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 :مستخلص

تتسمممملفية الثفي ة  ةثفوعةعمنثفلسفي سممممع مفي ت فتعدد  فمتها،فلعلهم  ف مهفلسفال عم رفيلمعة يفي عم    فف
مي عميي،في تبندايثفإ عفيقتصممممممم ،فل ا فننعفي عم  ث فلع في تهملفلسفيقتصممممممم ،فتبنداعفل ا فننعفي صممممممما ن مفف

جمهفي عم  ثف  فظهفي ةميةفي تكام مجلثفي ت فيعلشم في م  لفي دممفي صعثفيةس سف نعةتعم مفيإلمس ملث فمبع فف
النفلا  جفيلقتصممم ،في عاد  فتسمممملفوشممميهفع د ف  فإناي،في مع  ثفي ت فيهت جم فيقتصممم ،في عم  ث ف د فالمم فف

 ييمفي عتمنعم مفلاممفل  نمثفي تمنللفلم فق مهفي ةم لم ف بمافالحممممممممممممممرهم في هم جمثفلنهمثف ت م   م فمي معمهفتاع فلمم
فننعفتكدلعم فلعفيلقتص ،في ةايا.

تماففي ميقثفي ه  لثفإ عفط حفيؤ ثف عت نر مفت م  فلامجفيلقتصممممم ،في عاد  ف نع  نثفيإلناي،يثف  ف مممممم ف
لقتصمممممم ،في عاد  في ب ال فمفيةسممممممتفي عك  ثفلقتصمممممم ،ففيقتصمممممم ،في عم  ث فلسفتعلفيسممممممتم يافميقعفلامجفي

ي عم  ث فمالتدً يفط حفومضفي تمحمممممممل مفمي عبت   مف ت م  فلامجفيلقتصممممممم ،في عاد  ف نع  نثفيإلناي،يثف  ف
ف م فيقتص ،في عم  ث فمته ملفي ميقثفي ه  لثفيإلج وثفنسفيةسئنثفي ت  لثر

 يإلناي،يث؟ل فميقعفلامجفيلقتص ،في عاد  ف نع  نثفرف1سف

 ل فيةستفي عك  ثفلقتص ،في عم  ث؟رف2سف

ل في تمحمممممممل مفمي عبت   مف ت م  فلامجفيلقتصممممممم ،في عاد  ف نع  نثفيإلناي،يثف  ف مممممممم فيقتصممممممم ،فرفف3سف
في عم  ث؟

 (.يقتص ،في عم  ثف لامجفيلقتص ،في عاد   فت م  ) الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The third millennium is characterized by a set of features that distinguish it and 

define its features, perhaps the most important of which are: the explosion of 

knowledge, and the shift from a traditional economy based on traditional industries 

and resources to an economy based on knowledge. This made knowledge in light of 

the technological revolution that the world is experiencing today the basic 

characteristic of human societies, and since home economics curricula contribute 

greatly to preparing the workers needed by the knowledge economy, as it develops 

the skills of the learners since the pre-university education stage, the need for 

developing them and working on Adapted to the new economy. 

The present paper aims to present a vision of the requirements for developing the 

home economics curriculum for the preparatory stage in light of the knowledge 

economy, by reviewing the reality of the existing home economics curriculum, and 

the intellectual foundations of the knowledge economy, and finally putting forward 

some recommendations and proposals to develop the home economics curriculum 

for the preparatory stage in light of the knowledge economy, and it tries The current 

paper answered the following questions: 

1- What is the reality of the middle school home economics curriculum? 

2- What are the intellectual foundations of a knowledge economy? 

3- What are the recommendations and proposals for developing a home economics 

curriculum for the preparatory stage in light of the knowledge economy? 

Key Words:(Development , Home Economics Curriculum , Knowledge Economy) 
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 مقدمة:
يعلشفي عةتععفي م  ع في عم ح ف  فية الثفي ة  ةثفثميةفلم فلثفننعلثفتكام مجلثف  انثف  فشتعفلا   فف    

جمنم فالكة فسمم نثفمح ه ً  فته فمط ةفي و مففمي ت مييمفي م  علث فم مفل فيع افي تمجنفمهمففي هل ة فلع فف
لسمممممممم ناةفية  ي،فننعفإ ايرفي تادد فااًلفلسفيمتو يف امثنفالمفلة ،في تعكد ف  فعلالثفيلسممممممممتة وثف ن فالعف

ي صمممممهلافلعفي هل ةفوي  ثففيلمتب لفلسفلمقففي،في عمهفإ عفلمقففي عر ، ةفمي عمهف تهبدقفيلمال جفي سمممممنللفمف
فالمجمم .

ال لف مهفي سمممممممممع مفففلس د فتتسممممممممملفية الثفي ة  ةثفوعةعمنثفلسفي سمممممممممع مفي ت فتعدد  فمتها،فلعلهم  ف    
مي ععلارفيلمعةم يفي عم    فمي تهملفلسفيقتصمممممممممممممم ،فتبندماعفل ا فننعفي صممممممممممممممام ن مفمي عميي،في تبندمايثفإ عف

( فلع فجمهفي عم  ثف  فظهفي ةميةفي تكام مجلثفي ت فف2009 143يقتصممممممم ،فل ا فننعفي عم  ثفقنن في ب م  
يعلشمممممم في م  لفي دممفي صمممممعثفيةسممممم سممممملثف نعةتعم مفيإلمسممممم ملث ف عسفتع م فتتهبقفلمولفي تهملمفي معلبثفف
مي عمعثف  فع  ثفلة لمفي هل ةفمذ كف صممممممممممنتم في مطداةفاتاعلثفي عةتعم مفيإلمسمممممممممم ملث ف   عم  ثفمي اةفلسفف

 عمعثف عقتصمممم ،فمي عةتعع فعع فالنفيلتعكم فميسممممتةع ي  فويهفالوم ،  فوشمممميهفحممممهلافلاافمالنفي عيتسممممر مفي
يشممميهفإ ممم  ثفع د ةف تبامفيةلل ف ميفتمجنفننع  فمب  ة فيلقتصممم ،في عم حممم منفمهمفينتر يفي عم  ثف  لنثفف

( فلسف ا فممتلةثفف203 فف2012 كهفي قللفي هقلقلثفمالمم فال افال لفي ما حمم في  السممثف جمت جقسممنلع نفية عا 
 نت ميفي سمممممممم  عف  في عم  ثفمي منممفمي تكام مجل ف ارفت يكلفلم    فمت مممممممم   مفعهف مهفي عم ل مف لوم فف

ف(.183 ف2011 نمجم،فل فيسع فو قتص ،في عم  ثقلهعافي   ب ع 

الحممممممممممممممرهم في عةتعمم مفي همايةمثفاللم مفتهمافع د فيتعةمهف  فقمايتمم فننعفي محممممممممممممممملفإ عفل  نمثفي عةتععفف    
ي عم    ف   تبامفمي ت ميف  في عةتععفالحمممممرافل  مًم فو  بايةفننعفيسمممممتةع يفي عم  ثفوشممممميهف م ل فم تلفذ كفف
لسفتعلفيسممتةع يفي تمنللف ت  دقفي او   مفي عم فلث فعهفذ كف،ن في كةد فلسفي املفإ عفي معهفننعفإمشمم  فف

 فويعم  ةف  فلةم لمفي اشمممممممممممممم  ففلةتعمم مفلم فلمث فلةتعمم مفتمعمهفننعفإمتم جفي عم  مث فممشمممممممممممممم  م فمتمظلعمم
ي عةتعم فع  ث فسممي فالك م فيقتصم ،يثفالمفسمل سملثفالمفيجتع  لث فم مهفي عةتعم مف  في ت فتهسمسفيسمت ايمفف
ي عم  ثفلت  ذفق يييمفسمممنلعث فمينتع ،يفننعفذ ك ف هنف افف،لجفيقتصممم ،في عم  ثف  فنعنلثفي تمنلفمي تمنللفف

ثفمتبسممممد   فم معم  فمي تا افوع فسممممليمنفننلنفي عسممممتب هفق هف مفمحممممففي ومي  في ع تر ثفوعم ممممم في عم  
 ,Altbach, Philipلةدئن فمي تهيلفو  و مففمي سمل  ةفنندم ف د  ،ةفيلمتع  فام  فمل يجمثفي م معفي ه   ق

ف(.320 ,2013
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  ث ففمبع فالنفلا  جفيلقتصممممم ،في عاد  فتسمممممملفوشممممميهفع د ف  فإناي،في مع  ثفي ت فيهت جم فيقتصممممم ،في عم    
 د فالمم فتاع فلم ييمفي عتمنع مفلامفل  نثفي تمنللفل فق هفي ة لم ف بافالحمممممممره في ه جثفلنهثف ت م    فف

فمي معهفننعفتكدلعم فلعفيلقتص ،في ةايا.

 فمن اف تمافف مهفي ميقثفي مقمففننعفيةط في او  ثف منلفملا  جفيلقتصمممممم ،في عاد  فمميقعفتاي سممممممم    
ي عم  ث فمالتدً يفط حفي تمحمممل مفمي عبت   مف ت م  فلا  جفيلقتصممم ،في عاد  ف  فيةسمممتفي عك  ثفلقتصممم ،ف

ف م فنص فيقتص ،في عم  ث.

مت ت ف مهفي ميقثفيسمممممممممتة وثف تمحمممممممممل مفي مايافلسفي عاتع يمفي ت فم ،مفو  علثفلميكرثفي تمنللف مصممممممممم ف    
فيقتص ،في عم  ثفلةهر

 منمل مفمي عم  ث.ي عاتع في م ب فيةملرفيلستةع يف  فاالثفي ع -
 ي  قع .في عاتع في ام  في ة م رفي عم  ثف  فظهفيلقتص ،ف -
 ي عاتع في س ،سفمي مش  سف عته ،في م ب ف نعيتر مفمي عمنمل م. -
 ي عةتععفي م ب فمهمفيقتص ،في عم  ثرفيؤ ثفجاياةف نتاعلثفي عستايلث.في عاتع في ام  في ة م  -

 لإلجابة عن التساؤالت التالية :وقد جاءت هذه الورقة كمحاولة 

 ل فميقعفلامجفيلقتص ،في عاد  ف نع  نثفيإلناي،يث؟رفف1سف

 ل فيةستفي عك  ثفلقتص ،في عم  ث؟رفف2سف

ل في تمحممممممل مفمي عبت   مف ت م  فلامجفيلقتصمممممم ،في عاد  ف نع  نثفيإلناي،يثف  ف ممممممم فيقتصمممممم ،فرففف3سف
في عم  ث؟

 :واقع منهج االقتصاد المنزلي للمرحلة اإلعدادية :أوالً 

يسمممملفننلفيلقتصممم ،في عاد  فإسمممم ًل ف م ًلف  فتاعلثفي ة مةفي رشممم  ثفلسفتعلفإكسممم تفية  ي،في    يمفففففف
مي عم ييمفي ع تنعثفي ع تر ثفون فمذ كفوعسمممممممم ي ةفي تبامفي منع فمي تكام مج فمثميةفي عمنمل مفميلتصمممممممم لم فف

ففميبطفلا   جفيلقتصممم ،في عاد  فو  تل ج مفي ع ،فمي  دئثفمي عةتععفلسفالجهفإناي،فت  ةدسفننعفلسمممتم فن ل 
لسفي كع  ةفيإلمت جلث فق ،ي سفننعفي تكلففمي تم لهفي ةدافلعفتهاي مفي مصمممممممممم ف  فشممممممممممتعفي عاسممممممممممسمممممممممم مف
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كرثفي تبامفي منع فيلقتصمم ،يثفميلجتع  لثفمي ت بم ث فمذ كف عيتب  فوعسممتم فية،ي ف  فتنكفي عاسممسمم مفملمي
ف.M Gale Smith (15,2017مي تكام مج فمهمفلد افلسفي     ثفمي تبامفميلز،  يف ألس ةفمي عةتععق

تت مممافال علثفننلفيلقتصممم ،في عاد  فوع فيت مممعانفلسفلة لمفل تنعثف د فم يهفيسمممملف  فز  ،ةفي من ففففف
ظفننعفي عميي، فمالي ممممممممممممً في تم لثفو  عشممممممممممممينثفي صممممممممممممه فمي اميا فمي  دئ فمي من فو ةلملثفمي  عم ث فمي هع 

ي ع تر ثفو  هل ةفيةس  ث فمي ت ففي سي ملث فمي عفلستم فيةس ةفإ،ييً  فميقتص ،ًي  فم،نلفي قللفمي تب  دافي سنلعث
ففثتعالفي عةتععفي عصمم عفي عت ميفمتمعهفننعف، عفنةنثفي تبامف  ف ميفي عةتعع فنسفط  قفتاعلثفشمم صمملف

ةسم ةفتاعلثفشم لنثفلتك لنثفلتميزمث فمحناي، لفع   ي،فلاتةدس فيمعنمنف  د  لفمتد فالسم  لففال  ي،فيكهف  ،فلسفف
ق،نم  فمميففماللتمل ف  فنصمممممممممممممم فيتعددفوم  تاد يمفي سمممممممممممممم  ممثفمي ت ميفي منع فمي تكام مج ف د في عسمممممممممممممم م ف

ف(.2010 30ي ايس 

 وتتمثل أهم أهداف االقتصاد المنزلي في:

 نهل ةفميكتسمم تفي    يمفمتمدئثفي ع ،فوهد فيسممت لعفيإلسممم مف  فت م  في هل ةففتاعلثفي باييمفي عزلثف -
 .يلجتع  لث

عم ممف  في عةتععففتكم سفلةعمنثفلسفي عر ،ئفمي قللفي ت فتمجنفسمنم في ع ،في شم صم فميلجتع ن فف -
 . (ي تم منفمي او مفميلقتص ،فم سسفي تص فرقلةهفو  عسام لثفنإ س سفمتاع 

 يةت  .فثلعمي،في اييسي فاد   فلس،في عاد  فويبطفل ،ةفيلقتص  -
 .لف كهفنعنلثف فمي ب   فننعفيإليتة لفمي س هلثلي ت  لطفمي تاوننعفي ع ،فففاي بفت -
 .  سسفي تص فف  فلميي،فيةس ةف تهبدقفال  هفلستم فلعلش فلعيسف ألس ةف  ف ام،ف،تنم  -
 ،.ي ع فف ا قتص ،يثفمي ةع  لثفلتاعلثفي  محفي -
لثف ا في ع ،ف فمي تاي بفننعفلع يسمثفي معهفي دامعفمح ت يلنفمي ت يمفي ب اعدسففنيإلسمتماي،يمفي معتاعلثفف -

سممممممم نافننعففيفة فل ونف فم تافي عة لفالل لنفلسمممممممتب عًفف جنتع ،فننعفي اعتف  فلميجمثفظ مففي هل 
 .ي عفلستم ف،تهفيةس ةف فمي عس  عثف  في عفلستم في اتهفي بمل ف

ف

ف

 بالنسبة لفلسفة منهج االقتصاد المنزلي للمرحلة اإلعدادية وواقع أهدافها:-
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تلفاا  ف نسمعثفيلقتصم ،في عاد  فننعفالسم سفي شممميفو  عةتععفمفتن لثفي تل ج تن فمالنفي عهصمنثفي ام الثفففففف
م ألسمم ةف نةماف  في تك لهفمي كع يثفميلمتم شفيلقتصمم ،عفمتهسممدسفي عسممتم في ععلشمم ف نع ،فوصممعثفت حممثفف

ف.M Gale Smith,15,2017)وصعثفن لثق

(فالنف نسممممممممعثفيلقتصمممممممم ،في عاد  فتت مممممممماف  فعممنفننًع فت  لقًل فيمتلفف2010 20ي ايس مت  ق،ن  فمميفففففف
و  هل ةفيةسمممممممممممم  ثفلسفجعلعفجميم م فو نتر ي  في  نلثفيةسمممممممممممم سمممممممممممملثفي ت فيتكمنفلام فاا  في عةتعع ف ععمممفف

يفننعفتمنللفي عت ةفومضفي عم ييمفي معنلث فع   م فمي هل كث فمحمع فالحمممممراففيلقتصممممم ،في عاد  ف لفيمافق حممممم ًف
 يمتلفوعس ناةفية  ي،فننعفإشر  ف  ج تملفيةس سلثفي ع تنعثفم قفلميي، لفي عت  ث.

و  او فإ عفميقعف نسمعثفمال ايففلا  جفيلقتصم ،في عاد  فمةافالممع في تع فو  م لهفي رشم عقي ع ، فيةسم ة(ففففف
ع د ةفجمًاي فإلفالممعم ف لفيم لم في تعم لمً فعم فلًم ف ةم م  فتكام مجلم في عمنملم مفميلتصمممممممممممممم لم في رهم فوصممممممممممممممميةف

لعفففف2003-ف2002مي ت م  فامما دممهفالنفلامم  جفيلقتصممممممممممممممم ،في عاد  ف نع  نممثفيإلنمماي،يممثف لفتت ميفلامممفنمم م
فيتتعففق  ي فملت نر مفي مص في هاي فمت مي  .

ي اييس مفمي رهمرف  فلة لفيلقتص ،في عاد  فمي ت فالش يمفمت اةم فإ عفم ميفل فالكامفننلنفي مايافلسفففففف
فمجم،فقصميف  فلامجفيلقتص ،في عاد  ف نع  نثفيإلناي،يثفلةهف،ييسثر

لسفففون(في ت فق ل فاتهندهفلامجفيلقتصمممممممم ،في عاد  ف نع  نثفيإلناي،يثفمحي مممممممم حفل فف2010ق  طعثفي معده 
ةفي شم لنث فلسف ا في تع في ر  ةثفاتبايلفتصمميفلبت حف ت م  فلامجفف  قفلم يد في ةم،فيقصمميف د فالمنفلفف

يلقتصمممممم ،في عاد  ف  ف ممممممم فلم يد في ةم،ةفي شمممممم لنثفلسفتعلف،ييسممممممثف نعم يد في م  علثفو  ملي مفي عتهاةف
 يةل  يلثفي   حثفو لقتص ،في عاد  ف نع  نثفيإلناي،يث.

قتصممممم ،في عاد  فو  تهندهف مجامففلنفقصمممممميفلسف د ف(في ت فتا م  فلامجفيل2012،ييسمممممثقلايهثفي سمممممدا 
تاعدتنفي تهصمممدهفمبمضفلم ييمفي تعكد في منل ف  ف مممم في تك لهفلعفي عمي،في اييسممملثفيةت  ف ع  نثفي تمنللفف
يةسممممممم سممممممم  فمقافقال في ر  ةثفم ايمفتاي سممممممملثفلتك لنثفتةععفادسفل ،ةفيلقتصممممممم ،في عاد  فمبمضفي عمي،ف

 ماففتاعلثفي تهصدهفمبمضفلم ييمفي تعكد في منل فم، للفيلتة هفمهمفي ع ،ة.في اييسلثفيةت  فمذ كفا

 بالنسبة لواقع محتوى منهج االقتصاد المنزلي للمرحلة اإلعدادية:-

(ف تعفيآلنفو  تبسممللفي  ع سمم ف عة لمفيلقتصمم ،في عاد   ف2003-2002ت تمفقمزييةفي ت بلثفمي تمنلل ففففف
لة لفإ،ييةففف-لة لفي  عم ثفمي معق مفيةسمممممممممممم  ثفف-لة لفي ععوتفمي اسمممممممممممملجفف-مي تاميثم مرقفلة لفي امي فف
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لة لفي عسمممممميسفمت ثدةنفمال،ميتن( فمفلع فين فن اف عهتم فلامجفيلقتصمممممم ،فففف-ي عادلفميقتصمممممم ،ي مفيةسمممممم ة
في عاد  ف نع  نثفيإلناي،يثف سبفي تبسللفس  ففي مع ر

   فننعفإلمماي،في تنعدممميمفومم  عمنملمم مفمي عممم يففي ت ففي عدفي عامجفي هممفففي مجاال الذاذاء والتذاذياة: •
تسممممم نا سفننعفتم ففي عةعمن مفي اميالث فمت  لطفمتاعدمفمجر مفلتك لنثفي ما حممممم في اميالثفلعفف

فتبدللف مهفي مجر مفلسف د فقلعتم في اميالثفميلقتص ،يث.
ام  في ععوتفإلمت جفق عفييتع في عامجفي ه   فاتمنللفي تنعدمةفإن ،ةفتففي مجال المالبس والنساااااايج: •

 الثف تد دسفي عادل فالمفإمت جفالكسمممممممسمممممممميييمفلنرسممممممملث فعع فالمنفيم مممممممافي ع  فادسفلعوتفي صمممممممر حفف
مي ومد ةفملعوتفي عسمممممم   فم مفيبامفالي ممممممً ف نتنعدميمفومضفي ر ت مم مفي عنرسمممممملثفي عسمممممم هثفي ت فف

 تس نا سفننعفتاعدمفق عفلنرسلثفوسل ث.
رفيبامفي عامجفي ه   فلمنمل مفنسفل  نثفي ع ي بث فمسمممممممممع مفألسااااااريةفي مجال الطفولة والعالقات ا •

 مهفي ع  نث فمعلالثفإسممم مفي ع ي قفوع ننلثف  ف ل تنفيةسمم  ث فالي ممً فيبامفلمنمل مفتسمم نافية  ي،ف
 م ل مفننعفالكعهفمجنف سبفإلي م تمل.فافم ل تملف،يتهفيةس ةفمعلالثفي قل مفاممهفي عسافننعفتعملفلس

يبامفي عامجفي ه   فلمنمل مفنسفعلالثفإناي،في   طففي مجال إدارة المنزل واقتصااااااديات األسااااارة:   •
طم نثفي عا فمي   طفقصمممممممممممد ةفي عا  فعع فيمعهفننعفتم لثفجعلعفال  ي،فيةسممممممممممم ةفويلالثفي ت  لطفف

وشمم  ثففففي سممنللف نعشمم يعثف  فتبامفي عةتعع فعع فيم ممافيةممي في ع تنعثف نعميي،فيةسمم  ثفسمممي فع م ف
المف د فذ ممكفمعلففيعيسفز مم ،ةف مممهفي عميي،فنسفط  قفيلكتعممم  في ممميت ف أل  ي،ف  فومضفممي  فف

في ععلشثفالمفإمت جفومضفي سنعفمتسم بم .
فف-فتم ثدةمنف-رفيم افي عامجفةثمم رفي عادلفلةممهرفي ع ره..ال عدتممنفي مجاال المسااااااااا ن وتاته ثا  وأدواتا  •

ا،فية  يا فالي مممممً فيم اف نصمممممدا لثفي عاد لثفلا طقفي معهفون فعع فيم اف ألث رفلتمفف-الشمممممي  ن
فميإلسم   مفيةم لث.

أوج  القصااااور التي تمااااوم محتوى منهج االقتصاااااد المنزلي  لسفي م افي سمممممم اقفتت مممممماف ا فومضففففف
 للمرحلة اإلعدادية ومنها:

مي عم ييمف لفيم افي عهتم ف،ميفتكام مجل في عمنمل مفميلتصممممممممم لمف  فإلاي،في عتمنع مفو  عم يفف •
 ي عتامنثفي ت فتمعهفننعفي عفعع  تمسفع عددةفالس سلثف  في عةتعع.
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 لفيم افي عهتم ف عك ةفيبطفي عةتععفي عايسمممممممممممم فو  عةتععفي   يج في عهلطفم،ميفي ت  ن مفية نلثفف •
   ف،نلفي  الثفي تكام مجلثفي تهتلثف نعايسث.

  ألس ةفو  صميةفي ك فلث. لفيم افي عهتم فة ك يفلش من مفحاد ةفتايفاليب حفلا سرثف •
 لفيم افي عهتم فت  يمفتسممممممممممممممم قلممممثفلتامنممممثف عاتةمممم مفلمممم ،ةفيلقتصممممممممممممممممم ،في عاد  فلةممممهرفنعممممهفف •

،يعدندم مقن مافالز   ف،يتهفالسمممممييفي عايسممممث( فالمفتسممممم قفي عاتة مفإ كت ممًل فيةل في معفيسممممملفف
   في عفيلقتص ،فيةس عفم،نلفيقتص ،في عةتعع.

  :ت وطرق تدريس منهج االقتصاد المنزلي للمرحلة اإلعداديةبالنسبة لواقع استراتيجيا-

تترعفلمنع مفل ،ةفيلقتصممممممم ،في عاد  فناً،يفلهامً،يفلسفيسمممممممت يتلةل مفي تمنلفي اشمممممممطفلةهرفيسمممممممت يتلةلثففففففف
ي عا قشممممث فيسممممت يتلةلثفي باحفي م ا  في  ل نفي معن فمي عمعه فلسف ا فتت ممممافلشممممينثفيسممممت يتلةل مفمط ياقفف

،ةفيلقتصمممم ،في عاد  ف نع  نثفيإلناي،يثفمي ت فتتعةهف  فالمم فلفتم  في عسمممم  ثفي ك فلثفلسممممت ايمففتاي تفل 
يسمممت يتلةل مفتاي سممملثفالكة فتامًن فتةمهفي تنعدمةفالكة فشممماًع فم  ننلثفسممممي ف،يتهف ة ةفي صمممففالمفت يجم  ف

سمممممممممممت يتلةل مفيةت  في ت فتمعهفننعفي   لفلسفث ي فل ،ةفيلقتصممممممممممم ،في عاد  فمحلي ملثفق م م ف نمايافلسفيل
فننعفز  ،ةف،ميفي عتمنعثف  في معنلثفي تمنلعلثفي تمنعلث فميب م فو  عهلطفي عمجم،ةففلن.

 :منهج االقتصاد المنزلي للمرحلة اإلعداديةل األنمطة التعليميةبالنسبة لواقع 

يلقتصم ،في عاد  ف نع  نثفيإلناي،يثف فم دم فففامج ا،مفمزييةفي ت بلثفمي تمنللفومضفيةمشم ثفي   حمثفوعفففف
م ةم فننعفي عشممم يعثفي عم  ثففلع فتع يسمممنفلسفإمت ج ففففةتلفإ ممم  ثفنامينف ناشممم  في معن ف ةمتفيمتر هفي تنعدمف

فمتبممفلمنع مفي ع ،ةفات  دقفلمولف مهفيةمش ثفلعفي تنعدميمف سبفيإللي مل مفي عت  ث.

 صاد المنزلي للمرحلة اإلعدادية:بالنسبة لواقع تقويم منهج االقت-

يابسمملفتبم لفل ،ةفيلقتصمم ،في عاد  ف نع  نثفيإلناي،يثفإ عرفتبم لفي عصممهفي اييسمم فيةمل فتبم لفي عصممهففففف
ي اييسمممممممممم في ة م  فمفلنفي نبفلسفي تنعدمةفإل رفالنفتةدبفننعفيتتر يفتهصممممممممممدن ف قل سفي عع  للفمي عم يففف

يسممم  فالمفقافتسمممت امفي عمنعثفيةسمممئنثفي شمممعملثف اعتفي ا افمقافي  نبفي ت فيكتسممم تم ف  فذ كفي عصمممهفي ايف
لسفي تنعدمةفالنفتاعمفإ ا ف  زفي  ل طثفي دام ثفي رسممممممممممل ثفالمفمجرثف ميالثفوسممممممممممل ثفم تلفتبدللفي تنعدمةفلسفف

فتعلفي عع وثفي عستع ةفتعلفي معه.

 وخالصة القول:
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 نع  نثفيإلناي،يثفيشمممد فإ عفمجم،في مايافلسفالمجنفي بصمممميف هنفي ميقعفي ب الف عامجفيلقتصممم ،في عاد  فففففف
ي ت فتاث فوصممممميةفلر شمممم ةفم د فلر شمممم ةفننعفي عتمنع م فعع فالنفعهفلسفية ايففمي عهتم فميسممممت يتلةل مفف
ي تاي تفميةمشمممممممممم ثفي تمنلعلثفمي تبم لفلفيمعهفو  صممممممممممميةفي ك فلثفننعفتهبدقفي ت يوطفادسفلامجفيلقتصمممممممممم ،فف

قتصممم ،في عم  ث فليقتصممم ،في عم  ث ف ميفمجبفنندا فيسمممتم يافال لفي ععلافميةسمممتفي عك  ثففمفلففي عاد  في ب ا
ف تعفتكمنف  ف ة فيةس سف ت م  فلامجفيلقتص ،في عاد  ف نع  نثفيإلناي،يث.

 :األسس الفكرية القتصاد المعرفة -هانًيا

ية،يةفي ت فيمافلسفتع م فية  ي،فع فيمعنميف  في مسمممممممدنثفالمففف-كع ف مفلم مف-إنفي عا  جفي اييسممممممملثفففففف
  فلة لمفي تاعلثفي ع تنعثفو  عةتعع فعع فالنفمة حفت  دقفيلقتصمممممممم ،في عم   ف  في عاسممممممممسمممممممم مفي ت بم ثفف
يت نمبفإنماي،فعمي،يفوشمممممممممممممم  مثفلا نمثف نقلم مفوم ،ميي م في ع تنعمث فمننعفمن فتم مفوععم  للفيلقتصمممممممممممممم ،في عم   ف

ي عمممممممم لسف م يتسمممممممممممممم منف ي ع تنعمممممممثقسمممممممممممممممدممممممماففملرممممممم ،امممممممن ف ال،ميي لف ال،ي ف لسف يعياملف لممممممم ف مي عمممممممم يفف  ييمف
ف(.2019 1252لهعا 

 خصائص اقتصاد المعرفة:-

لامف ظم  ي م  ي تبندا  يلقتصمممم ،ف نس سممممع تن لس كةد   ع ي تنف جايًاي معً   ي عم  ث يقتصمممم ،ف يماففففف
تا م  فف ي تع ية،ال مف لس ي ماياف ل يجمث تعل  عس ( 2011 191لهعافي   ب ع ( ي صممممممممممممما  لث ي ةمية

(فذع ميفف2007 35كهفلسقفن افي   عسفي م شمممع  ف  ادةفي مديمع  مةاف ي عم  ث يقتصممم ،ف تصممم اسفمسمممع مف
فرلام فالمنفيقتص ،ف ي سع مف م ي  ص اسف لس و  ماياف يتسل متبال تن مليمم تن وع  لدان ي عم  ث يقتص ،ف الن

 يإلنعمفمفشري مفيلتص لفمي ابم،فيل ت ي لث.يقع فشري فمي ت ي  ف د فيمتعافننعفتكام مجل ف •
 تاد    لمال يتسممممممممم ي  ي ت  ي هل تلث مي عسمممممممممتةايمف ي عتاد يمف لع ي تكلف      ابث وع ممث يتعتع •

 م د  لم فلث  ك  ث لاتة مف متم داف ميلاتك ي ي تةاياف ننع ي باية  ن كع فالن ت ثد     م تك ثفف ةل
 لع ي تميحممممممه معمي ي ع مممممم  ث ي قلعث   نق ملعتاة تامنثمل لتما،ة لة لمف متنق لم فلثفجاياة

 فلن.  عمال ج تتم ف الحره ف ي ت  لسفيلقتص ،ي مف  د ه
ف.ونالمف نلم ي تم له    ي  بف لس الل م لي ملثالمف زلالث نقر مف الم  ميحه مل  ناتمل  ميجد،منف •
 مفف ل   تهبدق مي ةع  لث ي ميتلث مي عر ،الةف يلتت ي  و  علث يإل،ييك  مب  من  مي  ل ل و  مع   ي ترط •

فمال سس. ال  ه
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فل يقب. م ملت وع ل  ط فلن شئ  كه ي صا ث قميمدس ننع يمتعاف مل ي مشميالث ي مميله يم ف ل •
 فلنففيإلمت ج ناصم  الن  د فيسمت ايًل فعةلًع فف لام  ي عت مية مت حمث مي معنلث ي منعلث  عم  ثي يسمت ام •

ف مفي عمنملث.
ف.ي عاتةث ي كعلث ننع م لت ي ام لث    ي ةم،ة نتع ، منعيلمف ية،ي   وس نث يتسل •

فممع فلام فالمنفيقتص ،رففففففيتعددفوعةعمنثفلسفي  ص اسففيقتص ،في عم  ثفلع فس قفيت اف ا فالن

فيمتعافننعفتكام مجل في عمنمل مفميلتص لم.ف-ال

في هل تلث. مي عستةايمف ي عتاد يمف لع ي تكلف      ابث وع ممث يتعتعف-تف

ف.ونالمف نلم ي تم له    ي  بف لس الل م المفلي ملث زلالث فلنف ميجد تمجاف لف-جم

فل  طفملت وعفمل يقب.ف-،ف

ف.ي عاتةث ي كعلث ننع م لت ي ام لث    ي ةم،ة ناص فيإلمت جففلنف مفي عمنملث ف ميف ممفيمتعافننعف-ه

ف. سيمتعافننعفي تمنللفمي تمنلفي عستع فف-م

 مؤشرات اقتصاد المعرفة:-

 يالسفي ع ل    يلسمتةع ي ننع يةم ع و  ايجث يبمم ل ،ع ل يقتصم ،ف إ ع ل ،ع يقتصم ،ف لس ي تهمل إنفففف
 لصممم ،ي    ي د  ،ة  د فتوم  يآلت  لامع  كه ييعه شمممبدس ذيمف إسمممت يتلةلث ت ا  إ ع إ ممم ً ث ي رشممم عف

 ملس جمث  لس مي ت م   مي ره ف ي تاي ب  ي تكم س  ي تمنلل  لةه ي  م ه ي عا  ننع ي عم يف إمت جفممبه
ففف . يلتص ل م يإلنعم تكام مجل     لتعةه لمت   تكام مج   ارف ظممي جمثفالت  ف

ف

 ( أربع مؤشرات هي:8،2011كما أورد )مراد علة، ة المعرف اقتصاد ويحوي -

لسفف م د    ي عاسمممسممم مفيةك ،يعلث لع ي تة ي ث ي  ميوط لس  م ل مو م والتطوير(: )البحث االبتكار ➢
 .ي عهنلث يل تل ج مف لع متكدلعم  ي عتا للثفميستلم ام  ي عم  ث ثمية لميكرث تست لع ي ت  ي عاوع مف

م مفلسفيل تل ج مفيةسممممممممممم سممممممممممملثف جمت جلثفمي تا  سممممممممممملثفيلقتصممممممممممم ،يث ف د فيتمدسفننعففففالتعليم: ➢
ميإلامماي لممثفالمفيالسفي عمم لفي رشمممممممممممممم عفي بمم ،يفننعفإ،لمم جفففي هيملمم مفالنفتم  في دممافي ممم لنممثفي عمم   ة
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ي تكام مجل مفي هايةثف  في معه فمتا ل في ه جثفإ عف،لجفتكام مجل في عمنمل مفميلتصمم لمف  ممعف
 نسفي عم ييمفيإلااي لثف  في عا  جفي تمنلعلثفمب يلجفي تمنلفلا في هل ة.

 متةمدد تسممممممممممهفمشممممممممم  ي ت  : التصاااااااالتوا المعلومات تكنولوجيا على المبنية التحتية البنية ➢
 ي عشم ي ع متهعدد يلقتصم ،ع  انلفي اشم   ي عهنلث  يل تل ج مف لع  متكدلعم ي عمنمل مفمي عم يف

ف.ن  لث ل   ث قلل إمت ج ننع
 ي ب ممملث كهفيةط  تم د  تسمممممت لع قم ث يقتصممممم ،يث السمممممت ننع تبمم مي ت ف :الرشااا دة الحاكمية ➢

 جمه إ ع تماف ي ت   مهفي سمممل سممم مف متشمممعه مي اعم  يإلمت جلث ز  ،ة إ ع تماف ي ت  مي سمممل سممملث
ي عاتة مفف ننع ي ةع علث ي تم  ع مف مت الضف إت  ثفم سمم   الكة  ميلتصمم لمف ي عمنمل مف تكام مجل 
ف.مي عتمس ث ي صاد ة  نعاسس مف ي بايةفي تا  سلث مز  ،ة ي تكام مجلث

 ي او ل  ي تمنلل لسفتعل ي عم  ث تمد د ننع يمتعاف ثي عم   يقتصمم ،ف إ ع ي تهمل الن سمم ق لع  يت ممافففف
 محممممممميه  الشممممممي  ن وي  ث  د في او ل  ي تمنلل تعل ملس ي م     ي تمنلل م تع يلاتايا  ي تمنلل لس اا ًف

 تهتلث االث متم د  ي منع    نره ف ي ع  لث مز  ،ةفي ع صممصمم مف ي ع تنعث  مل يكده ي منع  و  ره ف ميل تع م
 ي عمقف    مي عتمنل ي عمنل لس كه ال،ميي ي او ف   ي عمنمل مفميلتصممم لم فمحن ،ة تكام مجل  ننع ل الث

 منصممممم  يتا سمممممبف وع  إناي،فال  ي،في عةتعم مف    يسممممممل ي تمنلعلث فوع  ي عا  جفمي   يلج مت م   ي تمنلع  
ف.ي عم    يلقتص ،ف

رقلةاعفالمعرفة ينبذي أن يتضااااااامن ما يساااااااهم في تحق ق ما يليلكي يتوافق المنهج مع اقتصااااااااد فف-
ف(رف۲۰۰۵(ف فقيشاعفطعلعث ف۲۰۰۲إا ي لل ف

 تاعلثفيلتة   مفيإلية الثفمهمفيلتب نف  في معه فمل ين ةفلم يد في ةم،ةفمي ه صفننعفي تعدد.ف •
 تاعلثفيلتة   مفي منعلثف نعتمنعدسفمهمف هفي عشيعم. •
  بنثفي ةب   مفي ميي،ةفن  فمسممممممممم اهفيلتصممممممممم لفي ع تنعثفم سمممممممممسفيمتب  فل فففننعففي عتمنعدستاعلثفقايةف •

 يتا سبفلعفقلعا فمثب  تا في م بلثفميإلسعللث.
 تاعلثفي بايةفننعف سسفتمظلففي عمنمل مفي عت  ثف ا في  عتف  فلميقففي هل ةفي عستب نلث.ف •
 ي   يلج.فلةعمنثفلسفي قللفنسف بم في عنكلثفي عك  ثفممسهفي عتمنعدسيكس تف •
التعق ف نعمنملممم مفمي شممممممممممممممريممم مفم ةملفننعفيل تديمففففيةسممممممممممممممت مممايمفي  ممم طئفمي عففي عتمنعدستةندمممبفف •

 و تعقل مفلةتععفي عم  ث.ف
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 ات ثد في ه سر مفيآل لثفمي عمنمل مفننعفي عةتععفي عم ح فمي عستب ن .ففي عتمنعدستاعلثفمن ف •
 .ننعفي تعكد في عاومل في عتمنعدسفقايةتاعلثف •
 .ي منل   في معنل مفي عم فلثففي عتمنعدسفقايةتاعلثف •
 ننعفي تمندهفميلستار  فمي ت تدب.ففي عتمنعدسفقايةتاعلثف •
 ننعفيت  ذفي ب يييمفمتشةلمملفننعفي عر ،يةف.في عتمنعدسفقايةتاعلثف •
ي عم  ثفلسفل تنففي عصممم ،يف،منفيلنتع ،فننعفلمنلفلمدسفيمفففميننعفالنفيسمممتبففةفي عتمنعدستاعلثفقايف •

 كت تف،ييس .ف
 ي منعلث فمتاعلثفلم ييتملفي تكام مجلث.ففي عتمنعدستاعلثفلدملف •
 تاعلثفلم ييمفي معهفي ةع ن في تم مم . •

التوصاااااايات والمقترحات لتطوير منهج االقتصاااااااد المنزلي للمرحلة اإلعدادية في ضااااااوء اقتصاااااااد  -هالًثا
 :لمعرفةا

لسفعهفل فسمم قفن  ممنفت نسف مهفي ميقثفي رهةلثفإ عفلةعمنثفلسفي تمحممل مفمي عبت   مفي ت فت ممففففففف
إ عفت م  فلامجفيلقتصممممممم ،في عاد  ف نع  نثفيإلناي،يثف  ف مممممممم فيقتصممممممم ،في عم  ثفمم مممممممهم ف  في م اف

في ت   ر

 المنزلي للمرحلة اإلعدادية:توصيات ومقترحات تختص بتهداف منهج االقتصاد -ففف

فيةبفالنفتاعافال ايففي عامجفننعر

 يلقتص ،في عاد  .فامجتاعلثفلع  للفيقتص ،في عم  ثفذيمفيليتر  فوع ➢
 تاعلثفيتة   مفي تنعدميمفمهمفلع يس مفيقتص ،في عم  ث. ➢
 يست عصفلم م فمتعسد يمفتكام مجل في عمنمل مفميلتص لمفو سنمتفمي افملرسط. ➢
 تاعلثفي عم ييمفي ه سمبلثفي ت فتعيسفي تنعدميمفلسفت  دقفلع يس مفيقتص ،في عم  ث. ➢
في ابافي  ا  فمححاييفية ي مفميت  ذفي ب يييم. ➢

 منهج االقتصاد المنزلي للمرحلة اإلعدادية: بمحتوى توصيات ومقترحات تختص -فف

فرلم من مفتمعهفننعفتاعلثيةبفالنفيت عسفلهتم في عامجف
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 لع  للفيقتص ،في عم  ثفوع فيتا سبفلعفتص اسفتنعدميمفي ع  نثفيإلناي،يثف. ➢
 يلقتص ،في عاد  .فامجلع  للفتكام مجل في عمنمل مفميلتص لمفذيمفي صنثفوع ➢
 ي عع  للفمي عم ييمفي ت فتمجنفي تنعدميمفمهمفتم ففي عشيعمفي هل تلثفي ت فتميجممس. ➢
  هفي عشيعمفي هل تلث. ➢
 ي تمنلفي ميت .لم ييمف ➢
 لع  للفي عم م لثف  فط حفملا قشثفية ك ي. ➢
 لع  للفملم ييمفتستةد فت  يمفي تنعدميمفي س وبثفمت ب م فاميقممسفي ه   فمي عستب ن . ➢
 لم ييمفي ره في منع ف  فل ،ةفيلقتص ،في عاد  . ➢
 لم ييمفي همييفمتب هفي ابافي  ا  . ➢
 لم ييمفي معهفي تم مم . ➢
 ملستب ًع.     يًف ي تنعدميمف  ل ة    ي عمنمل مف تمظلف ➢
  ع ،ةفيلقتص ،في عاد  . ي تمنعلثفي تمنلعلث ي معنلث     ميسفي تنعدميمف لس نا،ف الك   إش ي  ➢
 النفتكمنفلاتةثف نعم  ثفالكة فلسفعممم فلستمنكثف م .ي عم ييمفي ت فتس نافي تنعدمةفننعف ➢

واساااااااااتراتيجياات تادريس منهج االقتصااااااااااد المنزلي للمرحلاة توصاااااااااياات ومقترحاات تختص بطرائق -فففف
 اإلعدادية:

ففرفيةبفالنط ياقفميست يتلةل مفتاي تفي عامجف

ف.في تنعدميمفتشةعفننعفيستاعلفط ق مف ➢
ف.تشةعفننعفي تم منفلعفي دلع  ➢
ف.تانلفي تمنلفي ميت  ➢
ف.تمتعافننعفي عع يسثفمي ت  دق ➢
ف.ي ب يييمفننعفي تعكد فمي ت لهفميت  ذفف مفتشةعفي عتمنع ➢
ف.تتصففو  ايعب يطلث ➢
 .تتسلفو  تما،فمي تام  ➢

 توصيات ومقترحات تختص بالوسائل التعليمية لمنهج االقتصاد المنزلي للمرحلة اإلعدادية: -  
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فريارا فالني مس اهفي تمنلعلثف نعامجف

 لتامنثفمل تك ة.تكمنف ➢
فتس ي في ت مييمفي منعلثفمي تكام مجلث. ➢
 و  ميقعفي عهلطفامس.ت بطفي تنعدميمف ➢
فتهبقفلم يد فيةلسفمي سعلث. ➢
 تتش ي في تنعدميمف  فاا ام . ➢

 توصيات ومقترحات تختص باألنمطة التعليمية لمنهج االقتصاد المنزلي للمرحلة اإلعدادية: -  

فيةبفالنفت ين فيةمش ثفي تمنلعلثف نعامجفل فين ر

في عستع .تشةلعفي تنعدميمفننعفي تمنلفي ميت فمي تمنلف ➢
فعفي تنعدميمفننعفي ره فميلستبص  فمي تعكد .لتشة ➢
ف،نلفيليتر  فادسفي عايسثفمي عةتععفمي  دئثفي عهل ث. ➢
في ت عددفننعفي عميقففي ت فتتش ونفلعفلميقففي هل ةفي هقلقلثف  في تمنل. ➢
 تا سبفلستم في تنعدميمفي مع عفمي مبن ف.النف ➢

 صاد المنزلي للمرحلة اإلعدادية:توصيات ومقترحات تختص بتقويم منهج االقت-

فرالنتبم لفي عامجففننعيةبف

 شعهفعهفية ايففي تمنلعلثفلقتص ،في عم  ث.ي ➢
 شعهفعهفية ايففي تمنلعلثف تكام مجل في عمنمل مفميلتص لم.ي ➢
 يم  فتاميثفل تاةفننعفتمنلفي تنعدميم. ➢
 مننعفعهفل فيست النفلسفمس اهفمال،ميم.في تنعدميمفيس نافي عمنلفننعفي هيلفننعف ➢
 يس نافننعفز  ،ةف،ي علثفي تنعدميم. ➢
 شةعفننعفي تبم لفي ميت فمتبم لفيةق ين.ي ➢
 ةععفادسفي تبم لفي  ا ا فمي تبم لفي تةعلم .ي ➢
 مال،ميتن.فنام فالس  درتت ➢
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 يم اف نتنعدميمفعلالثفتهسدسفال،يامس. ➢
 .ي تكام مجلثية،يالثفي تنعدميمفيمفقلتفلم يفي ➢
 ي عدفننعفتس ؤلمفملشيعمفلهد ةفتستان فإية ،ف نملف د فتبندايث. ➢
في  حفتس ؤلمفتستان ف نمًلفنعنلثفق انثف نت  دقف  ف ل ةفي تنعدميم. ➢

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

 واألجنبية" المراجع العربية "

 واألجنبية  المراجع العربية

 (رفيؤ ثفجاياةف نتاعلثفي عستايلثف2020يقتص ،في عم  ثقي عةتععفي م ب فمهمفففي عاتع في ام  في ة م  •
 ي  قع  في ةديا ف(رفي عم  ثف  فظهفيلقتص ،ف2007ي عاتع في ام  في ة م ق •
 لته ،في م ب ف نعيتر مفمي عمنمل م في ام ثفي(رف2012 عاتع في س ،سفمي مش منفقي •
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  ث في ب   ةف(رفيلستةع يف  فاالثفي عمنمل مفمي عم ف2005ي عاتع في م ب فيةملق •
لا  جفي ناثفي م بلثف  فلةتععفي عم  ث" فتممترفي عاوعثفي م بلثفف(رف"فف۲۰۰۵يشاعفال عافطعلعثق •

 (1 في ما،ق25 في ةد فالمجلة العربية للتربية نت بلثفمي ةب  ثفمي منمم ف
ي ب   ة ف،ييف  رؤية معاصرة،  -استراتيجيات تدريس االقتصاد المنزلي(ر2010،ن  فمميفي ايسفسداق •

 1 رثفي ادهفي م بلثف ن رعفمي اش فمي تمز ع ف 
 68ي ةد المجلة التربوية، (ر"في عا  جفي اييسلثفميقتص ،في عم  ث" ف2019سمدافلهعافلهعاق •
"لممق مف2012ية عاق ننع ذي تف سنلع ن •  كلية  مجلة  "يةي،ن  ع ي عم  ث يقتص ،ف تكم س (رف

 يةز  ف ج لمث ي ة مع  ي ةد    151  ي ما،فالتربية
،ييفي عسد ة فنع ن ففالمنهج واالقتصاد المعرفي،  (رفف2007ن افي   عسفي م شع  ف  ادةفلهعافي مديمعق •

 يةي،ن
ي ب م ق • و  ععنكثفف2009نن فاسف سسف ي ة مم ثف ي عستب هف ي ت بمعف  فلاييسف ي تهملف (ر"فلت نر مف

ثف،عتمييه فج لمثفالمفي ب   في ععنكثفي م بلثففي م بلثفي سمم،يثف  ف م فتهاي مفيقتص ،في عم  ث" فيس  
 ي سمم،يث

ي معدهق • لهعاف لهعم،ف يةملفف2010  طعثف ي عاد  ف نصفف يلقتص ،ف لبت حف عامجف تصميف "ف (رف
 يإلناي،عف  ف م فلم يد في ةم،ةفي ش لنث" فيس  ثفل جستد  فعنلثفيلقتص ،في عاد   فج لمثف نمينف

 في ب   ة فن  لفي كتب ففمنطلقات المنهج التربوي في مجتمع المعرفة(رفف۲۰۰۲لةاعفند دفإا ي للقف •
ف1 

 و إل  ،ة ي عم  ع يلقتص ،ف  عميكرث 2025 لص ف يؤ ث مهم (ر"2011ق ي   ب  ف نماف ال عاف لهعاف •
   (77ق ي ما،ف ي عاصمية  ج لمث ي ت بلث  كنلث  التربية كلية مجلة ي تمنلعلث" ففل  دد  فففتة بثف لس
 ي ة معف ي ةد 

 و إل  ،ة ي عم  ع يلقتص ،ف  عميكرث 2025 لص ف يؤ ث مهم(ر"فف2011ق ي   ب  ف نماف ال عاف لهعاف •
   (77ق ي ما،ف ي عاصمية  ج لمث ي ت بلث  كنلث  التربية كلية مجلة ي تمنلعلث"  ل  دد  فففتة بثف لس
 ي ة معف ي ةد 

ل ،ةفيلقتص ،في عاد  فمبمضفف(رف"فتصعللفم ايمفتاي سلثفلتك لنثف  فف2012لايهثف عاعفي سداق •
ي عمي،في اييسلثفيةت  ف تنعدميمفي ع  نتدسفيلاتايالثفميإلناي،يثفمقل سف  نندتم ف  فتاعلثفي تهصدهفف
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يلقتص ،فف عنلثف لاشمية ف ،عتمييهف د ف يس  ثف ي ع ،ة" ف مهمف ميلتة هف ي منل ف ي تعكد ف لم ييمف مبمضف
 ي عاد   فج لمثف نمينف
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