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وصناعات يدويةأدارة منزلاسم المادة
مقرر الفصل
الطالبات القواعد العلمية التي تطبق في تخطيط ادارة المنزل ليكون تعليم اهداف المادة

شئون االسرة ولكي يكون عامال للنهوض عونا لربة المنزل في ادارة
باالسرة الى الصعود وليس الى االنحدار 

وجهة نظر توضيح فلسفة االسرة وتحديد اهدافها تبعا لفلسفتها اي ل-١التفاصيل االساسية للمادة
.للحياة االسرة

.توضيح مراحل تطور االسرة -٢
.تأثير التطور الصناعي على البيت -٣
.انواع موارد االسرة توضيح ماهي -٤
تتم ادارة البيت على ثالث خطوات تعتمد كل خطوة منها على -٥

.التقييم–التنفيذ –الخطوات التي تسبقها والخطوات هي التخطيط 
.التصرف في الوقت و الجهد على احسن وجه في ادارة البيت -٦
.التعب و االرهاق من العمل المنزلي وكيفية التغلب عليه -٧

الكتب المنهجية
كتاب التخطيط و االدارة في االقتصاد المنزلي

احسان البقلي و درية امين
بغداد- مكتبة الوطن للطباعة 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
بناتللتربیة ال:الكلیة 

االقتصاد المنزلي:القســم 
الثالثة:المرحلة 

ھالة حسن محمد:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
قسم االقتصاد المنزلي:مكان العمل  



موسوعة شؤون البيت واالسرةالمصادر الخارجية
االستاذة وفاء فرحات

٢٠٠٥-بيروت -منشورات دار اليوسف
متحانات االالمختبرالفصل الدراسي

اليومية
االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتیةملالمادة العالمادة النظریةالتاریخاال

على المادة و ماھي تعریف الطالبات٢٠١١-٩- ١٢٧
اھدافھا

تعریف الطالبات على 
اھمیة المھارات وكیف 
تعتبر مورد من موارد 

االسرة مع اعطاء 
ارشادات ماھي االدوات 
و المواد االزمة للدرس 

القادم
تعلیم الطالبات الحیاكة فلسفة االسرة٢٠١١-١٠- ٢٠٤

الیدویة عمل الغرز و 
العدل و المقلوب

تعلیم الطالبات انواع داف وقیم االسرةأھ٢٠١١-١٠- ٣١١
التنقیص في الحیاكة

العوامل التي تؤثر على شخصیة ٢٠١١-١٠- ٤١٨
الفرد و االسرة

تعلیم الطالبات انواع 
الزیادة في الحیاكة

امتحان في الحیاكة وبعد العوامل التي اثرت في تطور االسرة٢٠١١-١٠- ٥٢٥
االمتحان تعلیم الطالبات 

عمل حذاء طفلكیفیة 
عمل لعبة طفل من المسؤولیات في الحیاة االسریة٢٠١١-١١- ٦٠١

الحیاكة
لعلیم لعبة الطفلتكملة مراحل تطور السرة٢٠١١-١٠- ٧٠٨
تعلیم الطالبات كیفیة أمتحان٢٠١١-١٠- ٨١٥

االستفادة من اكیاس 
یلون المستعملة بدل االن

من رمیھا وذلك عمل 
ةاكجزدان بطریقة الحی

التطور الصناعي و تاثیره على ٢٠١١-١١- ٩٢٢
البیت

لتعلیم الجزدان من تكملة 
اكیاس النایلون

تعلیم الطالبات عمل موارد االسرة البشریة٢٠١١-١١- ١٠٢٩
انواع مختلفة للزھور 

من ورق الكریب
تكملة لتعلیم الزھورموارد االسرة الغیر بشریة٢٠١١-١٢- ١١٠٦
تكملة لتعلیم انواع التخطیط-١خطوات ادارة المنزل٢٠١١-١٢- ١٢١٣

مختلفة من الزھور
-الرقابة-التنسیق(التنفیذ-٢٠١١٢-١٢- ١٣٢٠

)االشراف
تعلیم شغل السنارة 

من الخریطة المخصصة 
للسنارة

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:امعة الج
تربیة للبناتال:الكلیة 

االقتصاد المنزلي:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

ھالة حسن محمد:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
قسم االقتصد المنزلي:مكان العمل  



تكملة  خطوات عمل التقییم و النقد الذاتي-٢٠١١٣-١٢- ١٤٢٧
السنارة

بیت في ادارة الحیاة دور ربة ال٢٠١٢-٠١- ١٥٠٣
االسریة

تكمل الخطوات النھائیة 
للسنارة

امتحان لشغل السنارةامتحان٢٠١٢-٠١- ١٦١٠
عطلة نصف السنة

بصورة و الجھد التصرف بالوقت٢٠١٢-٠١- ١٧٣١
صحیحة

تعلیم الطالبات 
السیرامیك البارد

في النشاط الجھدالوقت وانفاق٢٠١٢-٠٢- ١٨٠٧
المنزلي

الورد من شغل 
السیرامیك البارد

العوامل المؤثرةفي استخدام الوقت ٢٠١٢-٠٢- ١٩١٤
مقدار –و الجھد عدد افراد االسرة 

مستوى المعیشة–الدخل 

شغل فواكھ و 
الخضروات من 
السیرامیك البارد

العوامل المؤثرة في استخدام الوقت ٢٠١٢-٠٢- ٢٠٢٠
االجھزة –و الجھد موقع البیت 

التغیرات الموسمیة-ة المستعمل

اعمال منوعة من 
السیرامیك البارد

تعلیم الطالبات التخطیط لالنتفاع بالوقت و الجھد٢٠١٢-٠٢- ٢١٢٨
االوریكامي طي الورق

اختیار كل طالبة عمل تقییم خطط الوقت٢٠١٢-٠٣- ٢٢٠٦
فني من الوریكامي

شغل الوریكاميتكملة امتحان٢٠١٢-٠٣- ٢٣١٣
التكملة النھائیة للعمل التعب و االرھاق المنزلي٢٠١٢-٠٣- ٢٤٢٠

الفني
تعلیم الطالبات شغل التعب الفسیولجي٢٠١٢-٠٣- ٢٥٢٧

السجاد بطریقة تعقید 
خیوط الصوف 

تكملة السجادالتعب النفساني٢٠١٢-٠٤- ٢٦٠٣
مراحل التي تؤدي الى نقص القدرة ٢٠١٢-٠٤- ٢٧١٠

على العمل
نتھاء منو اتكملة

السجاد
تعلیم الطالبات شغل طرق تبسیط العمل٢٠١٢-٠٤- ٢٨١٧

المكرمیھ
تبسیط عملیة غسل االطباق تبسیط ٢٠١٢-٠٤- ٢٩٢٤

غسل المالبس
تكملة المكرمیھ

تبسیط بعض االعمال المنزلیة ٢٠١٢-٠٥- ٣٠٠١
المختلفة كتبسیط عمل البسكویت 

تبسیط ترتیب السریر

تكملة من الشغل

انتھاءمن الشغلتحسین طرق العمل و ظروفھ٢٠١٢-٠٥- ٣١٠٨
امتحانامتحان٢٠١٢-٠٥- ٣٢١٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline
Course Instructor Hala Hasan Mohamad
E_mail halahasanm@yahoo.com
Title Home Manigmant
Course Coordinator Type here the came of course coordinator

Course Objective
Teach students scientific principles that apply in the planning,
management of the home to be helpful to the housewife in the
management of the affairs of the family and to be a factor for the
advancement of family, to go up and not to the gradient

Course Description
1 - to clarify the philosophy of the family and to identify their targets
according to the philosophy of any point of view of family life.
2 - explain the evolution of the family.
3 - the impact of industrial development at home.
4 - to clarify what kinds of resources the family.
5 - House is managed in three steps each step of which depends on the
steps that preceded the steps are planning - implementation - evaluation.
6 - to act in time and effort with the best in the management of the house.
7 - fatigue and exhaustion of domestic work and how to overcome it.

التراجع عن التعدیالت

Textbook
Book of planning and management in the home economics
Ehsan Amin Bakly and Doria
Library home to Print - Baghdad

References
Encyclopedia of the household and family
Mrs. Wafa Farhat
House Yousuf publications - Beirut -2005

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes

University:Baghdad
College:Education for women
Department: home economics
Stage:Third
Lecturer name: Hala Hasan Mohamad

Academic Status: Lecture
Qualification:M.A.
Place of work:Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

              & Scientific Research



Course  weekly Outline
wee

k
Date Topics Covered Lab. Experiment Assignments Notes

1 ٢٠١١-٩- ٢٧ Definition of female
students on

the material and
what its goals

Definition of female students on the
importance of skills and how they are a
resource for the family to
give guidance with what tools and materi
als for the lesson the next crisis

2 ٢٠١١-١٠- ٠٤ Philosophy of family Education students work hand-
sewing stitches, justice and inverted

3 ٢٠١١-١٠- ١١ Goals and values
of family

Education students in the kinds
of knitting DECREASE

4 ٢٠١١-١٠- ١٨ Factors that affect
the individual's

personality and family

Teaching students the increase in
the types of knitting

5 ٢٠١١-١٠- ٢٥ Factors that influenced
the evolution of the

family

Exam in knitting and after the
exam teaching students how to

make shoes a child
6 ٢٠١١-١١- ٠١ Family responsibilities Work of a child's toy knitting
7 ٢٠١١-١٠- ٠٨ Stages of the evolution

of the family
Supplement the education of the
child toy

8 ٢٠١١-١٠- ١٥ Exam Teaching students how to take
advantage of
the nylon bags used instead of throwing
themin a way that knitting work hand bag
Industrial development and its effects on

the house
9 ٢٠١١-١١- ٢٢ Industrial

development and its
effects on the house

Supplement to
teach pacit from nylon bags

10 ٢٠١١-١١- ٢٩ Family of
human resources

Education students for the work
of various kinds of crepe paper flowers

11 ٢٠١١-١٢- ٠٦ Non-human resources
of the family

Supplement the education of flowers

12 ٢٠١١-١٢- ١٣ Home management ste
ps 1 - Planning

Supplement to teach different types of
flowers

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research

University:Baghdad
College:Education for women
Department: home economics
Stage:Third
Lecturer name: Hala Hasan Mohamad

Academic Status: Lecture
Qualification:M.A.
Place of work:Baghdad



13 ٢٠١١-١٢- ٢٠ 2 - Implementation
(coordination -
supervision -
supervision)

Education served hook
Map for rod

14 ٢٠١١-١٢- ٢٧ 3 - Evaluation and self-
criticism

Supplement the action steps hook

15 ٢٠١٢-٠١- ٠٣ The role of
the housewife in the

management of family
life

Complete the final steps of the rod

16 ٢٠١٢-٠١- ١٠ Exam Exam to fill the hook
Half-year Break

17 ٢٠١٢-٠١- ٣١ Time and effort to
act properly

Teaching students the cold ceramic

18 ٢٠١٢-٠٢- ٠٧ Home to spend time
and effort in the activity

Roses of ceramic filled cold

19 ٢٠١٢-٠٢- ١٤ Factors influencing
the use of time

and effort, the number
of family members - the
amount ofincome - the

standard of living

Filled fruits and vegetables from
the cold ceramic

20 ٢٠١٢-٠٢- ٢٠ Factors influencing
the use of time and

effort House Web site -
Used Appliances -
seasonal changes

Variety of cool ceramic works

21 ٢٠١٢-٠٢- ٢٨ Planning for the use
of time and effort

Education students Origami paper
folding

22 ٢٠١٢-٠٣- ٠٦ Time evaluation of
plans

Each student selected a work of
art of Origami

23 ٢٠١٢-٠٣- ١٣ exam Supplement filled origami
24 ٢٠١٢-٠٣- ٢٠ Fatigue

and exhaustion of
domestic

Sequel to the final work of art

25 ٢٠١٢-٠٣- ٢٧ Physiological fatigue Education students served in a
manner the complexity

of carpet wool yarn
26 ٢٠١٢-٠٤- ٠٣ Psychological fatigue Complement the carpet
27 ٢٠١٢-٠٤- ١٠

Stages that lead to lack
of ability to work

Supplement and the end of the carpet

28 ٢٠١٢-٠٤- ١٧ Ways to simplify
the work

Education students served macrame

29 ٢٠١٢-٠٤- ٢٤ Simplify the process
of washing dishes simpl

ify laundry

Supplement macrame

30 ٢٠١٢-٠٥- ٠١ Simplify some of the
various home

business work simplifica

Supplement to fill macrame



tion simplify the order
ofbiscuits bed

31 ٢٠١٢-٠٥- ٠٨ Improve methods and
conditions of
employment

Completion of the fillmacrame

32 ٢٠١٢-٠٥- ١٥ exam exam
Instructor Signature: Dean Signature:


