحمد الوكيل   -٥

 .م  ٢٠٠٨ ، ٢ط، مكتبةاألنجلو المصرية، ) التطوير ، التنظيمات 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٨١  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 منهج مقترح لمبادئ الصناعات الجلدية لطالب الفرقة األولى قسم االقتصاد المنزلى

أس��س بن��اء المن��اهج وتطويره��ا، دار  ، محم��د أم��ين المفت��ي ، حلم��ي أحم��د الوكي��ل   -٦
 . م٢٠١٧، ١٠الميسرة للطبع والتوزيع والنشر ، ط

دار الفج��ر للنش��ر ، الم��نهج الترب��وي الح��ديث والتكنول��وجي ، حس��ام محم��د م��ازن   -٧
 .م ٢٠٠٩ ، ١ط، والتوزيع 

 ، ٢أساس��يات المن��اهج التعليمي��ة ، مكتب��ة المن��ار ، عم��ان ،ط ، خال��د خم��يس الس��ر  -٨
٢٠١٨.  

إعداد منهج مقترح لمادة مكمالت المالبس لط�الب الفرق�ة   "، رشا فواز عبد العال    -٩
جامعة حلوان  ، كلية االقتصاد المنزلى    ، ماجيستير  ، " المالبس والنسيج الرابعة شعبة   

 ،٢٠٠١.  
ل فى مجاذج  لنما  وإع������داد االتص������ميمتكنولوجي������ا " سحر حربي محمد حربي -١٠

راة، كلية االقتصاد   كتودسالة ، ر "نهائىلالمنتج جودة ا على وأثرها  ية  لدلجت ا لصناعاا
 .٢٠٠٩ان جامعة حلوالمنزلى ،

م��نهج مقت��رح  لمق��رر  طباع��ه  "،  ش��يماء ص��ابر ابوالنص��ر –رش��ا يح��ى زك��ى   -١١
بح�ث  " المنسوجات  اليدوي�ه لتنمي�ه مع�ارف ومه�ارات ط�الب قس�م األقتص�اد المنزل�ي         

 .٢٠١٦ترقية ،كلية التربية النوعية جامعة عين شمس
توليف بقايا اقمش�ة التريك�و م�ع خام�ة الجل�د          " ،  شيماء صابر ابو النصر عباس       -١٢

جامع�ة  ، كلي�ة االقتص�اد المنزل�ي    ، ماجيستير  ، "مالت المالبس   الصناعي في تنفيذ مك   
 .م٢٠١٠، عين شمس 

األس��س العلمي�ة لتص��ميم وبن�اء بع��ض   " ،الفت�اح  الفت��اح اب�راهيم عب��د  ش�يماء عب�د   -١٣
، جامع�ة حل�وان   ، كلي�ة األقتص�اد المنزل�ى    ، ماجيستير ، " نماذج المصنوعات الجلدية 

 .م ٢٠١٧، قسم الصناعات الجلدية  
 ١٠ –م ٢٥/٣/٢٠١٨ www.Shafaff.com الجامع�����ات المص�����رية  ش�����بكة -١٤

 صباحا
إعداد م�نهج مقت�رح لم�ادة التص�ميم والتطري�ز لش�عبة       "  ، عال على علوان عمر    -١٥

، جامعة حلوان، كلية االقتصاد المنزلي ، دكتوراه  ، " المالبس والنسيج وقياس فعاليته   
 م٢٠٠٠

تخص�ص  " ب�اترون  م�نهج مقت�رح لم�ادة رس�م ال      "،  عبير مص�طفى حس�ن الس�يد         -١٦
كلي�ة  ، ماجيستير ،"بالمدارس الثانوية الصناعية نظام الثالث سنوات   " مالبس جاهزة   

 .م٢٠٠٨، جامعة عين شمس ، االقتصاد المنزلي 
فاعلي��ة وح��دة  تعليمي��ة مقترح��ة ف��ى الطباع��ة  " ، فاطم��ة مص��طفى محم��د حمي��ده -١٧

رس�الة ماجس�تير   " يج قس�م المالب�س والنس�   –على الجلود لطالب الفرقة الفرقة الرابعة       
  .٢٠٠٨،كلية االقتصاد المنزلى ،قسم المالبس والنسيج ،جامعة حلوان 

ع�الم  ،)مفهومه�ا ،اسس�ها ،عناص�رها ،تنظيماته�ا     ( المناهج  ، فؤاد محمد موسى  -١٨
 .٢٠٠٩ ،٢الكتب،ط

 وت��م تع��ديل الئح��ة كلي��ة التربي��ة    ١٩٩٣لع��ام  ، الئح��ة كلي��ات التربي��ة النوعي��ة   -١٩
 ٢٠١٧س و تطبيقها من بداية العام الدراسي النوعية جامعة عين شم
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تص�ميم م�نهج لمالب�س األطف�ال لطالب�ات األقتص�اد             ،   منال فتحى محمد الش�اعر     -٢٠
المنزل��ى ف��ى ض��وء كفاي��ات الطال��ب المعل��م وقي��اس فاعليت��ه ، كلي��ة التربي��ة النوعي��ة ،    

 .٢٠٠٥جامعة المنوفية ،
فنية لطالب�ات الفرق�ة   منهج مقترح لمادة األشغال ال   ،   منى عبدالكريم على موسى    -٢١

  .٢٠٠٦الرابعة شعبة األقتصاد المنزلى ، ماجيستير ، جامعة عين شمس ، 
، ع�الم الكت�ب  ، متطلب�ات الم�نهج الترب�وي ف�ي المجتم�ع      إب�راهيم ،    مجدى عزيز    -٢٢
 .م ٢٠٠٨ ، ٣ط

الت���دريس طرائ���ق واس���تراتيجيات ، جمعي���ة  ، مرك���ز ن���ون للت���اليف والترجم���ة -٢٣
  .٢٠١١ ، ١المعارف الثقافية، ط 

مكم��الت المالب��س األكسس��وار ف��ن االناق��ة والجم��ال ،دار  ، نادي��ة محم��ود خلي��ل  -٢٤
 .٢٠٠٢، ٢الفكر العربى ، ط

فاعلية منهج مقترح لمادة المالبس الخارجية لطالبات     "،  هبه اهللا على عبدالعليم      -٢٥
،  ع���ين ش���مس  جامع��ة ، التربي���ة النوعي���ة ، دكت��وراه  ، "  ش��عبة االقتص���اد المنزل���ي  

٢٠٠٣. 
"  م��نهج مقت��رح لتط��وير م��ادة التريك��و الي��دوي واألل��ي " ، اب��راهيم عفيف��ي ه��انم  -٢٦

 .م ٢٠٠٦، جامعة عين شمس ، كلية االقتصاد المنزلي ، ماجيستير ،
فاعلي���ة مق���رر الكترون���ى ف���ى م���ادة تكنولوجي���ا   " ، هال���ة م���دحت كام���ل احم���د  -٢٧

" لدي�ة  قس�م الص�ناعات الج     –لطالب الفرق�ة الفرق�ة الرابع�ة        )  ٢(المصنوعات الجلدية   
رس��الة ماجس��تير ،كلي��ة االقتص��اد المنزل��ى ،قس��م الص��ناعات الجلدي��ة ،جامع��ة حل��وان    

٢٠١٧. 
توظيف خامة الجلد عل�ى مالب�س الس�هرة ومكمالته�ا           " ،   وسام على كمال محمد    -٢٨

كلي�ة االقتص�اد   ،ماجيس�تير  ، )" الف�ن التكعيب�ي  (بأستخدام أح�دى م�دارس الف�ن الح�ديث       
 .م  قسم المالبس والنسيج٢٠١٥، جامعة المنوفية  ،المنزلى 

أع��داد م��نهج مقت��رح لم��ادة تص��ميم األزي��اء لش��عبة     " ، يس��رى مع��وض عيس��ى   -٢٩
 .م ١٩٩٠، جامعة حلوان، كلية االقتصاد المنزلي ، ماجيستير ،" المالبس والنسيج 

 

 


